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به نام یگانه خالق هستی بخش
خداوند بزرگ انسان را در زمین خلیفه اهلل قرارداد تا با بهره گیری از چراغ همیشه فروزان نبوت در گذرگاه زندگی هدایت
یافته و مشمول رحمت حق گردد .بسیاری از انبیای الهی و اولیای حق کشاورزی را به عنوان شغلی مقدس و حیاتی برگزیدند
کشاورزان ما نیز با تاسی از ایشان برکت را به زندگی خود فراخواندند و در نتیجه تالش این قشر زحمت کش جامعه استان
فارس به عنوان قطب کشاورزی کشور در پیشرفت جامعه اسالمی با تامین غذا و امنیت روانی نقش به سزایی را دارا شود.
برآنیم تا با تعقل و نواندیشی و به خدمت گرفتن صنایع ابزارها ودانش های نوین در مسیر ارتقای بیش از پیش کشاورزی
استان گام برداشته و خدمتی شایسته نظام جمهوری اسالمی به هموطنان ارائه دهیم از این میان در عصر صنعتی جدید که
تکنولوژی های جدید و ماشین آالت جایگزین نیروی انسانی شده و در صرفه جویی زمان و انرژی تولید با کیفیت و جهانی
شدن تولیدات نقش به سزایی دارند تغییر الگوی کشت با تکنولوژی روز دنیا در کشاورزی که با امنیت و استقالل غذایی
کشورها در ارتباط است اهمیتی صد چندان دارد و دراین راستا برگزاری نمایشگاه های کشاورزی ازراه های تبادل دانش
نوین و تجربیات محسوب می گردد و اقدامی مهم در ارتقای بهره وری محسوب شده و از الزامات دستیابی به کشاورزی
پایدار می باشد .
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بسیار مفتخریم که امسال نیز در استان زر خیز فارس شاهد برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی( باغبانی
 :گلخانه،گیاهان دارویی و صنایع وابسته و تجهیزات) هستیم به خصوص که این نمایشگاه با رویکرد حمایت از تولیدداخلی
و توسعه اقتصادی شرکت های زیر بخش کشاورزی به معرفی دستاوردهای جدید در گلخانه و گیاهان دارویی و تجهیزات
وابسته پرداخته است و از تاریخ  12تا  15بهمن ماه  1400ماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس
برگزار می شود .امید است که این نمایشگاه در تحقق منویات مقام عظمای والیت در نام گذاری سال  1400تولید پشتیبانی
و مانع زدایی گام برداشته رشد و ارتقای کشاورزی استان فارس را به همراه داشته باشد و بتوانیم در پیشبرد اهداف کالن
توسعه صادرات کاالها ،خدمات و ایجاد بازارهای تجاری نوین و افزایش سهم صادرات غیر نفتی بیش از پیش گام برداریم.
در خاتمه از تمام دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه به ویژه شرکت برساز رویدادپارس که همواره به گونه ای تالش
نموده اند که این نمایشگاه با بهره وری بیشتری برای بازدید گنندگان و به ویژه بهره برداران بخش کشاورزی همراه باشد
ودر راستای اعتالی کشور استان پهناور فارس گام برمی دارند تشکر و قدردانی می نمایم.
مجتبیدهقانپور
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

Fars province has become one of the agriculture industry hubs in Iran.
The activists in this field would like to modernize their equipment and
tools and utilize modern technologies which can improve the outcomes
and decrease time waste and save production energy. Updating the
cultivating methods would make food safety and independence, thus
holding exhibitions is a useful way for people to share their knowledge
and experiences and get acquainted to the modern technologies in the
industries.
The 16th International Exhibition of Agriculture, Gardening, Greenhouses,
Medicinal Plants and Related Industries and Equipment is held in Fars
province from 01 – 04 February, 2022, whose approach is to support
national production and improve the economy in subcategories of
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agriculture industry and introducing latest achievements in greenhouses
and medical plants.
It is hoped this exhibition to become a fruitful event for the activists in the
year of “Production, Support and Obstacle Elimination” and to help the
industries to improve and increase non-oil exports.
In the end, all the efforts of participating companies and the exhibitions
holder are appreciated. Hopefully this event would be appreciated by the
visitors too.
Mojtaba Dehghanpour
Head of Agriculture-Jahad Organization of Fars Province

رعایت اصول کشاورزی پایدار ،منجر به امنیت غذایی و تامین نیازهای غذایی اساسی نسلهای
ت محیطی،
حاضر و آتی ،حفظ و ارتقای ظرفیت تولید منابع طبیعی ،جلوگیری از آلودگیهای زیس 
کاهش آسیبپذیری بخش کشاورزی نسبت به تهدیدهای طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و تقویت
خود اتکایی این بخش ،ایجاد مشاغل دائمی و شرایط مناسب کار و زندگی برای افرادی که در این
بخش فعالیت دارند میشود.
امروزه کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرکدام بعنوان یک اتاق
فکر و اندیشه ،دانش و فناوری به روز به عنوان یکی از شاخص های اصلی در فرایند تولید
محصوالت کشاورزی شناخته میشوند به نحوی که با افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش
کشاورزی و عرصه کار و تولید کاهش هزینهها ،افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی را به
ارمغان می آورند.
مردممحوری ،استفاده از دانش کشاورزان بومی و تلفیق آن با تکنولوژی مدرن از ویژگیهای بارز
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کشاورزی پایدار است ،چراکه با حداقل آثار منفی زیستمحیطی همراه بوده و با در نظر گرفتن
زمین بهعنوان مکانی مقدس برای پرورش نسلها و تولید غذا ،هرگونه تخریب و صدمه به آن
را محکوم میکند.

محمدجواداحمدی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس

Following sustainable agriculture methods leads to food safety and it can
help providing food for current generation and futures. Other benefits of
following sustainable agriculture methods are improving natural supplies
capacity, prevention of environment pollution, decreasing economic
vulnerability, increasing self-reliance in the field, and creating permanent
jobs for the people involved in the industry.
Experts of the Agricultural Engineering and Natural Resources
Organization are trying to increase production and decrease final costs
by utilizing modern sciences and technologies.
Utilizing local peoples’ knowledge and its combination with modern
technologies are features of a sustainable agriculture which help lowering
environmental pollution and improving food production.
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Mohammadjavad Ahmadi
Head of Agricultural Engineering and Natural Resources Organization of
Fars province

« بنام آنکه جان را فکرت آموخت »
طبیعت و زیبایی های آن همواره الهام بخش بشر برای خلق آثار بدیع و تلطیف روح و روان و مأمنی برای فرار از هیاهوی
دنیای بیرونی و درونی او بوده و هست .ریشه ارتباط و عالقه انسان به گیاه از سال های بسیار دور و شاید از دوران انسان
های اولیه نشأت میگیرد .در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی گسترده ای داشته است و از زمان مهاجرت قوم ماد به
فالت ایران ،مردم این سرزمین نیز همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده اند.
با تغییر سبک زندگی و پیشرفت زندگی شهری و آپارتمان نشینی ،توجه به طبیعت و فواید و زیباییهای آن از الزامات
روزمره می باشد و بازگشت به طبیعت یکی از بهترین راه های پیشگیری و درمان آثار زیان بار زندگی صنعتی است.
بدین جهت باال بردن سطح آگاهیهای مردم در مورد فضای سبز و آشنایی با خواص گیاهان ،ضروری بوده و در این راستا
شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس شانزدهمین نمایشگاه بین المللی وتخصصی گلخانه ،باغبانی و تجهیزات وابسته و
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی و صنایع وابسته را از تاریخ  12تا  15بهمن ماه  1400در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی استان فارس برگزار می نماید.
برگزاری چنین نمایشگاهی نه تنها تاثیرات بی چون و چرایی بر ایجاد فضای شادی و نشاط اجتماعی و آرامش روان در زندگی
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روزمره شهروندان دارد بلکه با ارتقای سطح دانش و آگاهی های عمومی در خصوص آخرین دستاورد های صنعتی و تکنولوژی
روز جهت افزایش کمی وکیفی انواع محصوالت ،مدیریت و حفظ منابع و نوع کشت و باغداری ،کاهش هزینه های جاری ،کمک
به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی و همچنین توجه ویژه به حوزه گیاهان دارویی و دستیابی به تولید انبوه در این بخش
جهت تامین نیازهای داخلی و کمک به سالمت مردم موجب رویکرد صادراتی و ارز آوری برای کشور می گردد.
از طرفی با توجه به کاهش منابع آب های زیر زمینی و افزایش خشکسالی در کشور و موقعیت جغرافیایی استان فارس
که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است ،مشکالت زیادی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی به وجود آمده که
ترویج استفاده از تجهیزات گلخانه ای و تغییر شیوه های سنتی کشاورزی و باغداری یکی از راه های اصلی مقابله با پدیده
خشکسالی می باشد.
در پایان از تمامی مسئولین و مشارکت کنندگان که ما را در برگزاری این نمایشگاه یاری نموده اند کمال تشکر را داشته و
امیدواریم بتوانیم در جهت احیای فضای سبز و حفظ این نعمت خدادادی و افزایش زیبایی محیط زندگی گامی مؤثر برداریم.
علی فرهادی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

