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به نام خدا
حمد و سپاس خداوند منان را که چهارمین نمایشگاه بین المللی آیفارم )باغبانی، صنعت گلخانه سازی، نهاده های کشاورزی، 

سامانه های نوین آبیاری، ماشین آالت، ادوات و تجهیزات کشاورزی( با مشارکت بیش از130  شرکت داخلی و خارجی و با حضور 

طراحان، مهندسان مشاور، سازندگان، تامین کنندگان نهاده ها و تولید کنندگان و شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس به 

عنوان مجری، برگزار می گردد.  موقعیت ژئواستراتژیک ایران در کره زمین و برخورداری از شرایط ویژه ژئواکونومیک این 

فرصت را در اختیار برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور قرار می دهد تا با برنامه ریزی صحیح و هدایت سرمایه گذاری در این 

بخش عالوه بر تامین غذای کشور و ایجاد امنیت غذایی، موجبات تولید مازاد بر مصرف، تجارت بخش کشاورزی و رونق اقتصادی 

در بخش کشاورزی ایران را فراهم نماید. زیربخش باغبانی به دلیل تولید محصوالت دارای ارزش اقتصادی و صادراتی، نقش 

بسیار مهم در تامین نیاز داخلی و ارزآوری برای کشور ایفا  می کند. یکی از مهمترین محدودیت های جدی برای تولید در 

کشور ایران؛ مساله آب است، با توجه به اینکه ایران جز مناطق خشک و نیمه خشک دنیا می باشد، برنامه ریزی برای بهره وری 

حداکثری از آب در تولید محصوالت کشاورزی، یکی از راهبردها و شاخص های اساسی در توسعه کشاورزی ایران می باشد که 

در همین رابطه و با توجه به رسالت وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های مصوب اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، در 

راستای افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی با بهبود کارایی و صرفه جوئی در مصرف آب و همچنین استفاده از شیوه های 

نوین تولید در محیط های کنترل شده برای استفاده بهینه از منابع محدود آب کشور و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال پایدار 

و ایجاد ارزش افزوده در بخش، طرح توسعه گلخانه های کشور طی برنامه بلند مدت، مصوب و ابالغ گردیده است. بر اساس 

این برنامه مقرر است که بخش اعظم کشت سبزی و صیفی قابل انتقال از فضای باز به محیط های کنترل شده هدایت گردیده 

تا ضمن صرفه جوئی مقادیر متنابهی از منابع آبی کشور و عالوه بر تامین نیاز مصرف داخلی، زمینه صادرات مازاد تولید فراهم 

گردد. به طوری که کلیه امکانات و حمایتهای دولتی اعم از بخشهای تحقیقاتی، آموزشی، اجرایی و با حضور بخش خصوصی در راه 

تحقق این هدف سازماندهی گردیده است و مشارکت تمام دست اندرکاران بخشهای مختلف ذیربط در صنعت گلخانه به خصوص 

شرکت های فعال و حاضر در نمایشگاه و همچنین تشکل های تخصصی را ایجاب می نماید.    در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت و 

بهروزی برای کلیه تولید کنندگان و فعاالن عرصه باغبانی و گلخانه کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیریت محترم شرکت 

نمایشگاهها و شرکت محترم مجری برگزاری نمایشگاه، تقدیم می دارم. 

محمد مهدی برومندی

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
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In the Name of God

 Praise be to God that the 4th International Exhibition of Horticulture, Greenhouse Industry, Agricultural Inputs,

 New Irrigation Systems, Machinery, and Agricultural Equipment (iFarm) has been held by Barsaz Rooydad

 Pars company in which, more than 130 national and international companies, designers, consulting

 engineers, manufacturers, inputs suppliers and producers have participated. Iran's geostrategic position and

 special geo-economic conditions provide the opportunity for the agricultural planners to provide food and

 food security, to lead to surplus production and to progress trades in the agricultural sector and economic

 prosperity in this sector by properly planning. Since, the sub-sector of horticulture produces products

 with economic and export value, it plays a very important role in fulfilling domestic needs and improving

 foreign trades. One of the most important circumscriptions in Iran is the water. Planning for maximum water

 efficiency in agricultural production is one of the basic strategies and indicators in agricultural development

 of Iran. Thus, the Greenhouse Development Program has been planned by Ministry of Agriculture  Jahad in

 a way of increasing the quantity and quality of agricultural products by improving efficiency and saving water

 consumption, as well as using new production methods in controlled environments to make optimal use of

 the country's limited water resources and paving the way for creating sustainable employment and creating

 added value in this sector. According to this program, most of the vegetable and summer crops that can be

 transferred from the open areas to controlled areas are directed to save large amounts of water supplies,

 in addition, it leads meeting the domestic needs, provides the basis for exporting excess production. In

 a way that all government and the private sector facilities and supports, including research, education,

 and executive have been organized to achieve this goal. The program needs the participation of all the

 sectors active in Greenhouse industry. It is a great wish for all the producers and activists in horticulture and

 .greenhouse industries to success and a great appreciation for the exhibition holder company

Mohammad Mahdi Boroumandi

 Deputy of Horticulture Sector Ministry of Agriculture Jahad
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به نام خدا
برگزاری نمایشگاه های مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی  ونهاده های بخش کشاورزی یکی 
از رویکردهای اساسی دولت یازدهم و دوازدهم بوده ،چنانچه می بینیم از این دست نمایشگاه 

ها در کشور، رشد و توسعه ی خوبی داشته اند.
به واسطه توسعه این نمایشگاه ها توانسته ایم فناوری های نوین را به عرصه تولید محصوالت 
کشاورزی وارد کنیم.  از جمله اهداف ورسالت های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ارتقاء 
کمی و کیفی تولید محصوالت و ماشینهای کشاورزی است وبا معرفی همین فناوری ها امروز می 
توان گفت که در بخش مکانیزاسیون، بالغ بر 35 درصد از افزایش تولید به واسطه حضور 
ماشین در عرصه مزارع کشور اتفاق افتاده است. در حوزه صنعت ماشین های کشاورزی هم به 

یک خوداتکایی 90 تا 95 درصدی رسیده ایم. 
در طی دهه سال اخیر در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی یک جهش تاریخی  بی سابقه را تجربه 
کردیم. به  طوری که در مکانیزاسیون کشاورزی بیش از 20 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری 
،ارتقاء شاخص های مکانیزاسیون و  صورت پذیرفت که این امر موجب توسعه کمی وکیفی 

همچنین رونق فعالیت های بخش تولیدماشین ها وادوات کشاورزی گشته است.
برگزاری نمایشگاه کشاورزی می تواند این فضا را محیا کند که ما با ماشین ها و ادوات کشاورزی 
نوین، لوازم و تجهیزات آبیاری و نهاده های اثرگذار در تولید آشنا شویم. خوشبختانه نمایشگاه 
بین المللی شهر آفتاب  با پتانسیل ها وظرفیت های باال ومناسبی که دارد ،شرایط مناسبی برای 

به نمایش گذاردن توانمندی های بخش در خود  را دارا می باشد.
 امیدواریم که با حضور حداکثری سازندگان کشور، عرضه کنندگان ماشین های کشاورزی و از 
همه مهمتر حضور کشاورزان برای شناسایی ماشین های مناسب در این نمایشگاه  در حوزه تولید 

بتواند به بخش کشاورزی کشور کمک ویژه ای کند.