Nature and its beauties have been always inspiring humans for creating new things. The
relationship between human and plants has started from a long time ago and the use of plants
has been evolved during the time. Since migration of the Medes to Iran plateau, Iranians have
been diligent in planting and developing green space.
Due to change in lifestyle and developing of urban life, it is important for human beings to pay
attention to the nature and its benefits, because it is one of the best ways to prevent side effects
of industrial lifestyle.
Thus, improving people’s knowledge about green space and plants is necessary and one of
the way to achieve this goal is holding exhibitions. Therefore, the 16th International Specialized
Exhibition of Greenhouses, Gardening and Related Equipment and the 16th Specialized
Exhibition of Medical plants and Related Industries have been held from 01-04 February, 2022
in Fars International Exhibition Center.
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Holding exhibitions in the above mentioned fields would improve people’s knowledge about
the latest achievements in those fields and helps the activists of the industries to share their
knowledge. It is also useful for them to find best ways to improve their products, increase
quantity, decrease costs and pollutions, and improve exports.
Since the earth is facing drought and water shortage, it is very important for the activists in
agriculture and greenhouses to change their methods of activities from traditional to modern
and use the modern technologies that leads to improvement of their products both in quality
and quantity.
In the end all the efforts done for holding this event are appreciated and it is a great hope that
this event would be fruitful for all the participants and the visitors.
Ali Farhadi
Managing Director and Managing Board Member
Fars International Exhibitions Company

خدای بزرگ را شاکرم که بار دیگر این فرصت ممکن شد تا در سالی که مزین به نام تولید ،پشتیبانی و مانع زداییهاست شاهد برگزاری
نمایشگاه تخصصی کشاورزی در خدمت گلخانه سازان بزرگوار باشیم .تمامی صنایع اين روزها در فشار اقتصادي شديدي قرارگرفته
است از طرفي تحريم هاي ناجوانمردانه و از طرف ديگر تبعات اقتصادي ناشي از شيوع ویروس کرونا ،باعث تعطیلی نمایشگاهها شده
و زیان های هنگفتی به همه بخشهای اقتصادی جهان وارد کرد که در طول تاریخ بی سابقه بوده است .ولی ما امیدواریم و حرکت پویا
و رو به پیشرفت صنعت گلخانه ،ما را بر آن داشت تا برای نیل به هدف به روز شدن دانش کشاورزی و تعامل میان همکاران فعال
در این عرصه ،سختی راه را با همتی بلند به جان خریده و گامهای زیادی برای برگزاری نمایشگاهها با رعایت پروتکل های بهداشتی در
جهت ارتقای صنعت گلخانه سازی کشور برداشته ایم و قطعا عالوه بر ایجاد وفاق و همدلی در این صنعت نیاز به همراهی تمامی فعاالن
این عرصه داریم.
صنعت کشاورزی یکی از مهمترین زیر ساخت ها و شریان حیاتی زندگی انسانها می باشد به گونه ای که نقش و جایگاه خاصی در تامین
محصوالت غذایی و نیز دستیابی به خودکفایی و تامین امنیت غذایی ایفا می کند .در همین راستا باتوجه به اینکه برگزاری نمایشگاهها
در تثبیت جایگاه صنعت گلخانهسازی مفید خواهد بود قطعا ً معرفی توانمندیهای شرکتهای حاضر در نمایشگاه بین المللی کشاورزی
فرصت بسیار ارزشمندی جهت آشنایی و نمایش آخرین تحوالت و رخدادهای این صنایع در سطح ملی و بین المللی و همچنین زمینه
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بهرهگیری از فناوری های نوین را مهیا می سازد .انجمن ملی گلخانه سازان کشور ،با توجه به نقش و اهمیت گلخانه ها در پیشبرد و
تحقق اهداف کشاورزی نوین در ایران و تامین بخش مهمی از نیاز سبزی و صیفی و گل و گیاه مصرفی کشور  ،از اقدام الگوساز و
هدفمند در جهت تولید محصوالت بومی حمایت می نماید .آنچه می تواند در افزایش تولید و کاهش هزینه تمام شده موثر باشد  ،علم
و تکنولوژی است که به عنوان یکی از مهمترین شاخص ها در توسعه صنعت گلخانه همواره مورد توجه می باشد .بکارگیری ظرفیت
های جدید ایجاد شده از منابع تولیدی بخش کشاورزی و گلخانه ،سیستم های نوین مدیریتی ،فناوری های پیشرفته و بهبود بهرهوری
می توانند به شکوفایی اقتصادی کشور کمک نمایند .بر همین اساس صنعت گلخانه سازی این روزها بیش از پیش دست باری به
سوی فعاالن این عرصه دراز می کند و نیازمند یاری این عزیزان هست .
در خاتمه از تمامی تولیدکنندگان ،صنعتگران ،محققان ،متخصصان و مدیران بخش صنعت گلخانه سازی که در نمایشگاه تخصصی
باغبانی ،گلخانه ،گل و گیاه ،نهاده ،گیاهان دارویی و تجهیزات وابسته آیفارم شیراز مشارکت نمودهاند سپاسگزاری میشود و
امیدواریم این فرصت ارزشمند جهت معرفی آخرین دستاوردهای مشارکت کنندگان مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.
حسینیفرد
رییس انجمن ملی گلخانه سازان کشور

Thank God another specialized exhibition of agriculture and greenhouse could be
held again. All industries have suffered unexampled economic crisis on one hand
due to the sanctions and on the other hand due to the pandemic that caused the
exhibitions to be closed. It is hoped that holding the agriculture and greenhouse
industry exhibition can help all the activists in these areas to update their knowledge
and modernize their equipment and tools.
Agriculture plays a vital role in human’s life and it can help people reach food
providing and food safety. It can also help to achieve independence. Holding
exhibitions is a fruitful moment for the activists to show their latest achievements
to their customer and to share knowledge with their colleague both in national and
international levels.
Since greenhouse industry plays a key function in agriculture growth of our country,
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National Association of Greenhouse Builders supports all activities that help us to
achieve independence in local vegetables, summer, flowers and plants production.
Science and technology are two components that can increase production and
decrease final costs.
Utilizing new capacities created in agriculture and greenhouse, modern
management systems, modern technologies and improving productivity can help
economic prosperity.
In the end participation of all producers, industrialist, researchers and greenhouse
managers in the Specialized Exhibition of Horticulture, Greenhouses, Flowers
and Plants, Inputs, Medicinal Plants and Related Equipment of Shiraz (iFarm) is
appreciated. Hopefully this event would be appreciated by the visitors too.
Hosseini Fard
Chairman of National Association of Greenhouse Builders

در باب اهمیت نمایشگاه ها سخن فراوان گفته شده و فرصت کم نظیری که نمایشگاه ها ایجاد
می کنند ،بر هیچ کس پوشیده نیست.
مفتخریم به عنوان یکی از شرکت های برگزارکننده نمایشگاه های تخصصی ،همواره تالش نموده
ایم نمایشگاه هایی موثر و پر رونق برگزار نماییم .از جمله این نمایشگاه ها باید از نمایشگاه
آیفارم نام ببریم که پس از چهار دوره موفق در تهران ،اینک در تالشیم این عنوان را در شیراز
برگزارنماییم.
نمایشگاه گلخانه ،باغبانی و تجهیزات وابسته ،رویدادی است که از  ۱۲الی  ۱۵بهمن ماه در
نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می نماییم که خوشبختانه بیش از 100شرکت فعال از استان
های مختلف در آن مشارکت نموده اند.
فضایی به مساحت  6000مترمربع به این نمایشگاه اختصاص یافته و مشارکت کنندگان
دستاوردها و توانایی های خود را در زمینه .سازه و تجهیزات گلخانه ،ادوات و تجهیزات
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باغبانی،نهاده ،پهپادهای کشاورزی،گل و گیاه و گیاهان دارویی در معرض نمایش قرار می دهند.
به منظور برگزاری موثرتر این نمایشگاه ،نشست ها و برنامه هایی در حاشیه این نمایشگاه پیش
بینی شده که از جمله آنها می توان به همایش نقش انجمن ملی گلخانه سازان کشور در توسعه
گلخانه ها و چهار دوره آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
فارس اشاره نمود.
در برپایی این نمایشگاه از حمایت ها و همکاری های سازمان ها و بخش های مختلف دولتی و
خصوصی بهره مند بودیم و بدون این همکاری ها امکان برگزاری موفق نمایشگاه وجود نداشت.
لذا وظیفه خود می دانم ازسازمان جهادکشاورزی استان فارس ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی استان فارس و انجمن ملی گلخانه سازان کشور تشکر و قدردانی نمایم.
در پایان امید آن دارم این رویداد بتواند موجبات رضایت غرفه داران و بازدیدکنندگان را
فراهم آورد.
حامد ایرانی
مدیرعامل شرکت برساز رویداد پارس

It is our honor to announce that after holding iFarm exhibition successfully
for four years in Tehran, we have decided to hold this event in Shiraz.
The Greenhouse, Horticulture and Related Equipment Exhibition has
been held from 01-04 February, 2022 in Fars International Exhibition
Center with 100 participants.
The participants will exhibit their achievements and capabilities in the
fields of Greenhouse Structures and Equipment, Gardening Means and
Equipment, Inputs, Agricultural Drones, Flowers and Plants, and Medicinal
Plants in an area of 6000 square meter.
For the exhibition to be more effective and useful for the participants and
the visitors, several marginal programs have been planned. The programs
are: Conference on the role of the National Association of Greenhouse
13

Builders in the development of greenhouses, and four courses by
Agricultural Engineering and Natural Resources Organization of Fars
Province that would be held during the exhibition time.
Holding this event has been supported by different governmental and
none governmental organization, therefore, I would like to appreciate
Agriculture Jahad Organization of Fars Province, Agricultural Engineering
and Natural Resources Organization of Fars Province, and National
Association of Greenhouse Builders for their supports in holding this
exhibition.
It is a great hope this event to be beneficial for participants and visitors.
Hamed Irani
Managing Director
Barsaz Rooydad Pars
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اتحادیه گلخانه داران فارس
محمد بالغی
گلخانه
29 مجتمع فردوسی پالک،  خیابان فردوسی، پل حر، خیابان فردوسی،شیراز
071-32234396
071-32234396
7136711883
farsetgol.gmail.com
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green house fars
Mohammad Balaghi
Green House
Shiraz-Ferdosi St- Ferdosi Complex- 29
071-32234396
071-32234396
7136711883
farsetgol.gmail.com

اطلس تجهیز پردیس
حامد رفیعی
 تجهیزات و پروفیل های گلخانه ای، تولید سازه
 بلوار امیرکبیر خیابان شایستگان جنب پخش البرز1 استان مرکزی اراک شهرک صنعتی شماره
086-34130828
086-34130343
3819954154
gmail.com@atlas.s.pardise343
www.atpcorporation.ir
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ATLAS TAJHIZ PARDIS
HAMED RAFIEI
Designer and constructor of greenhouse structures and supplies
BEHIND OF ALBORZ COMPANY- SHAYESTEGAN ST – AMIRKABIR BOULVAR
INDUSTRIAL NO 1-ARAK
086-34130828
086-34130343
3819954154
atlas.s.pardise343@gmail.com
www.atpcorporation.ir

انرژی کشور
حمید رضا مهدیان
سیستم های گرمایشی و سرمایشی
58 خیابان ناطق نوری (زمرد) پالک،خیابان گل نبی، پاسداران،تهران
021-61444
021- 66701376
1947755651
info@energy-ind.com
www.energy-ind.com
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energy
Hamid Reza Mahdian
000
NO.58, Nategh Noori St. (Zomorod), Golnabi St., Pasdaran Ave, Tehran
021-61444
021-66701376
1947755651
info@energy-ind.com
www.energy-ind.com

ایران مشعل
مهندس احمد برنجچی
تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی با برند گرماتاب
2  طبقه182  خیابان شهید بهشتی نرسیده به کاووسی فر پالک- تهران
021-41402
021-88752037
1577953616
sales@garmataab.com
www.garmataab.com

23

IRAN MASHAL
Mr AHMAD BERENJCHI
Manufacturer og radiant heating systems with the brand of Garmataab
Dr Beheshti st. Tehran-iran,182
021-41402
021-88752037
1577953616
sales@garmataab.com
www.garmataab.com

ایلیا صنعت سپاهان
مهران حبیبی
تجهیز گلخانه
اصفهان گلشن
۰۳۱-۵۳۷۵۲۹۷۸
۰۳۱-۵۳۷۵۲۹۷۸
۸۶۴۵۱۱۶۱۶۶
comMehranhabibi1214@gmail
Www.iliuasanatsepahan.ir
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Ilua sanat sepahan
Mehran Habibi
Taghihzat golkhanhe
Esfahan. Gholshan
031-53752978
031-53752978
8645116166
comMehranhabibi1214@gmail.
Www.iliuasanatsepahan.ir

بازرگانی خورشیدی
مهدی خورشیدی
ابزار آالت باغبانی
7پالک-ساختمان المصطفی-کوچه شجاعی-نرسیده به میدان حسن آباد-خیابان امام خمینی
021-66742044

mehdikhrshd@gmail.com
WWW.IRANTOOLS.CO
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khorshidi trading co
MEHDI KHORSHIDI
GARDENING TOOLS
NO 7.ALMOSTAFA BUILDING.SHOJAEE ALLEY.EMAM KHOMEINI ST
021-66742044

mehdikhrshd@gmail.com
WWW.IRANTOOLS.CO

بازرگانی کربالئی
سید علی محمد کربالئی
 طراحی و اجرای سیستم های مه پاش، تولید،واردات
 نبش بن بست گلبرگ22 یزد خیابان صحرا کوچه
035-38271610
035-38271611
8915799957
info@iranmist.ir
www.iranmist.ir
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Karbalaei Trading
Seyed Ali Mohammad Karbalaei
Import, Product, Design & Install of fogging systems
Sahra 22 Alley, Sahra St. Yazd
035-38271610
035-38271611
8915799957
info@iranmist.ir
www.iranmist.ir

برساد رویش بهار
خالد خلف نژاد
) تولید و بسته بندی نهاده های کشاورزی و گلخانه ای ( کود و سم های تخصصی
 کارخانه و دفتر شرکت برساد رویش.  کوچه شهیدان همتی.  بلوار نصر شرقی. استان فارس شیراز
) بهار ( گرین فارم
071-38226583
۷۱۴۸۱۳۵۴۱۵
Barsad.royesh@gmail.com
www.greenfarmco.ir
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Barad royesh bahar
Khaled khalafnejad
Production and packaging of fertilizers and pesticides
Green farm co. Hemati Alley. East nasr blv . Shiraz . Fars .iran
071-38226583
7148135415
Barsad.royesh@gmail.com
www.greenfarmco.ir

پارس دشت چهلستون
احمد مختاری
تولیدکننده سازه های مدرن استاندارد پرتابل و اراِ ئه دهنده تجهیزات و خدمات
1  واحد-25 پالک- ساختمان آریا-32نبش بلوک-بلوار عطاالملک-خیابان امام خمینی-اصفهان
031-7-33874765
8195144559
parsdasht@gmail.com
parsdasht.com
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Pars Dasht Chehlsetoon
Ahmad Mokhtari
manufacturer of structures and provider of greenhouse services and equipment
Unit 1, No. 25, Aria Building, Block 32, Ataolmlk Blv, Imamkhomeini St, Isfahan
031-33874765-7
8195144559
parsdasht@gmail.com
parsdasht.com

پارسیان جنوب
سیاه پلو

وحید
. مجری پروژه های کلید تحویل، در سیستم های رطوبت سازtimfog  نماینده انحصاری شرکت،وارد کننده تجهیزات گلخانه

13  ام واحد5  طبقه، 22  یوسف آباد خیابان ششم اسد آبادی پالک،تهران
021-86054931
021-88705695
1433713941
ParsianJonoub.co@Gmail.com
www.ParsianJonoub.com
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Parsian Jonoub
Vahid SiahPolo
High pressure fogging systems , greenhouse turnkeys solutions , timfog distributor

.Apt#13, Building no.22, Asad Abadi, YousefAbad,Tehran
021-86054931
021-88705695
1433713941
ParsianJonoub.co@Gmail.com
www.ParsianJonoub.com