کامبیز عباسی
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور
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In the Name of God

 Holding exhibitions of mechanization and agricultural machinery and

 agricultural inputs has been one of the basic approaches in the 11th and

 12th governments. As it is clear, such exhibitions have had developments

 in our country. By holding exhibitions we could utilize modern technologies

 in agriculture. One of the basic goals in Agriculture Mechanization Center of

 Iran is to improve agricultural products in both quality and quantity aspects.

 By introducing the modern technologies and mechanization in agriculture the

 agricultural productions has been raised up to 35 percent in Iran. In addition,

 independence in agricultural machinery production has been raised up to 90 to

 95 percent. We have experienced an unprecedented historical leap in the field of

 agricultural mechanization over the last decade. This leap has led investments

 in agricultural mechanization to be reached over 200,000 billion Rials, and has

 improved indicators in agricultural mechanization both in quantity and quality. It

 has also improved agricultural machinery and equipment production.

 Holding exhibitions in the field of agriculture provides opportunities for people

 to get acquainted with modern agricultural machinery and equipment, irrigation

 supplies and inputs. Fortunately, Shahr - e - Aftab Exhibition has great potentials

 for holding the related exhibitions. It is a great hope that The 4th International

 Exhibition of Horticulture and Agriculture (iFarm) can provide suitable

 opportunities for farmers and all the people active in the industries to improve

  the agricultural products.

Kambiz Abbasi

General Director of Agricultural Mechaniztion Development Center
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به نام خدا
پاییز امسال موعد برگزاری  چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه، نهاده، ماشین ها 
وادوات کشاورزی آیفارم است.  زمانی که برنامه ریزی ها و اقدامات مقدماتی برگزاری اولین دوره 
این نمایشگاه را شروع کردیم، اهداف بزرگی برای توسعه آن در نظر گرفتیم تا بتواند هر ساله به 
عنوان مرجع شناخت و آشنایی با جدیدترین دستاوردها و تکنولوژی های این صنعت برای فعاالن 
این عرصه باشد و بنواند نیازهای ایشان را برطرف نماید.  انتخاب نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب 
تهران نیز با توجه به سالن های استاندارد مناسب و روز نمایشگاهی و دور از فضای شلوغ شهری که 
سهولت در جا به جایی ها را فراهم می کند، در همین راستا و روند رو به رشد هر ساله این نمایشگاه 

و استقبال بازدیدکنندگان نشان داد که در مسیر درستی گام برداشته و برنامه ریزی نموده ایم.
متاسفانه دو عامل تحریم های ظالمانه استکبار علیه جمهوری اسالمی ایران و شیوع ویروس کرونا، 
همه صنایع و کسب و کارها از جمله صنعت نمایشگاهی را تحت تاثیر قرار دادند و امکان برگزاری 
این نمایشگاه طی سال گذشته فراهم نشد. اما با همت همکارانم و حمایت بخش های مهمی از 
جمله معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن ملی گلخانه سازان کشور، موفق شدیم امسال 

چهارمین دوره این نمایشگاه را برگزار نماییم.
خرسندم با وجود مشکالت موجود، شاهد استقبال بیش از  130 شرکت توانمند هستیم که در فضایی به 

مساحت .15000 مترمربع دستاوردها و توانمندی های خود را در معرض نمایش می گذارند.
امید آن دارم با اقداماتی که به منظور اطالع رسانی این رویداد صورت گرفته، شاهد استقبال ضلع 

دیگر صنعت نمایشگاه ها که همان بازدیدکنندگان نمایشگاهی می باشند، باشیم.
در پایان وظیفه خود می دانم از جناب آقای مهندس برومندی معاون محترم وزیر در امور باغبانی و 

جناب آقای دکتر حسینی فرد رئیس محترم انجمن ملی گلخانه سازان کشور که نهایت حمایت و همکاری 

را با این شرکت در جهت برگزاری این دوره نمایشگاه داشتند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

حامد ایرانی
مدیرعامل شرکت برساز رویداد پارس
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In the Name of God

 It is time to hold the 4th International Exhibition of Horticulture, Greenhouses, Inputs,

 Agriculture and Agricultural Machinery (iFarm) in this autumn. In the beginning of

 planning for holding the first exhibition, we set big goals for the event. We planned to

 progress it in a way that the event can be a great reference for the activists of these

 industries to find and acquaint with the latest achievements and technologies on these

 fields and to fulfil their needs by this exhibition every year. Therefore, we chose the

 exhibition center of Shar - e – Aftab with its standard halls that is far from city crowds,

 and it is easy for the transportation of the machinery. The wonderful feedbacks of

 the visitors and the progressing way that the event is on, approved our planning to

 be a great choice. The elements of sanctions and Covid – 19 pandemic impacted all

 businesses and exhibitions, and made the event impossible to be held last year, but

 by the efforts of our colleagues’ and support of important related organizations like

 the Deputy Ministry of Horticulture in Agriculture Jihad and the National Association of

 Greenhouse Builders, we could successfully hold the 4th Exhibition of iFarm again.  It

 is our pleasure to announce that 130 exhibitors in an area of 15,000 square meters

 have participated in this event to exhibit their latest achievements and abilities. It is our

 great hope that after all the activities we have done for the announcement of this event,

 we can welcome and greet the visitors from everywhere in the world. In the end we

 should appreciate Eng. Boroumand, Deputy Minister of Horticulture, Dr. Hosseinifard,

 Chairman of Greenhouse Builders Association, and all the organizations that helped

 and supported us in holding this event.

Hamed Irani

   Managing Director Barsar Rooydad Pars Co. 
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به نام خدا
جوامع بشری همواره نیازمند تامین مایحتاج عمومی بوده است و کشاورزی به عنوان یکی از ارکان 
اساسی این نیاز ها به شمار میرود. فالت ایران به عنوان یکی از نخستین بستر های شکل گیری 
تمدن بشری از پایه گذاران این صنعت میباشد و این تجربه چند هزار ساله به دلیل شرایط 
مناسب جغرافیایی در طول قرن ها به خوبی به بار نشسته که این سرزمین را در زمره سردمداران 
تعدادی از محصوالت کشاورزی قرار داده است . البته شایان ذکر است که بحران جهانی آب به 

ویژه در منطقه خاورمیانه سال هاست که بر این پیشه کهن، سایه افکنده است .
از این رو فرصت های نمایشگاهی ، فرصتی مناسب است تا بتوانند ضمن نشان دادن توانمندی 
های خود با سایر شرکت ها و تولیدکنندگان نیز آشنا شده و از نیاز مشتریان باخبر شوند . چهارمین 
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته )آی فارم ( به عنوان رویدادی که به طور مستقیم 
با پایداری تولید ارتباط دارد، می تواند عالوه بر تاثیر گذاری در رشد و انتقال فناوری ها در 

بازاریابی و آشنا شدن مردم با رشد این صنایع و تنوع محصوالت آن تاثیر شایانی داشته باشد.
از طرف تمامی پرسنل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب به شما خوش آمد میگوییم و برای شما 
لحظاتی موفق را در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، ماشین آالت و صنایع 

وابسته آرزومندم .