پازل
مرتضی هاشمی ثابت
دستگاه های تصفیه آب
۱۰ تبریز ولیعصر خیابان فروغی کوچه هادی کاشی
۰۴۱-۳۳۳۳۴۴۶۰
۰۴۱-۳۳۳۰۱۲۱۸
5157685747
Morteza hashemisabet@yahoo.com
Www.pzlco.ir
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Puzzle
Morteza hashemisabet
Water purification systems
Tabriz_furugi street_hadi alley_plaque10
041-3333446
041-3301218
5157685747
Morteza hashemisabet@yahoo.com
Www.pzlco.ir

پرشین پوشش پلیمر
علی محمد مهرآوران
 متر12  تا3 تولید نایلون گلخانه از عرض
4 کیلومتر، خیابان طوس، بلوار استقالل،خیابان جمهوری،یزد
035-35246130
035-35246131
8918777175
persianpousheshpolymer@gmail.com
www.persianpoushesh.com
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Persian Pushesh Polymer Co.
Ali Mohammad Mehravaran
innovate three layerd polyethlene films
4km from Yazd,Toos Ave, Esteghlal Boulevard, Enghelab Ave, Yazd
035-35246130
035-35246131
8918777175
persianpousheshpolymer@gmail.com
www.persianpoushesh.com

پلیمر طالیی یزد
سید علیرضا ابوئی مهریزی
تولید کننده انواع ورق پلی کربنات
26  پالک-  ساختمان یاران- نبش خیابان هفدهم-خیابان وزراء-تهران
021-88105580
021-88105586
1513833411
info@ptyco.com
www.ptyco.com
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Polymer talaei yazd
seyed alireza aboei mehrizi
Manufacturer of polycarbonate sheets
.No. 26, 17th St. Vozara Ave. Tehran, Iran
021-88105580
021-88105586
1513833411
info@ptyco.com
www.ptyco.com

پویاگران خزر خاوران
علی راستگو
. ) گلخانه های صنعتی مدرن (گاتیک) فعالیت می نماید...  سیستم پوشش و، سیستم پنجره بال کبوتری، سیستم تغذیه هوشمند، کشت، برق، آبیاری،  سرمایشی، تولید تجهیزات (سیستم های گرمایشی،  نصب سازه،  تولید کننده سازه، طراح،شرکت پویاگران خزر خاوران به عنوان مشاور

271  واحد- 7  طبقه- 2 فاز-  برج اداری سپهر- 12 و10  بین پیامبر اعظم-  بزرگراه آزادی- مشهد
051-36668411
051-36668412
9189981854
khazarkhavaran@gmail.com
www.khazarkhavaran.com
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pooyagaran khazar khavaran
Ali Rastgoo
Pooyagaran Khazar Khavaran Company as a consultant, designer, builder of structures, installation of structures, production of equipment (heating, cooling,
cultivation, intelligent feeding system, pigeon wing window system, cover system, etc.) Modern industrial greenhouses (design Gothic) operates

Unit 271 , 7th Floor, Phase Two , Sepehr Office Tower, Between the Great Prophet 10 and 12 , Azadi Highway , Mashhad ,iran

051-36668411
051-36668412
9189981854
khazarkhavaran@gmail.com
www.khazarkhavaran.com

پیام آوران طبیعت سبز
میثم زهتابچیان
 طراح و مجری گلخانه های مدرن،مشاور
265  واحد6 مجتمع تجاری سپهر طبقه12-10  حد فاصل پیامبر اعظم- مشهد بزرگراه آسیایی
051-4-36666823
051-36650853
9189981955
PATSAGRO@GMAIL.COM
WWW.PATSAGRO.COM - WWW.PATSCO.IR
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PATSCO
MEYSAM ZEHTABCIAN
Designer and manufacturer of Modern Greenhouse
Mashhad-Sepehr Tower Asian Road, +6 floor, 265 units
051-36666823-4
051-36650853
9189981955
PATSAGRO@GMAIL.COM
WWW.PATSAGRO.COM - WWW.PATSCO.IR

تعاونی کشاورزی گلخانه داران فارس
شیروان بهمنی
عرضه مستقیم گل شاخه بریده و ملزومات
شیراز ،بلوار امیرکبیر ،بازار گل فارس
071-36234476
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Fars
Shirvsn Bahmani
Flower market
Shiraz, amirkabir blv, fars flower market
071-36234476

توسعه فناوری ستاره سهیل
سید علی مرعشی
هوشمندسازی
4  واحد-1  پالک- بن بست فیروزه- خیابان مطهری-تهران
021-88414679
021-88414679
1566855516
info@ssoheil.com
www.ssoheil.com
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Soheil Star Technology Development Company
Seyed Ali Marashi
Smart Systems
Flat 4, No. 1, Firouzeh Dead End, Motahari Ave., Tehran, Iran
021-88414679
021-88414679
1566855516
info@ssoheil.com
www.ssoheil.com

تولیدی و بازرگانی هوا سلولز
حسن اسکندری
)white fix( فن سیرکوله و عرضه کننده انحصاری پودر سایه انداز- تولید کننده انواع پدهای سلولزی کولری و صنعتی تامین کننده هواکش های صنعتی

16 قزوین تاکستان شهرک صنعتی حیدریه خیابان
028-2-35686091
028-35686093
3486119594
info@havacellulose.com
www.havacellulose.com
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Hava cellulose
Hassan Eskandari
)Manufacturer of cooler and industrial cellulose pads, supplier of industrial ventilators - circulating fan and exclusive supplier of shading powder (white fix

Heydarieh, Industrial Town, Takestan, Qazvin Iran
028-35686091-2
028-35686093
3486119594
info@havacellulose.com
www.havacellulose.com

جوانه پوش پارسه
محمد کاظم اوجی
نایلون های شرینگ و بسته بندی و ورق های ژئوممبران-نایلون های کشاورزی-تولید نایلون های عریض گلخانه ایی

203 نبش خیابان-بلوار کوشش جنوبی-میدان سوم-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-شیراز
071-37742368
071-37742077
7158181851
javanehpooshparseh_company@yahoo.com
www.javanehpoosh.com
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javaneh poosh parseh
mohammad kazem owji
agriculture products,geomembrane sheet,packing products
203Ave-south kooshesh Ave-kooshesh sq-shiraz industrial big city-shiraz,iran
071-37742368
071-37742077
7158181851
javanehpooshparseh_company@yahoo.com
www.javanehpoosh.com

خرم بهار آتیس
محمدعلی بقایی
)نهاده های کشاورزی(کود و سم
۱۲  واحد۹۹  پالک. خیابان شهدای ژاندارمری. میدان انقالب.تهران
۰۲۱-۵۵۹۷۰۵۸۱
۰۲۱-۶۶۹۵۲۸۶۲
1314666144
agriatis@agriatis.ir
www.atisco.ir
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KhoramBaharAtis
Mohammadali Baghaei
Agricultural fertilizers and pesticides
Unit12,Incubator center of shahed university,No99,Gendarmeri St, Enghelab Sq,Tehran,Iran

021-5597058
021-6695286
1314666144
agriatis@agriatis.ir
www.atisco.ir

خوشه گل و گیاهان زینتی محالت
مژگان نوری
تولید انواع گل و گیاهان زینتی
 خیابان جمهوری-محالت
086-34135161
086-34135766

WWW.MOPFC.COM
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Mahallat Flower & Ornamental Plants Cluster
Mojgan Noori
production Of Flower & Ornamental Plants
Jomhoori Ft.- Mahallat
086-34135161
086-34135766

WWW.MOPFC.COM

)داده سازان امین جوان (آیسی من
حسین ملکی
طراحی و تولید سیستم های اتوماسیون گلخانه و آبیاری اتوماتیک
5006  واحد،گاز و پتروشیمی،ساختمان فناوری نفت،پارک علم و فناوری فارس،شهرک آرین،شیراز
071-36361384
071-36361384
7197687811
icman.ir@gmail.com
www.icman.ir
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ICMAN) Dade Sazan Amin Javan(
Hossein Maleki
Designing and production of greenhouse automation and automatic irrigationِ
Shiraz Arian Town, Fars Science and Technology Park, Oil, Gas and Petrochemical Technology Building, Unit 5006

071-36361384
071-36361384
7197687811
icman.ir@gmail.com
www.icman.ir

دکتر گیاه
دکتر سید علی قرا
مشاوره تخصصی گلخانه
دوکوهک کوچه المپ سازی
09120606055
drgyah@gmail.com
www.drgyah.com
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drgyah
dr seyed ali ghara
greenhouse expert advice
road lamp sazi-dokoohak street
09120606055

drgyah@gmail.com
www.drgyah.com

راددشت اسپادانا
محمد شاه بندری
طراحی و تولید و اجرای قطعات صنعتی و کشاورزی و گلخانه ای
80  پالک-  کوچه مولوی- 100  کوچه-  خیابان بسیج-  خیابان امام خمینی- اصفهان
031-33687395
031-33687395
8436177985
RADDASHT@GMAIL.COM
WWW.RADDASHT.COM
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RADDASHT
MOHAMAD SHAHBANDARI
DESIGN PRODUCTION AND IMPLEMENTATION FROM INDUSTRIAL AGRICULTURAL GREENHOUSE PARTS RADDASHT CO . MOLAVI INDUSTRIAL GROUP . 100 NO ALLEY . BASIJ ST

EMAM KHOMEINI ST . ESFAHAN CITY . IRAN
031-33687395
031-33687395
8436177985
RADDASHT@GMAIL.COM
WWW.RADDASHT.COM

رویان نهاده صدرا
پگاه فروغی
وارد کننده تجهیزات کشاورزی
طبقه اول، ساختمان قاضی زاده،میدان احمدآباد،اصفهان
031-36627016
031-36627016
۸۱۶۴۹۵۴۱۴۱
Foroughi.pegah@yahoo.com
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Royan nahadeh sadra
Pegah Foroughi
Agricultural equipments importer
First floor,Ghazizadeh Bld,Ahmad Abad Squer,Isfahsn ,Iran
031-36627016
031-36627016
8164954141
Foroughi.pegah@yahoo.com

رویش سبز خاک اهورایی
علی کاظمی نسب
تولید کننده ی کود های آلی مایع غنی شده
271  پالک1/15  و15 بین پیروزی- مشهد بلوار پیروزی
051-38780208
051-38707718
9177733371
Eng.emarat@gmail.com
WWW.RuyesheSabz.ir
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RuesheSabzeKhakeAhurai
Ali Kazemi Nasab
Manufacturer of organic fertilizers
Mashhad, Piroozi Boulevard - between Piroozi 15 and 1/15, No. 271
051-38780208
051-38707718
9177733371
Eng.emarat@gmail.com
WWW.RuyesheSabz.ir

زانوس
سعید احمدی ارشاد
تجهیزات گلخانه
38  خیابان، شهرک طاووسیه، چهارباغ،البرز
026-44384001
3187637251
ceo@xanoos.com
www.xanoos.com
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Xanoos_Novin Ab Palayesh
Saeid Ahmadi Ershad_Behzad Tahmasbi
Greenhouse equipment_Water purification
38Street , Tavoosiye town, chaharbaq, Alborz, Iran
026-44384001
3187637251
ceo@xanoos.com
www.xanoos.com

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
مجتبی دهقان پور
 حمایت و نظارت بر فعالیت های بخش کشاورزی،هدایت
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ابتدای بلوار ارم، بلوار آزادی،شیراز
071-32293570
071-32293572
۷۱۴۳۶۸۶۱۶۶
Farsro@yahoo.com
Www.fajo.ir
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Agricultural organization of fars provins
Mojtaba dehghan pour

...

Agricultural organization of fars - eram blv - azadi blv - shiraz
071-32293570
071-32293572
7143686166
Farsro@yahoo.com
Www.fajo.ir

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
محمد جواد احمدی
کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
استان فارس شهرستان شیراز خیابان انقالب اسالمی نبش خیابان شمس
071-38313543
071-38201869
7163714113
khabarefars@gmail.com
http://www.anreofars.com
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Agricultural and Natural Resources Engineering
Organization of Fars
Mohammad Javad Ahmadi
Agricultural and Natural Resources and Environment
Fars province, Shiraz city, Islamic Revolution Street, corner of Shams Street
071-38313543
071-38201869
7163714113
khabarefars@gmail.com
http://www.anreofars.com

سامتک
دکتر شهرام حقیقی
اتوماسیون هوشمند گلخانه و مرغداری
 طبقه دوم106 پالک- و هایپرمارکت نشاط2 حدفاصل کوچه-خیابان نشاط-شیراز
071-32326089
071-32302965
7134855637
msg.hagh1@gmail.com
msgtec.ir
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samtec
dr.shahram haghighi
industrial automation-aviculture-greenhouse
shiraz-no.106-between second alley and neshat hypermarket-neshat street
071-32326089
071-32302965
7134855637
msg.hagh1@gmail.com
msgtec.ir

سمیران سالمت
مصطفی ایوبی فر
صادرات میوه و تره بار و محصوالت گلخانه ای
 شرکت سمیران سالمت- 212  خیابان- بلوار ابتکار شمالی-  میدان ابتکار-  شهرک صنعتی بزرگ شیراز- شیراز

071-37744152 -54
071-37744155
7158191951
info@samiran-fruit.com
www.samiran-fruit.com
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samiran salamat
mustafa ayubifar
Export of fruits and vegetables and greenhouse products
Semiran Salamat Company Shiraz Industrial City Ebtekar Square Ebtekar Shama Boulevard 212th street

071-37744152-54
071-37744155
7158191951
info@samiran-fruit.com
www.samiran-fruit.com

سود آوران فرزانه فارس
حمیدرضا آکار
پهپاد های کشاورزی
مبارک آباد. قیر و کارزین.فارس
071-54566069
7471484779
sudavaran.farzaneh.fars@gmail.com
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Sudavaran Farzaneh Fars
Hamid Reza Akar
Agricultural drones
Fars.ghir o karzin.mobarak abad
071-54566069
7471484779
sudavaran.farzaneh.fars@gmail.com

شرکت آندرسم البرز
سیاوش هداوند
تولید و تامین تجهیزات سرمایش و گرمایش گلخانه
۲۸۹ شهرک صنعتی ماهدشت بلوار سرداران پالک
026-37319910
09351325754
۳۱۸۹۸۱۶۷۶۱
info@anderesm.com
anderesm.com
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Anderesm Alborz
Siavash Hadavand
Production and supply of greenhouse cooling and heating equipment
Unit 289, Sardaran Boulevard, Mahdasht Industrial Town
026-37319910
09351325754
3189816761
info@anderesm.com
anderesm.com

شرکت شیمی گیاه زاگرس
رسول برزگر
 عرضه و آموزش گیاهان دارویی و فراورده ها و محصوالت پوست و مو گیاهی و طب سنتی، تولید،تحقیقات

 بین خیابان ابرار و احرار-ورودی شهرک والفجر-بلوار امیرکبیر-شیراز-فارس
071-38333089
7178684589
rasoul.b.barzegar@gmail.com
www.mardesabz.ir
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Shimigiyah Zagros
Rasoul Barzegar
Research , production and sale of medicinal plants and herbal skin and hair product’s

Fars-shiraz-valfajr bloved-between abrar street and ahrar street.
071-38333089
7178684589
rasoul.b.barzegar@gmail.com
www.mardesabz.ir

شرکت فنی مهندسی گلخانه سازان آشیانه سبز خلیج فارس
خانم مهندس زهره علیپور
مشاوره و طراحی و ساخت گلخانه های فلزی و تولید اتصاالت و قطعات وابسته
14  و12 اصفهان دهاقان شهر گلشن بلوار ازادگان شرقی بین فرعی
031-53753402
031-53753402
8645114680
gmail.com@ashianehsabz441
www.pgggreenhouse.com
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green gulf hous engineering company
zohre alipour
sakhte golhkaeh
isfahan dehaghan city of childrens eastery diseases between sub 12 and 14

031-53753402
031-53753402
8645114680
ashianehsabz441@gmail.com
www.pgggreenhouse.com

شرکت مهندسی پرتو نگر مبین
میالد حیدری
طراح و سازنده نسل جدید سیستم های کنترل هوشمند اقلیم گلخانه با آخرین فناوری روز دنیا
 واحد یک1493  بین کوچه خلیلی و علی بخشی پالک،  باالتر از مترو جانبازان،  خیابان مدنی شمالی، تهران

021-76879278
021-76879278
1648683313
partonegarmobin@gmail.com
www.partonegarmobin.com
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Parto Negar Mobin
Milad Heydari
Designer and manufacturer of a new generation of intelligent greenhouse climate control systems with the latest technology in the world

Tehran, North Madani St., above Janbazan Metro, between Khalili Alley and Ali Bakhshi, No. 1493, Unit One

021-76879278
021-76879278
1648683313
partonegarmobin@gmail.com
www.partonegarmobin.com