محمد رئوف قادری
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
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In the Name of God
 Human beings have been always trying to fulfill their needs and agriculture
 is one of the basic elements of this end. Iranian Plateau because of its
 strategic geographical position has been as one of the pioneer lands
 suitable for agriculture and civilization has brought this heritage till now.
 Thus, it has become as leading hubs for several agricultural products.
 Unfortunately, the recent worldwide water crisis has endangered
 agriculture in the Middle East.
 Therefore, the exhibitions are suitable opportunities for the companies
 and producers to show their abilities in the industry, and to get acquainted
 with other companies and manufacturers, and to be aware of the
 customers’ needs. The 4th International Exhibition of Agriculture,
 Agricultural Machinery and Related Industries (iFarm) is as an event that
 is directly related to the sustainability of production, and influences the
 progress and transfer of technologies in marketing. It also acquaints
people with the development of the industries and the diversity of products.
 You are invited to the 4th International Exhibition of Agriculture, Agricultural
 Machinery and Related Industries (iFarm), and hopefully, you have great
time spending in the exhibition.

Mohammad Raouf Ghaderi
The honorable CEO of Shahr-e-Aftab Internatioal Exhibition Co.
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به نام خدا
جای بسی افتخار است که بار دیگر این فرصت ممکن شد تا در چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی 
آیفارم شهر آفتاب در خدمت گلخانه سازان بزرگوار باشیم. اگرچه سایه شوم پاندمی کوید 19 
برگزاری نمایشگاه را با مشکالتی باالخص در بخش حضور همکاران موجب شده اما 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 تا گامی درخور 
در جهت ارتقای صنعت گلخانه سازی کشور برداریم.  گلخانه به لحاظ نقش و جایگاه خاصی که در 
تامین محصوالت غذایی و نیز دستیابی به خودکفایی و تامین امنیت غذایی ایفا می کند همواره از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس، انجمن ملی گلخانه سازان کشور، تنها یک هدف 
را در منظر خود می بیند: "نقش حیاتی گلخانه در گسترش زنجیره تولید کشاورزی و سالمت غذایی 
مصرف کننده". لذا 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 ، 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. بر همین اساس 
برگزاری نمایشگاه های مرتبط در این زمینه از مهمترین راهکارهای ارتقاء سطح کیفی و کمی صنعت 
گلخانه سازی در بخش کشاورزی محسوب می شود و هموار کردن اجرا و عملیاتی کردن راههای 
علمی را در پی دارد. اینجانب به عنوان عضو کوچکی از انجمن ملی گلخانه سازان کشور ضمن تشکر 
از زحمات همکاران فعال در حوزه گلخانه سازی ، قدردان حضور پربار کلیه بازدیدکنندگان و شرکت 
کنندگان و تمامی دست اندرکاران برگزار کننده این نمایشگاه هستم و امید دارم تا با ایجاد محیطی 
صمیمی، گامی در راستای ارتقای دانش کشاورزی و تحقق هدف بالندگی صنعت گلخانه سازی و 

کشاورزی این مرز و بوم برداشته شود.   

حسینی فرد       
 رییس انجمن ملی گلخانه سازان کشور
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In the Name of God
 It is a great honor that we have the opportunity to participate The 4th
 International Exhibition of Agriculture, Agricultural Machinery and Related
 Industries (iFarm). Though the pandemic caused problems for the
 exhibitions, especially for the companies active in different industries,
 the development of greenhouse industry led us to hold this exhibition in
 order to achieve the goal of development and cooperation in greenhouse
 industry, agriculture and the related industries.
 Greenhouses play vital role in food providing, food independence and
 food safety. Thus, The National Association of Greenhouse Builders has
 only one goal that is to show the vital role of greenhouses in agricultural
 production and consumers’ food health. Considering the important role
 of greenhouses in providing vegetables, plants and agricultural products,
 it is very important for the industry to progress the technology in order
 to lower the costs and increase the production. Therefore, exhibitions
 are great opportunities for progressing the industries in both aspects of
 quality and quantity. I, as a humble member of The National Association
 of Greenhouse Builders would like to appreciate all companies active in
 the greenhouse industry and all the visitors of this exhibition. It is hoped
 this exhibition to be fruitful enough for developing the greenhouse and
 agriculture technologies.

Hosseini Fard
Chairman of The National Association of Greenhouse Builders



14



15



16



17



آذر پد تبریز
آذران بوجار ایرانیان

آروین صنعت ایرانیان
آریا نهان زیست اکسیر

آسمان فرابرد صنعت هوافضا
آوند نهال کشت بافت

اتحادیه سراسری  تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران
انرژی کشور

اطلس تجهیز پردیس
انجمن  صنفی کشت بافت گیاهی ایران

انجمن ملی کاکتوس و گیاهان گوشتی
ایران پلیمر

ایران مشعل
باران پلیمر خمین

بازرگانی خورشیدی
بافت رویش سبز رازی

برگ سبز راسا
پارس دشت چهلستون
پارس گلخانه فردوس

پارسیان جنوب
پارک علم و فناوری استان کرمان

پایا ورد آسا بین الملل
پرشین پوشش پلیمر

پرواز یاران سیرنگ
پیام آوران طبیعت سبز
تجهیزگستر صدستون

پالیستا
تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان گل و گیاه، بذر و نهال شهرستان محالت

تورینه بافت
توسعه فناوری ستاره سهیل

تولیدی و بازرگانی هوا سلولز

فهرســـــت
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52



فهرســـــت
جهش تولید سبز

حرفه برتر صنعتگران توانا
حکیم طب فوژان

خدمات مهندسی سریرپی
خرم بهار آتیس

خوشه گل و گیاهان زینتی محالت
دانش بنیان سیمرغ سها

رخ پالستیک توس
رواق سبز فدک

رویان نهال محالت
رویش سبز خاک اهورایی

ره پویان جبهه سبز
زانوس - نوین آب پاالیش

زیست فناوری ایتاصدرا
زیست فناوری رویش پایدار البرز

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
سان گرو الیت

سفیر سبز آکام
شایانیر صنعت آرتان

صنایع الکترونیک زعیم
صنایع پوشش گلخانه ای ثمن

صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا
صندوق حمایت از توسعه نهال در بخش کشاورزی