شرکت یکره
عبدالرحمان حسینی فرد
)... ساخت و تجهیز گلخانه و واردات و فروش نهاده های کشاورزی(کود و بذر و سینی نشا و بسترکشت و

2  واحد259  پالک-  ساختمان بهار- قبل از چهارراه قائم مقام فراهانی-  خیابان مطهری- تهران
021-88713440
021-88719192
1586716334
info@yekrahco.com
www.yekrahco.com
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YEKRAH COMPANY
Abdol rahman Hosseini fard
Greenhouse & Inputs(Fertilizers & seeds(
.Bahar building, No:259, Motahari Ave., Tehran, Iran
021-88713440
021-88719192
1586716334
info@yekrahco.com
www.yekrahco.com

شهرآب شرق تهران
حسین یوسف نیا
 تصفیه آب و پساب صنعتی، نظارت و اجرای سیستم های فرایندی، طراحی،مشاوره
6  واحد،14  پالک، کوچه یاس،) (ونک پارک، شیراز جنوبی، ضلع جنوبی اتوبان همت،تهران
021-88620411
021-88621245
1406943678
Info@shahrab.com
www.shahrab.com
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Shahrab S.T.Co
Hossein Yousefnia
Consulting, design, monitoring and implementation of process systems, water and wastewater Treatment systems

Unit 6 ,No. 14, Yas Allay, South Shiraz Street, Hemmat highway, Tehran, Iran
021-88620411
021-88621245
1406943678
Info@shahrab.com
www.shahrab.com

صنایع پوشش گلخانه ای ثمن
رامین مهدوی
 متر18 تولید کننده عریض ترین فیلم های کشاورزی و گلخانه ای سه الیه تا عرض
19  شماره8  بلوار گلستان گلشن، شهرک صنعتی شمس آباد،تهران
021-56235088 - 90
021-56235091
1834173489
saamaanpelast@yahoo.com
saman-plast.com
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sanaye poshesh golkhanee saman
Ramin Mahdavi
Producer of the widest three-layer agricultural and greenhouse films up to 18 meters wide
saman plast co . No 19.8St . Golestan Blvd .Shams Abad Industrial Area TEHRAN-IRAN

021-56235088-90
021-56235091
1834173489
saamaanpelast@yahoo.com
saman-plast.com

طاها گل
علیرضا توکلی
تولید کننده انواع فیکوس
محالت خیابان شهید نواب صفوی روبروی بهشت مومنان
086-43257661
09189874371

tahagol.com
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taha gol
alireza tavakoli
Manufacturer of ficus
Neighborhoods of Shahid Nawab Safavid Street in front of the believers’ paradise
086-43257661
09189874371

tahagol.com

طاها گل
حمیدرضا تکلی
تولید کننده انواع فیکوس
استان مرکزی شهرستان محالت خیابان شهید صفوی روبروی بهشت مومنان تولیدی طاها گل
086-43257661
09189874371

tahagol.com
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taha gol
hamidreza tavakoli
Manufacturer of ficus
Markazi province, Mahallat city, Shahid Safavi street, in front of the paradise of believers, produced by Taha Gol

086-43257661
09189874371
tahagol.com

طلوع سبز هونام زیما
حمید رضا کشاورز
ساخت و ساز و تامین تجهیزات گلخانه ای
 جنب فروشگاه ایزوپایپ۴ خیابان فخرآباد غربی روبروی کوچه-شیراز
071-36424524
۷۱۶۳۷۶۴۳۹۹
whitesnow1984.2008@gmail.com
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Tolo sabz honam zima
Hamid Reza Keshavarz
Greenhouses Establishment & Preparing
Next Isopipe market Fakhr abad street Shiraz Iran
071-36424524
7163764399
whitesnow1984.2008@gmail.com

24کشاورزی
امین رهنما
آزمایشگاه کشت بافت
شیراز بلوار مدرس خیابان جانبازان مرکز آموزش و تحقیقات جهاد ومنابع طبیعی
071-32425687
071-32425687
Aminb131@yahoo.com
Www.keshavarzi24.com
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Keshavarzi24
Amin rahnema
Tissue culture laboratory
Shiraz. Bolvarmodars. Markaz amozesh
071-32425687
071-32425687
Aminb131@yahoo.com
Www.keshavarzi24.com

کشاورزیار رباتیک شریف
امین طالئی زاده
تولید کننده انواع پهپادهای غیرنظامی
619 تهران خیابان ازادی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا طبقه ششم واحد
021-66084138
1458889643
mehranshahrooz@gmail.com
SharifUAV.com
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Sharif UAV
Amin Talaeizadeh
Civil Drones Manufacturer
6th floor of Aerospace Faculty, number 619, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

021-66084138
1458889643
mehranshahrooz@gmail.com
SharifUAV.com

کوالک گستر یزد
مجتبی سیدین خراسانی
تولید کننده سیستم های سرمایش و گرمایش صنعتی و تجهیزات گلخانه ای
8915481996 خیابان ایمان پالک-  حسین آباد ریسمانی- یزد
035- 38369990 - 9
035-38369505
8915481996
info@kgy.ir
www.kgy.ir
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KOOLAK GOSTAR YAZD COMPANY
mojtaba seyedin khorasani
Manufacturer of industrial heating and cooling systems & Greenhouse equipment
koolak gostar yazd company iman avenue hossein abad rismani yazd
035-38369990-9
035-38369505
8915481996
info@kgy.ir
www.kgy.ir

کوالن سل
مجید احمدی ارشاد
تولید کننده پد سلولزی
3کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان شبنم شبنم یکم شمالی مجتمع نیکو طبقه اول واحد
026-8-34252751
026-34252759
3186659845
Info@koolancel.ir
www.koolacel.com
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koolancel
Majid ahmadi Ershad
cooling pad producer
No. 3, 1st Floor, NIKU Complex, 1st shabnam street, ERAM Blvd., MEHRSHAHR, Alborz

026-34252751-8
026-34252759
3186659845
Info@koolancel.ir
www.koolacel.com

کیان کار توس
سید حسن ضیائی سیستانی
طراح وسازنده انواع گلخانه های مدرن
225  پالک،7  صنعت، شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر،مشهد
051- 32400508 - 10
051-32400507
9355133779
kiankartoos@gmail.com
www.kiankartoos.com
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Kian Kar Toos
Seyed Hassan Ziaee Sistani
Designer and builder of modern greenhouse
No. 225, Sanat 7, Industrial Park of Machinery and Advanced Technologies,
Mashhad
051-32400508-10
051-32400507
9355133779
kiankartoos@gmail.com
www.kiankartoos.com

گروه دانش بنیان فنی مهندسی ساعیان صنعت
سید مجتبی عباسی راد
اجرا و ساخت تابلو برق صنعتی،)مرغداریها(کنترل اقلیم،دامپروریها،اتوماسیون گلخانه های کشاورزی
A2 یزد خیابان مطهری پارک فناوری اقبال ساختمان موسسات واحد
09120884283- 035-37281918
035-37281918
8917697998
e.abbasirad@gmail.com
www.saeiansanat.com
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Saeian San’at Knowledge-Based Engineering Group
Seyed Mojtaba Abbasi Rad
EMS_BMS
Eqbal Technology Center Shahid Motahari st Yazd ,Iran
035-37281918-09120884283
035-37281918
8917697998
e.abbasirad@gmail.com
www.saeiansanat.com

گروه دانش و صنعت باو
بهنام باوند سوادکوهی
 مگاوات؛ تولید انواع تابلوهای برق امرجنسی و پارالل2  کیلووات تا20  ساخت و اجرای شاسی و کانوپی از،ژنراتور؛ طراحی-تولید و عرضه انواع دیزل
9  پالک- خیابان دوم شمالی-شورآباد- تهران:؛ کارخانه8  واحد- طبقه اول-1  پالک- نبش کوچه یاس- کوچه بهار- خیابان شهید بهزادی- زعفرانیه- تهران:دفتر مرکزی

021-22408727
021-22403630
1987617913
info@bav-co.com
www.bav-co.com
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Bav Science and Industry Group
Behnam Bavand
.Production and supply of all kind of diesel-generators; Design, construction and implementation of chassis and canopy from 2kW to 2MW; Production of various types of electrical panels, Emergency and Parallel

Unit 8- First Floor- No. 1- Yas Alley- Bahar Alley- Behzadi Street- Zaferanie- Tehran- Iran No. 9- North 2nd Street- Shurabad- Tehran-Iran