فرانمای بلند آسمان
فلزکار همدان

فن آوران
فن آوران کاشت زاگرس

فن رویش نوین ویرا
فناور بال گستر نگاه آسمان

فناور نانو پژوهش مرکزی )بیوزر(
فناوران آسمان دایا کاسپین

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83



کشت بافت گیاهان دارویی آسیا
کوالک گستر یزد

کوالن سل
کیان کار توس

کیمیا سازان سبز فراز
تراکتور سازی عمران سیرجان

گروه تولیدی و صنعتی گرم ایران
گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد

گروه دانش بنیان فنی مهندسی ساعیان صنعت
گروه دانش و صنعت باو

گروه صنعتی آلتین
گروه صنعتی الوند

گروه صنعتی ایرانمهر
گروه صنعتی تات

گروه صنعتی جی لیان جی
گروه فنی و تولیدی ابزار امید

گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا
گرینی باکس

گل های پردیس ایران
گلخانه سازان پارتاک ویهان گلشن
گلخانه سازان صدف کشت گلشن

گلخانه مهندسی جهان سازه ندا
گلستان رزمینا

گلستان سرچشمه
ماشینهای هوشمند ایرانیان ماهان

مؤسسه کشاورزی گلبار
مجتمع کشت وصنعت الماس رویان

معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

مهام سازه رایا
مهر سامان گستر

فهرســـــت
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114



نوآوران کیهان پالستیک پارسام
نهاده گستر گوهر ثمر

نیروفراب پاسارگاد
ویرا صنعت یزدان مهر

یر ایران
یزد پلی اتیلن کویر

یکره
یگان آسمان ارین

 سونا ارکیا
آندرسم البرز

صنایع تولیدی طیوران ابزار
کمباین سازی ایران

نوین تصفیه
موسسه فرشته نجات راه سبز طبیعت

سرو رویان یزد)سرو کویر(
سبز آتیه کاوش

سپید پژوهان پارس
فراورده های سنتی نودهی

توسعه تجارت بین الملل کسب و کار
تولیدی گاز لوله

دانش بنیان آتی کامپوزیت ایرانیان
خم و برش خاوران

بوم نگاران هوشمند امید
پلیمر پوشش البرز

کاال کارتن
اتحادیه گلخانه داران  کشور

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

تراشکده
نهال رویش

موسسه تولیدی گلباغ صبا

فهرســـــت
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145



22

آذر پد تبریز

امیررضا رزاقی اسفنگره
تولید پد سلولزی تبخیری

S32 تبریز، شهرک صنعتی سلیمی، 20متری اصلی، کمربندی جنوبی، کوچه تصفیه خانه، پالک 
041-34328877 
041-34328878

5375189163
azarpadtabriz@gmail.com
www. Azarpadtabriz.Com

Azar Pad Tabriz

Amirreza Razzaghi Esfanghareh
Evaporative Cooling pad
No. S32, tasfiyeh khaneh alley, salimi industrial town, tabriz
041-34328877
041-34328878
5375189163
azarpadtabriz@gmail.com
www. Azarpadtabriz.Com
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 آذران بوجار ایرانیان

فیروز برگی
تولیدکننده ماشین آالت صنعتی و آزمایشگاهی بوجاری بذر

  تهران، شهر قدس انتهای خیابان امامزاده، خیابان ایران ترافیک پالک 7
021-46072192 
021-46072178

3114853172
azaranbojar@gmail.com

www.azaranbojar.com

Azaran Bojar Iranian

Firooz Bargi
 Manufacture of Sorting  machines
Tehran Gods city emamzade Av. Iranterafic Av. no:7
021-46072192
021-46072178
3114853172
azaranbojar@gmail.com
www.azaranbojar.com
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آروین صنعت ایرانیان

احمد راشدی
ماشین آالت بوجاری بذر غالت و دانه های روغنی

 تهران. مطهری، بعد از سرافراز، ساختمان 235 طبقه دوم واحد 3
021-56234025 
021-56234028

1587618815
kalhor@ar-vin.com

WWW.ar-vin.com

Arvin Sanat Iranian

Ahmad Rashedi
 Seed Brewing Machines
Apt3-2 floor-no235-after sarafraz st motahari st tehran. iran
021-56234025
021-56234028
1587618815
kalhor@ar-vin.com
WWW.ar-vin.com
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 آریا نهان زیست اکسیر

علی هندیانی
تولید کود

p148 قم، شهرک شکوهیه، خیابان سنبل 1، کوچه زنبق، واحد 
025-33340428 

-
3738113191

Nahanexir@gmail.com
Nahaexir.ir

Aria nahan zist exir

Ali hendiyani
fertilizer
 P148,  zanbagh alley, sonbol 1 avenue,  shokuhie industrial town
025-33340428
-
3738113191
Nahanexir@gmail.com
Nahaexir.ir
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 آسمان فرابرد صنعت هوافضا

سعید بیطرف
ساخت و مونتاژ ربات های کشاورزی

 تهران ، خیابان آزادی ، خیابان جمالزاده شمالی ، پالک 308 ، واحد 4
021-66428739 

-
1419846537

Saeid90btf@gmail.com
Www.ascouav.com

Aseman farabord sanat havafaza

Saeid bitaraf
Construction and assembly of agricultural robots
Unit4, no308, jamalzade st , azadi st , tehran, iran
021-66428739
-
1419846537
Saeid90btf@gmail.com
Www.ascouav.com

     



27

 آوند نهال کشت بافت

یاسر یداللهی فارسانی
کشت و بافت گیاهی

 چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، کیلومتر 20 جاده فارسان
038-32279426 
038-32279426

8847179934
Info@avandnahal.com
Www.avandnahal.com

Avand nahal kesht baft

Yaser yadollahi farsani
Plant tissue culture
Chaharmahal and Bakhtiari province, Shahrekord, km 20 of Farsan road
038-32279426
038-32279426
8847179934
Info@avandnahal.com
Www.avandnahal.com
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اتحادیه سراسری  تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران

کمال یداللهی
خرید وفروش محصوالت ونهادهای کشاورزی،و باغی

 تهران، خیابان فلسطین شمالی،پایینتر از زرتشت،نبش کوچه فرزام،پالک 518،طبقه اول
021-88995811 
021-88995812

1415743433
Info@baghdaraniran.ir
Www.baghdaraniran.ir

National Union of Agricultural Cooparatives of Iran Orcharad Owners

kamal yadulahi
Agriculture, Gardening
No.518,Northen Felestin St.,Tehran-Iran
021-88995811
021-88995812
1415743433
Info@baghdaraniran.ir
Www.baghdaraniran.ir
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انرژی کشور

حمید رضا مهدیان
سیستم های گرمایشی و سرمایشی

تهران، پاسداران،خیابان گل نبی،خیابان ناطق نوری )زمرد( پالک 58
021-61444

021- 66701376

info@energy-ind.com 
www.energy-ind.com 

Energy

Hamid Reza Mahdian
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اطلس تجهیز پردیس

حامد رفیعی
تولید سازه ، تجهیزات و پروفیل های گلخانه ای

 استان مرکزی اراک شهرک صنعتی شماره 1 بلوار امیرکبیر خیابان شایستگان جنب پخش البرز
086-34130828 
086-34130343

3819954154
atlas.s.pardise343@gmail.com

www.atpcorporation.ir

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
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انجمن  صنفی کشت بافت گیاهی ایران

ایرج رستگار
حوزه کشاورزی

 انتهای همت غرب بلوار پژوهش پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ساختمان فناوری دبیرخانه انجمن کشت بافت گیاهی ایران

021-09353375797 
021-45812342

1497716316
plantci95@gmail.com

www.plantci.com

plant tissue culture association of iran

iraj rastegar
Agriculture
Iran, Tehran,Pajoohesh Blvd,Fanavari building, plant tissue culture association of iran mailroom, ,

021-09353375797
021-45812342
1497716316
plantci95@gmail.com
www.plantci.com
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انجمن ملی کاکتوس و گیاهان گوشتی

حسین حاجی طهرانی
کاکتوس و گیاهان گوشتی

 تهران خیابان مالصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان دانشور شرقی پالک 36 طبقه 13 واحد 13
021-8-88623036 

021-88623039
1991774938
Info@nspcs.ir

http://nspcs.com

National society of cactus and sacculent

Hossein hajitehrani
Cactus and sacculent
Unit 13, floor 13,no.26,east daneshvar street,east shiraz street,mollasadra street,tehran,iran

021-88623036-8
021-88623039
1991774938
Info@nspcs.ir
http://nspcs.com
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ایران پلیمر

حسین احمدی
تامین کننده تجهیزات ابیاری قطره ای و بارانی و مهپاش های صنعتی و خانگی

 تهران بازار اهن شاد اباد مجتمع تجاری پارسیان بلوک دی شماره 134
021-66153918 

-

-
https://instagram.com/iran.polimer?utm_medium=copy_link

Iran polymer

hossein ahmadi
Activities :
Tehran .shadabad parsian blok diy no 135
021-66153918
-
-
-
https://instagram.com/iran.polimer?utm_medium=copy_link
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ایران مشعل

مهندس احمد برنجچی
تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی با برند گرماتاب

 تهران - خیابان شهید بهشتی نرسیده به کاووسی فر پالک 182 طبقه 2
021-41402 

021-88752037
1577953616

sales@garmataab.com
www.garmataab.com

IRAN MASHAL

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

میثم رنجبری
تولید لوله پلی اتیلن

 ایران - استان مرکزی - شهرستان خمین - شهرک صنعتی خمین - خیابان تالشگران توسعه4 - قطعه 330
086-46373437 
086-46373437

3888184945
meysam6104@gmaile.com

baranpolymerkia.com

Baran Polymer Khomein

Ranjbari meysam
Production of polyethylene pipes
NO.330-Talashgarane tosee 4 st-Khomein Industrial Zon -Khomein - Markazi Province - IRAN

086-46373437
086-46373437
3888184945
meysam6104@gmaile.com
baranpolymerkia.com
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بازرگانی خورشیدی

مهدی خورشیدی
ابزار آالت باغبانی

 خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان حسن آباد-کوچه شجاعی-ساختمان المصطفی-پالک7
021-66742044 

-
-

mehdikhrshd@gmail.com
WWW.IRANTOOLS.CO

khorshidi trading co

MEHDI KHORSHIDI
GARDENING TOOLS
NO 7.ALMOSTAFA BUILDING.SHOJAEE ALLEY.EMAM KHOMEINI ST
021-66742044
-
-
mehdikhrshd@gmail.com
WWW.IRANTOOLS.CO
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بافت رویش سبز رازی

دکتر کیان جوادی کوشش
کشت بافت گیاهی

 استان البرز، شهرستان نظرآباد، شهر تنکمان، خیابان گلزار شهدا، خیابان نیایش، خیابان رازی
026-34450019 
026-34450019

3335114554
Kousheshkesht.marketing@gmail.com

www.kousheshkesht.com

Baft Rouyesh Sabz Razi

Dr Kian javadi koushesh
Plant Tissue culture
Alborz province, Nazarabad city, Tankaman city, Golzar Shohada street, Niayesh street, Razi street

026-34450019
026-34450019
3335114554
Kousheshkesht.marketing@gmail.com
www.kousheshkesht.com
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برگ سبز راسا

علی رضا بیدانی
تولید کود کامل آلی گرانوله

 تهران - شهرزیبا - میدان کودک - کوچه شاداب - پالک 10
98+-09121355121 

-
1474614593

bargesabzrasa@gmail.com
-

Rasa green leaves

Alireza bidani
Production of complete granular organic fertilizer
Tehran - Shahrziba - Koodak Square - Shadab Alley - No. 10
+98-09121355121
-
1474614593
bargesabzrasa@gmail.com
-
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پارس دشت چهلستون

احمد مختاری
تولیدکننده سازه های مدرن استاندارد پرتابل و ارِائه دهنده تجهیزات و خدمات

 اصفهان-خیابان امام خمینی-بلوار عطاالملک-نبش بلوک32- ساختمان آریا- پالک25- واحد 1
031-7-33874765 

-
8195144559

parsdasht@gmail.com
parsdasht.com

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
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پارس گلخانه فردوس

امیر حسن خدابخشی
احداث گلخانه و تجهیزات گلخانه

 تهران،بلوار فردوس شرق، بین خیابان وفاآذر شمالی و عقیل نبش کوچه درختی، پالک 309واحد 4
021-44027378 
021-44027376

1481853515
hamed83p@yahoo.com

Www.parsgolkhaneh.com

Pars golkhaneh  Ferdos

Amir Hasan Khoda bakhshi
.
Unit 4, No.3.1, between North Vafa Azar Street and Aghil, Derakhti Alley, East Ferdows Boulevard, Tehran

021-44027378
021-44027376
1481853515
hamed83p@yahoo.com
Www.parsgolkhaneh.com
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پارسیان جنوب

وحید سیاه   پلو
وارد کننده تجهیزات گلخانه، نماینده انحصاری شرکت timfog در سیستم های رطوبت ساز، مجری پروژه های کلید تحویل.