021-22408727
021-22403630
1987617913
info@bav-co.com
www.bav-co.com

گروه صنعتی آلتین
رشید اختیاری
طراحی و تولید کننده گلخانه های شیشه ای و اسپانیایی و تامین تجهیزات گلخانه ای
3  بهمن خیابان آذری روبروی سازمان آتش نشانی پالک29 تبریز بلوار
041-33331323-09123346228
5169487010
info@altingp.com
www.altingp.com
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ALTIN GROUP
rashid ekhtiary
Design and manufacturer of glass and Spanish greenhouses and supply of
greenhouse equipment
no3 , azari st, 29 bahman blv , tabriz
041-09123346228-33331323
5169487010
info@altingp.com
www.altingp.com

گروه صنعتی الوند
حسین باقری قادیکالیی
تجهیزات تهویه و گرمایش گلخانه
 نرسیده به پل سیاه رود- قائم شهر کمربندی شمالی-مازندران
011-5-42075031
011-42032136
info@alvand.com
www.alvands.com
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Alvand Industrial Group
Hossein Bagheri Qadikolaeiُ
Greenhouse equipment
011-42075031-5
011-42032136
info@alvand.com
www.alvands.com

گروه صنعتی تات
مجید پاکروح
تجهیزات گلخانه
 خیابان،  سمت چپ،  میدان صنعت،  شهرک صنعتی رستمکال،  جاده قائمشهر به جویبار، قائمشهر
.  کوچه سرو، نارنجستان
011-44480129
4779192162
tAt. P6787@gmail.com
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goruh san’ati taat
Majid pakrouh
tajhizat golkhane
. qaemshahr , jade qaemshahr be juybar , shahrak sanati rostamkola , meydan san’at , samte chap , khiyaban narenjestan kuche sarv

011-44480129
4779192162
tAt. P6787@gmail.com

گلخانه سازان صدف کشت گلشن
حمید روشنی
هلدینگ مشاوره و احداث گلخانه و تولید قطعات و تجهیزات گلخانه
خیابان امام حسین_ روبه روی بانک ملت-گلشن-اصفهان
031- 53752701 -4
031-53752702
8645111111
yahoo.com@skg2018
www.sadafkesht.ir
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Sadaf Kesht Golshan
hamid roshani
Construction of greenhouses and greenhouse equipment
Facing the Bank of Mellat, Imam Hussein Street, Golshan, Isfahan
031-53752701-4
031-53752702
8645111111
skg2018@yahoo.com
www.sadafkesht.ir

گلستان یاس
مهدی غالمی
 آپارتمانی و باغچه ای, تولید وفروش انواع گل و گیاه زینتی
 خیابان شمعدونی مجتمع تولیدی گلستان یاس,  بلوار دهکده گل, استان مرکزی شهرستان محالت
086-43251504
09022651518
9021651518
yasflowerco@gmail.com
golestane-yas.com
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golestane yas
mahdi gholami
Production and sale of flowers and ornamental plants, apartments and gardens
Markazi province, Mahallat city, Gol village boulevard, Shamadoni street, Golestan Yas production complex

086-43251504
09022651518
9021651518
yasflowerco@gmail.com
golestane-yas.com

گلستان یاس محالت
علی غالمی
 آپارتمانی و باغچه ای, تولید وفروش انواع گل و گیاه زینتی
استان مرکزی شهرستان محالت بلوار دهکده گل خیابان شمعدونی مجتمع تولیدی گلستان یاس محالت
086-43251504
09023651518
9022651518
yasflowerco@gmail.com
golestane-yas.com
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Golestan Yas Mahallat
ali gholami
Production and sale of flowers and ornamental plants, apartments and gardens
Markazi province, Mahallat city, Dehkadeh Gol boulevard, Shamadoni street, Golestan Yas Mahallat production complex

086-43251504
09023651518
9022651518
yasflowerco@gmail.com
golestane-yas.com

گلسرای عیسی
حسن عیسی
گیاهان زینتی
شهرستان محالت بلوار ایت اهلل غفاری
09186406775
086-43250188
۳۷۸۳۱۴۶۳۷۷
gmail.com@hassaneisa135
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golseray ISA
HASSAN ISA
Ornamental plants
Ghaffari Street neighborhoods
09186406775
086-43250188
3783146377
hassaneisa135@gmail.com

مجتمع کاکتوسیوم محالت
حسن فرقانی
تولید انواع کاکتوس و ساکولنت
11  واحد، 33  پالک،  جنب بانک تجارت،  میدان سلماس،  فتحی شقاقی،  یوسف آباد،تهران
021-88333758
021-88333759
1431745685
H_FORGHANI@YAHOO.COM
WWW.Cactusiom.com
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Cactusiom
HASSAN FORGHANI
Cactus and Succulents
UNIT 11, No.33, SALMAS SQUARE, FATHISHAQAQI STREET, TEHRAN, IRAN
021-88333758
021-88333759
1431745685
H_FORGHANI@YAHOO.COM
WWW.Cactusiom.com

مرکز خدمات کشاورزی اکیپ
امیرحسین قانعی
 فروش، بازاریابی، مشاوره،آموزش
۲۵  نبش خیابان، خیابان شمس تبریزی،شیراز
071-36259598
7163914789

77

Ekip Agricultural Service Center
Amirhossein ghanei
Education, consulting, performance، marketing
In the side of 25 Ave, shams tabrizi Ave, shiraz, fars,Iran
071-36259598
7163914789

مزرعه جادویی
مهرداد زرین زاده
 مشاوره کشاورزی، تولید و ارائه نهاده های کشاورزی
 اداری111  و110  ساختمان کیمیافام واحد7  و5  بین سعادت91 مشهد آزادی
051-36583500

magical.farm@yahoo.com
magical-farm.ir
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magical farm
Mehrdad Zarrin Zadeh
Production of agricultural fertilizers , Agricultural consultingg
Mashhad Azadi Blvd , Azadi 91 Ave , Kimiafam Building , Unit 110
051-36583500

magical.farm@yahoo.com
magical-farm.ir

نهال گستر رویان
عباس یداللهی
گل و گیاه زینتی-نشا مکانیزه- نهال کشت بافت
ضلع جنوبی آزادراه-زیاران،قبل از پل طالقان،کرج-آزادراه قزوین
021-88222005
3444151368
nahalgostar@gmail.com
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Nahal Gostar Royan
Abbas Yadollahi
tissue culture seedings
Gazvin-Karaj freeway,before Taleghan bridge, Ziaran-south side of freeway
021-88222005
3444151368
nahalgostar@gmail.com

نیروفراب پاسارگاد
محسن مشکات
 لوازم و تجهیزات مه پاش-  ماشین های تغذیه و آبیاری هوشمند گلخانه- ارائه دهنده سیستم های کنترل اقلیم هوشمند گلخانه ای

 شهرک صنعتی رازی-  اصفهان- ایران
031 -53307071 -8
031-53517357
8639115587
info@niroofarab.com
www.niroofarab.com
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Niroo Farab Co.
Mohsen Meshkat
Greenhouse climate control system manufacturer and intelligent nutrition and irrigation machines - Fogger Equipment

Razi Chemical Zone - Esfahan - Iran
031-53307071-8
031-53517357
8639115587
info@niroofarab.com
www.niroofarab.com

هیراب سان
مهندس علیرضا معینی
تصفیه آب
 طبقه اول2 شیراز جهارراه پارامونت نبش خیابان شهید حجری ساختمان اداری حجت
071-32342054
071-32342055
7133977379
Hirabsun.ir
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Hirabsun
Mohandes alireza moeini
Tasfiye ab
Shiraz-4rah paramont nabshe khiyaban shahid hajari-sakhtman edari hojat 2
tabaghe aval
071-32342054
071-32342055
7133977379
Hirabsun.ir

بخار تقطیر
سید حسین آثاری زاده
 عصاره و فرآوری گیاهان دارویی و دیگ بخار،  اسانس، عرقیات،نصب و راه اندازی خطوط، ساخت، طراحی

108  بلوار فناوری خ،  میدان دوم، شیراز شهرک صنعتی بزرگ
07137743895
07137743397
7158194686
bokhartaghtir@gmail
www.botaco. ir
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bokhar taghtir CO
sayed Hosein Asari zadeh
Designing , and manufacturig, the all equipments of herb medicne plants and steam Boiler

NO15, ST.108,fanavari Blvd. Shiraz Industrial zone
07137743895
07137743397
7158194686
bokhartaghtir@gmail
www.botaco.ir
Instagram:@bokhartaghtir