 تهران، یوسف آباد خیابان ششم اسد آبادی پالک 22 ، طبقه 5 ام واحد 13
021-86054931 
021-88705695

1433713941
ParsianJonoub.co@Gmail.com

www.ParsianJonoub.com

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
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پارک علم و فناوری استان کرمان

دکتر محمدرضا سپهوند
حمایت از ایده های فناورانه و نوآورانه در استان کرمان

 کرمان خیابان شهید کامیاب کوچه 5
034-32225300 
034-32237240

7614612178
info@kermanstp.ir
www.kermanstp.ir

Kerman Science & Technology Park

Dr. Mohammad Reza Sepahvand
To support Innovational & Technological ideas and plans in Kerman
5th alley, Kamyab Martyr St. Kerman
034-32225300
034-32237240
761461278
info@kermanstp.ir
www.kermanstp.ir
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پایا ورد آسا بین الملل

زهره بیات
سازنده انواع گلخانه های مدرن

 ورامین، میدان رازی، خیابان دانشگاه، پالک39، واحد1
021-36225320 
021-36225320

3371864708
info@payavardasa.com
www.payavardasa.com

Paya Vard Asa Beinolmelal

Zohreh Bayat
Manufacturer of modern greenhouses
Unit 1, No 39, Daneshgah St., Razi Sq., Varamin
021-36225320
021-36225320
3371864708
info@payavardasa.com
www.payavardasa.com
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پرشین پوشش پلیمر

علی محمد مهرآوران
تولید نایلون گلخانه از عرض 3 تا 12 متر

 یزد،خیابان جمهوری، بلوار استقالل، خیابان طوس، کیلومتر4
035-35246130 
035-35246131

8918777175
persianpousheshpolymer@gmail.com

www.persianpoushesh.com

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
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پرواز یاران سیرنگ

هادی شریفیان
پهپاد های کشاورزی

 تهران، میدان المپیک کوچه 27 پالک 11 طبقه 2
021-44166955 
021-44166955

1485885461
Kamjooamir71@yahoo.com

-

Parvaz yaran sirang

Hadi Sharifyan
Agricultural drones
Unit2_no11_alley27_olympic square, Tehran
021-44166955
021-44166955
1485885461
Kamjooamir71@yahoo.com

     -
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پیام آوران طبیعت سبز

میثم زهتابچیان
مشاور، طراح و مجری گلخانه های مدرن

 مشهد بزرگراه آسیایی - حد فاصل پیامبر اعظم 10-12 مجتمع تجاری سپهر طبقه6 واحد 265
051-4-36666823 

051-36650853
9189981955

PATSAGRO@GMAIL.COM
WWW.PATSAGRO.COM   -  WWW.PATSCO.IR

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

     



47

تجهیزگستر صدستون

ابوالفضل رحمیان
تامین کننده تجهیزات گلخانه ای

 خ شهید مطهری-بعد از خ شهید مفتح- خ شهید علی اکبری- خ شهید صحاف زاده- پ 56-و 1
021-88524006 
021-88529227

1576943641
info@golkhanehsazan.com
www.tajhizategolkhane.com

tajhizgostaresadsotun

Abolfazl Rahmian
supplyer of equipment’s greenhouse
No.56,Unit#1,  shahid Sahafzade St.,shahid Ali akbari St.,shahid Motahari St.
021-88524006
021-88529227
1576943641
info@golkhanehsazan.com
www.tajhizategolkhane.com
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پالیستا

افشین حسنانی
تجهیزات گلخانه

تهران -میدان آزادی - اتوبان لشکری -بعد از شرکت بیمه - پالک 31- کارخانه نوآوری آزادی )پالیستا(
021-88068625

palistaco.com

Palista
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تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان گل و گیاه، بذر و نهال شهرستان محالت

ابراهیم علیپور
تولید انواع گل و گیاهان زینتی

 محالت، خیابان آیت ا... غفاری، دهکده گل، پایانه صادراتی گل و گیاه
086-43325686 
086-43325688

3783166046
info@mahallatflorafair.com

http://www.mahallatflorafair.com

Mahallat Agricultural Cooperative Company of flower and plant producers, seeds and seedlings

Ebrahim Alipoor
Production Of  Flower & Ornamental Plants
Flower and plant export terminal, Flower Town,  Ayatollah Ghaffari St., Mahallat
086-43325686
086-43325688
3783166046
info@mahallatflorafair.com
http://www.mahallatflorafair.com
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تورینه بافت

فرشاد ولی زاده شیخ
تولیدکننده انواع کیسه های توری بسته بندی و شبکه های توری محافظ هم چون: توری سایبان، توری ضدپرنده و ...

 بابل ، شهرک صنعتی بندپی شرقی ، بوستان دوم
011-32024350 
011-32024352

4755158835
sale@toorineh.com
www.toorineh.com

Toorineh Baft Co

Farshad Valizadeh Sheikh
Manufacturer of various types of protective nets such as: shade net, anti-bird net etc
Boostan 2 Ave. - Bandpey sharghi industrial zone - Babol - Iran
011-32024350
011-32024352
4755158835
sale@toorineh.com
www.toorineh.com
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توسعه فناوری ستاره سهیل

سید علی مرعشی
هوشمندسازی

 تهران- خیابان مطهری- بن بست فیروزه- پالک 1- واحد 4
021-88414679 
021-88414679

1566855516
info@ssoheil.com
www.ssoheil.com

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
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تولیدی و بازرگانی هوا سلولز

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

 قزوین تاکستان شهرک صنعتی حیدریه خیابان 16
028-2-35686091 

028-35686093
3486119594

info@havacellulose.com
www.havacellulose.com

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
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جهش تولید سبز

محمد حسن فدائی فرد
کشت بافت

 تهران -خیابان خرمشهر، پالک 27 واحد 4
09126013432

-
1557617155

fadaifard@jtsabz.com
www.jtsabz.com

JTSABZ

Mohammaf H. Fadaifard
Tissue Culture
No. 27  Khoramshahr Ave Apt 4 Tehran, Iran
+98-9126013432
-
1557617155
fadaifard@jtsabz.com
www.jtsabz.com
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حرفه برتر صنعتگران توانا

محمد توانا
تولید کننده دستگاه های رسوب شکن آب در مصارف کشاورزی و استخر و صنعتی و خانگی

 تهران . پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر
09127124874 

021-554321303
1591639839

tsm.industry.official@gmail.com
Tsm-factory.com

TSM(Tavana)

mohammad Tavana
Producer of Water Descaling Machines
Amirkabir university. Tehran
98-9127124874
021-554321303
1591639839
tsm.industry.official@gmail.com
Tsm-factory.com
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حکیم طب فوژان

سید مصطفی داوونبی
گیاهان داروئی

 تهران،میرداماد، خیابان پگاه، 10 متری دوم، پالک یک
0912-9743488 
021-26424139

-
-
-

Fouzhan teb Co

Seyed Mostafa Davud nabi
Herbs
No. 1, Pegah Street, Mirdamad, Tehran
0912-9743488
021-26424139
-
-
-
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خدمات مهندسی سریرپی

علی سیف
1-طراحی و اجرای گلخانه های صنعتی و خانگی  2-تامین قطعات و تجهیزات گلخانه  3-مدیریت و بهره برداری از مزرعه و گلخانه  4-طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار  5-طراحی و اجرای ساختمان و سوله

 تهران - بلوار مرزداران - بین خیابان ایثار و آریافر - پالک 108 - طبقه1
021-47539 

021-44212085
1464645855

info@sarirpey.com
sarirpey.com

Sarirpey Engineering Services

Ali seif
1-Design and implementation of industrial and hobby greenhouses 2-Supply of greenhouse parts and equipments 3- Operation and management 
of farm and greenhouse  4-Design and implementation of pressurized irrigation  5-Design and construction of buildings and industrial shed

1st - No108 - Marzdaran blvd - Tehran
021-47539
021-44212085
1464645855
info@sarirpey.com
sarirpey.com
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خرم بهار آتیس

محمدعلی بقایی
نهاده های کشاورزی)کود و سم(

 تهران. میدان انقالب. خیابان شهدای ژاندارمری. پالک 99 واحد 12
021-55970581 
021-66952862

1314666144
agriatis@agriatis.ir

www.atisco.ir

KhoramBaharAtis

Mohammadali Baghaei
Agricultural fertilizers and pesticides
Unit12,Incubator center of shahed university,No99,Gendarmeri St, Enghelab Sq,Tehran,Iran

021-55970581
021-66952862
1314666144
agriatis@agriatis.ir
www.atisco.ir
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خوشه گل و گیاهان زینتی محالت

مژگان نوری
تولید انواع گل و گیاهان زینتی

 محالت- خیابان جمهوری
086-34135161 
086-34135766

-
-

WWW.MOPFC.COM

Mahallat Flower & Ornamental Plants Cluster

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

     



59

دانش بنیان سیمرغ سها

محمد مهدی رفیعی
فناوری هوا و فضا / پهپادهای کشاورزی

 مشهد خیابان احمد اباد بهشت 1 پالک 11
051-38460710 

-
9183718586

info@simorghsoha.ir
simorghsoha.ir

Simorghsoha Flight Technology

mohamad mahdi rafiee
Agricultural UAVs
mashhad blv ahmadabad behesht1 Plaque11
051-38460710
-
9183718586
info@simorghsoha.ir
simorghsoha.ir
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رخ پالستیک توس

کاظم رضایی
تولید کننده پالستیک های گلخانه، کشاورزی، صنعتی، لوله های هیدروگیت و نوارهای آبیاری قطره ای

 مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، تالش شمالی 2/7
051-35410025 
051-35413299

9185175556
info@rokhplastic.com
www.rokhplastic.com

Rokh Plastic Toos

Kazem Rezaee
Manufacturer of greenhouse, agricultural, industrial plastics, hydrogate pipes and drip irrigation

N. Talash Blvd. 7/2 - Toos Industrial park - Mashhad - Khorasan Razavi - Iran
051-35410025
051-35413299
9185175556
info@rokhplastic.com
www.rokhplastic.com
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رواق سبز فدک

مرتضی شاه محمد
مشاوره،طراحی و تولید قطعات سازه گلخانه ای و تامین تجهیزات

 تهران-خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-خیابان ششم-پالک 22-واحد 13
021-86054573 

-
1431683481

mortezamna@yahoo.com
www.golkhanehsazi.com

ravagh sabz fadak

morteza shahmohammad
manufacture of parts & equipment greenhouse project
Unit no 13-No22-6th Asadabadi Ave-tehran-Iran
021-86054573
-
1431683481
mortezamna@yahoo.com
www.golkhanehsazi.com
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رویان نهال محالت

ابراهیم بیرامی زاده
کشت بافت پایه درختان گالبی-گیالس-بادام-آلو -گل محمدی و آناناس

 محالت-چهار راه مخابرات-خ قندی شمالی-کوچه پاچیان شرقی.
086-43234328 
086-43234328

3781848443
royannahal@gmail.com

www.royannahal.ir

Royan Nahal Mahallat

Ebrahim Beyramizadeh
Tissue culture of Pear-Cherry-Almond-Plum-Gol Mohammadi(Rosa damascena) and Pineapple.

North GhandiSt.Pachiyan Ave. Mahallat-Iran
086-43234328
086-43234328
3781848443
royannahal@gmail.com
www.royannahal.ir
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رویش سبز خاک اهورایی

علی کاظمی نسب
 تولید کننده ی کود های آلی مایع غنی شده

  مشهد بلوار پیروزی -بین پیروزی 15 و 1/15 پالک 271
051-38780208 
051-38707718

9177733371
Eng.emarat@gmail.com

WWW.RuyesheSabz.ir

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
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ره پویان جبهه سبز

محمدعلی خواجه تبریزی
گلخانه و لوازم و قطعات گلخانه

  تهران، بلوارآفریقا ) جردن (، نبش خیابان طاهری ، ساختمان مرکز تجارت ایران،پالک 216 ، طبقه12 ، واحد 4
021-26212370 
021-26212380

1966944917
Info@RahpouyanJs.co

Rahpouyan-Js.com

Rahpouyan Jebheye Sabz

Mohammadali khajeh tabrizi
Greenhouse manufacturer and components
Address: Africa-St., Nelson-Mandela-St., Taheri-Alley, No. 216, Black Tower, Iran Trade Center, 12th floor, 
No. 4, IR-1966944917 Tehran, Iran.

021-26212370
021-26212380
1966944917
Info@RahpouyanJs.co
Rahpouyan-Js.com
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زانوس_نوین آب پاالیش

سعید احمدی ارشاد_بهزاد طهماسبی
تجهیزات گلخانه_تصفیه آب

 البرز، چهارباغ، شهرک طاووسیه، خیابان 38
026-44384001 

-
3187637251

ceo@xanoos.com
www.xanoos.com

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
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زیست فناوری ایتاصدرا

دکتر امین حسن خواه
کشت بافت گیاهی

 قزوین، کیلومتر 35 جاده قزوین به بویین زهرا
028-32246581 

-
3454175001

info@itasadra.ir
www.itasadra.ir

Itasadra biotechnology co.

Dr. Amin Hassankhah
Plant Tissue Culture
35Km Qazvin-Buin Zahra Rd, Qazvin
028-32246581
-
3454175001
info@itasadra.ir
www.itasadra.ir
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زیست فناوری رویش پایدار البرز

سید مجتبی حسینی
تولید انواع نهال درختان میوه به روش کشت بافت و انواع نهال درختان میوه اصالح شده

 استان البرز- نظرآباد- روستای شیخ حسن
026-45223550 
026-45223551

3334168699
m.2002hosseini@gmail.com

Rpanursery.com

Ruyesh Paydar Alborz

Mojtaba Hosseini
Micropropagation and fruit tree nursery
Sheikh Hasan village- Nazarabad city- Alborz
026-45223550
026-45223551
3334168699
m.2002hosseini@gmail.com
Rpanursery.com
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سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

آقای مهندس علی محمد مختاری
ماشین ها و ادوات کشاورزی-تجهیزات و سامانه های نوین آبیاری - کتب - دستورالعمل - طرح پژوهشی و سایر انتشارات سازمان - 

تصاویر پروژه های سازمان و نقشه های مربوطه

 میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - شماره 32 سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
021-74-88735071 