) دالین سبز فارس( مزرعه طالیی
سعید رضایی زاده
کود سم بذر
میدان معلم ایمان جنوبی
071-09177131162
7185883789
Www.dalin.ir
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Dalin sabz fars
Saeed rezaee zadeh
Fertilizer poision seed
Moalem square
071-09177131162
7185883789
Www.dalin.ir

زالل تصفیه خانواده آب
اسماعیل هاشمی
تولید و خدمات پس از فروش دستگاه های تصفیه آب،طراحی
پل پیرنیا،بلوار پیرنیا،شیراز
071-37333333
7145794854
info@waterfamily.ir
www.waterfamily.ir
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zolal tasfie khanevade ab
hashemi esmaeil
Design, production and aftersales service of water purifiers
shiraz ، pirnia blvd
071-37333333
7145794854
info@waterfamily.ir
www.waterfamily.ir

پارک علم وفناوری فارس
دکتر امین رضا ذوالقدر
توسعه فناوری و نوآوری
 خیابان فناوری. خیابان آرین. بلوار دکتر حسابی.شیراز
071-36360303
071-36360302
7197687811
Contact@Fstp.ir
www.fstp.ir
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Fars science and technology Park
Dr AminReza Zolghadr
Technology and Innovation
Fanavari St. Arian Town. Dr Hesabi Blvd. Shiraz. Iran
071-36360303
071-36360302
7197687811
Contact@Fstp.ir
www.fstp.ir

تصفیه گستر جنوب
محمد جواد زارع
طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی
شیراز،پارک علم و فناوری فارس،ساختمان پرسپولیس،واحد۴۱۰۱
071-36364134
071-36364134
7197687811
tasfiehgostar@yahoo.com
www.tgjco.ir
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tasfiehgostar jonoub
Mohammadjavad zare

071-36364134
071-36364134
7197687811
tasfiehgostar@yahoo.com
www.tgjco.ir

توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
دکتر آرش معصومی
زیست فناوری
1 بولوار صنایع شهرک آرین پارک علم و فناوری فارس پایلوت فناوری آ-شیراز
071-36246935
071-36246935
abdfcompany@gmail.com
algaebank.ir
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Algae Bio-Resource of Technology of Fars
Dr Arash Masoumi
Biotechnology
FSTP, A1 Technology Pilot
071-36246935
071-36246935
abdfcompany@gmail.com
algaebank.ir

رویش فناور شیراز
علیرضا تیمناک
تولید نهال
 ساختمان آپادانا، پارک علم و فناوری
071-09364479352

alirezatnk77@gmail.com
@shiraz_gerdo
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shiraz grow tech
alireza timnak
sapling production
fars science and technology park
071-09364479352

alirezatnk77@gmail.com
@shiraz_gerdo

سپید قو مهر آور
سعید اسدی
انرژی خورشیدی
شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری فارس ساختمان آپادانا
071-36364735
071-36247031
7197687811
saeedasadi1965@yahoo.com
sepidghoo.com
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Sepid Ghoo Mehravar
saeed asadi
solar system
Fars Science & Technology Park, Fanavari St., Arian Minicity, Dr. Hesabi Blvd., Shiraz, Iran

071-36364735
071-36247031
7197687811
saeedasadi1965@yahoo.com
sepidghoo.com

سیمرغ هوشمند انرژی
احمد روحانی
 گاوداری و سایر مراکز صنعتی، مرغداری، نصب و بهره برداری از سامانه های پایش و کنترل هوشمند گلخانه، مشاوره، ساخت،طراحی

 ساختمان جامع، پارک علم و فناوری فارس، خیابان فناوری، شهرک آرین، بلوار دکتر حسابی،شیراز
071-36355081
071-36355081
7197687811
Info@simhoosh.com
www.simhoosh.com
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Simurgh Hooshmand Energy

Ahmad Rouhani
Design, construction, consulting, installation and operation of intelligent monitoring and control systems for Greenhouse, Poultry Hall, Dairy Farm and other Industrial Centers

Comprehensive Building, Fars Science and Technology Park, Fanavari St., Arian Minicity, Dr. Hesabi Blvd., Shiraz, Iran

071-36355081
071-36355081
7197687811
Info@simhoosh.com
www.simhoosh.com

شرکت فصل پنجم
محمد حسین فرح بخش
تولید کود و نهاده های ارگانیک
شیراز بلوار دکتر حسابی شهرک آرین خیابان فناوری پارک علم و فناوری فارس
071-36359325
071-36359325
7197687811
FaslFive@gmail.com
www.Fasl5.com
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Fasle Panj Company
Mohammad Hossein Farahbakhsh
Organic Fertilizers And Amendments
Fanavari St, Arian Town, Dr. Hesabi Ave, Shiraz Iran
071-36359325
071-36359325
7197687811
FaslFive@gmail.com
www.Fasl5.com

صخره تجارت شهر راز
زهرا حق نگهدار
فرآوری ضایعات گیاهی و پسماند سلولزی
8 113 شیراز بلوار دکتر حسابی شهرک آرین خیابان فناوری پارک علم و فناوری واحد
071-36350125
7197687811
mehdihaghnegahdar@yahoo.com
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Sakhre tejarat shahr e raz
zahra haghnegahdar
refinery waste plant and cellulose
shiraz , Arian Town, Technology Street, Science and Technology

071-36350125
7197687811
mehdihaghnegahdar@yahoo.com

Park, Unit 1138

خوشه گلخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد
امیر محمدی
محصوالت گلخانه ای
یاسوج -بلوار بویراحمد
09176347571
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Greenhouse cluster
Amir Mohammadi
Greenhouse
Yasuj-iran
09176347571

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نهال استان فارس
مجتبی خاکپور
تولیدو توزیع نهال
بلوار دکتر حسابی روبروی شهرک حافظ جنب باغ خاکپور
07136504267
۰۷۱۳۶۵۰۴۰۱۹
7198644315
khakpourfarsnahal@gmail.com
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شرکت تعاونی زرین کمپوست بلوک
محمدرضا صادقیان
تولید کننده بستر رویش قارچ خوراکی کمپوست
مرودشت  -جاده رجا آباد  -ده چاشت
09177285189
7378165874
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زرین نهال فارس گستر
رقیه نوری زاده
ساخت و تجهیز گلخانه -ماشین آالت و تجهیزات باغبانی -قارچ و بستر کشت
شیراز -بلوار هجرت -نبش کوچه 4
09178771284
7145646658

96

 همتا-پارس ساختار
جلیل نواده اباذر
 معدنی و گلخانه های هیدروپونیک، پروژه های صنعتی، نیروگاه، پست، خطوطEPC مجری
۳  طبقه،۳۴  پالک، خیابان سپهر، خیابان شهید محمود فخار مقدم،شهرک غرب،تهران
02188379215
0413166625
4341414689
info@parssakhtar.com
www.parssakhtar.com
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Pars Sakhtar -Hamta
Managing Director
Activities
East 5th Street, North Rajaei Industrial Town,Tabriz, Iran Address
02188379215
0434200953
info@parssakhtar.com
www.parssakhtar.com

کویر کشت یاس
الهه حبیبی
ساخت و تجهیز گلخانه
شیراز ،خیابان نادر ،چهارراه گمرک ،مشیر غربی ،ساختمان جمشیدی
071-32322938
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Kavir kesht

فردین کشت زاگرس
هادی فردین نژاد
بذرهای خاص و کمیاب
تهران ،انتهای اشرفی اصفهانی ،کوهسار دوم شرقی  ،پالک 18واحد2
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پیشگامان معماری سامانه های مطمئن
علیرضا جوادی
پهپادهای کشاورزی
تهران ،خیابان دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،طبقه منفی یک
021-88366793
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گروه تحقیقات کشاورزی و دامپروری پازَن
(زرین نهال فارس گستر)
رقیه نوری زاده ،عبداهلل عباسی
آموزش  ،مشاوره تجهیز و راه اندازی وسایر فعالیتهای کشاورزی،گلخانه ای ،دام و طیور
شیراز _ بلوار هجرت نبش کوچه  4ساختمان هجرت طبقه اول
۰۷۱_۳۲۲۸۴۳۶۶
۰۷۱_۳۲۲۸۴۳۶۶
۷۱۴۵۶۴۶۶۵۸
gmail.com@1284.r.norizadeh
https// paazan.ir
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paazan group
r.norizadeh _ abdolah abaasi
amozesh keshavarzi
shiraz citi_ aveniu hejrat bolding hejrat
071_32284366
071_32284366
7145646658
r.norizadeh.1284@gmail.com
https://paazan.