021-88735070
1514844541

infi.parks@tehran.ir
http://parks.tehran.ir

Tehran Parks & Green Space Organization

Ali_Mohammad Mokhtari
green space machinery and tools, Irrigation systems and accessories, TPGSO publications(books, 
guidelines,researches, etc), projects’ pictures and maps, ...s
No. 32 Beyhaghi Ave. Arjantin Sq. Tehran
021-88735071-74
021-88735070
1514844541
infi.parks@tehran.ir
http://parks.tehran.ir
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سان گرو الیت

محمد محمد زاده
تولید کننده چراغ های نور مصنوعی گلخانه

 مشهد
09120706287 

-
-
-
-

sun grow light

Muhammad mohammadzadeh
Manufacturer of artificial greenhouse lights
Mashhad
+98-9120706287
-
-
-

     -

     



70

سفیر سبز آکام

دکتر استاجی
تولید بستر کشت و  خدمات کشت و کار بلوبری

 گیالن - رشت - میدان جانبازان
09118441779 

-
4441754655

hasankhah@gmail.com
www.BluePeat.ir

Safir Sabz AKAM

Dr.Staji
Blueberry Conlsulting and Substrate Production
Janbazan Squer - Rasht - Guilan
98-9118441779
-
4441754655
hasankhah@gmail.com
www.BluePeat.ir
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شایانیر صنعت آرتان

حسین بابایی
تولید سیستم گرمایشی و سرمایشی

 تهران بلوار میرداماد خیابان البرز خیابان آناهیتا شرقی خیابان ملکی سودمند پالک 2 واحد 8
021-22229176 
021-26420365

1918834365
n.garmasun@gmail.com

-

shayanirsanatartan

hossein babaei
heating
iran tehran mirdamad
021-22229176
021-26420365
1918834365
n.garmasun@gmail.com

     -
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صنایع الکترونیک زعیم

سید علی اصغر حسینی
پهپاد کشاورزی

 تهران - میدان ونک - خیابان برزیل - خیابان نیلو -جنب کوچه هشتم- پالک 4
021-88773551 
021-88792102

-
info@zaeim.co.ir

zaeim.com

Zaeim electronic industries

 Aliasghar Hosseini
agriculture drone
Vanak sq, Tehran, Tehran Province, Iran, brazil st, shahid lahijani st,8th
021-88773551
021-88792102
-
info@zaeim.co.ir
zaeim.com
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صنایع پوشش گلخانه ای ثمن

رامین مهدوی
تولید کننده عریض ترین فیلم های کشاورزی و گلخانه ای سه الیه تا عرض 18 متر

 تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان گلشن 8 شماره 19
021-90-56235088 

021-56235091
1834173489

saamaanpelast@yahoo.com
saman-plast.com

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
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صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا

حسن فرقانی
تولید کننده گلخانه های کشاورزی و تأمین کننده تجهیزات جانبی

 تهران، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، میدان سلماس ، جنب بانک تجارت ، پالک 33 ، طبقه چهارم، واحد 11
021-88333758 
021-88023071

1431745685
h_forghani@yahoo.com

www.marsus.ir

MARSUS COM GREENHOUSE INDUSTRIES

HASSAN FORGHANI
MODERN GREENHOUSE MANUFACTURE & EEQUIPMENT SUPPLIER
UNIT 11,No.33, SALMAS SQ, FATHI SHAGHAGHI STREET, TEHRAN, IRAN
021-88333758
021-88023071
1431745685
h_forghani@yahoo.com
www.marsus.ir
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صندوق حمایت از توسعه نهال در بخش کشاورزی

محمد سنائی
خدمات مالی و حمایتی به تولید کنندگان مجاز نهال

 تهران میدان توحید، خیابان پرچم، پالک 51 طبقه سوم  شمالی
09125313842 

021-66907146
1457866971

mohammad_sana141m@yahoo.com
shtn.ir

Sandogh Nahal

Mohammad Sanayi
Financial and support services
North Third Floor, No. 51, Parcham Ave., Tohid Square, Tehran
98-9125313842
021-66907146
1457866971
mohammad_sana141m@yahoo.com
shtn.ir
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فرانمای بلند آسمان

مهدی انصاری فر
تولید کننده ی انواع پهپاد های غیر نظامی )کشاورزی ، فتوگرامتری ، پایش و نظارت(

 استان قزوین بعد از محمدیه شهرک حصار خیابان طالقانی
028-32846914 

-
3416754858

-
store.faraborduav.com

Faranamaye bolande Aseman

Mahdi ansarifar
Manufacturer of civilian drones (agriculture, photogrammetry, monitoring)
Qazvin province after Mohammadieh, Hesar town, Taleghani street
028-32846914
-
3416754858
-
store.faraborduav.com
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فلزکار همدان

ابوالقاسم فامیل سبزواری
تولید کننده انواع سمپاش های توربوالینر اتومایزر و بوم دار  عرضه کننده انواع پمپ های سمپاش و فشار قوی برتولینی ایتالیا  تولید کننده 

دستگاه های شست و شوی قوی و مه پاش
 همدان بلوار بهشت جنب پل هوایی کوچه چشمه شوره / تهران بزرگراه نواب جنب ایستگاه مترو نواب برج گردون طبقه 6 واحد 605 جنوبی    

66383079- 80
081-32654166 
081-32672657

6514965966
info@flezkarhamadan.ir
www.flezkarhamadan.ir

flezkarhamadan

aboulghasem famil sabzevari
product of sprayer and bertolini pumps
cheshme shoore alley behesht  blvd hamedan iran /no 605south- floor 6- gardoon tower- beside navab metro 
station navab highway- tehran_iran- 021_66383079_80

081-32654166
081-32672657
6514965966
info@flezkarhamadan.ir
www.flezkarhamadan.ir
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فن آوران

حسین اسحاقی
تولیدکننده سیستمهای سرمایشی وگرمایشی گلخانه ومرغداری

 شهرک صنعتی پایتخت-بلوارتوسکا-نیلوفر4-پالک42
09121353996 

021-66124667
-
-
-

FanAvaran

Hoseyn Eshaghi
Toolid Tajhizat Goolkhane
Shahrak sanati paytakht.bolvar tooska.niloofar4.pelak42
98-9121353996
021-66124667
-
-

     -
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فن آوران کاشت زاگرس

مازیار نامداری
تولید تجهیزات و ماشین آالت تولید نشا

 کرمانشاه
083-91010025 

-
6737171043

fakkaz@yahoo.com
fakaz.ir

FAN AVARAN KASHT ZAGROS

maziyar namdari
Seedling Machinery Designer and Manufacturer in Iran
Kermanshah - 5 km of Harsin road
083-91010025
-
6737171043
fakkaz@yahoo.com
fakaz.ir
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فن رویش نوین ویرا

ایمان نیک فرجام
کشت هوشمند گلخانه ای

 استان تهران - خ آزادی - خ حبیب اهلل - خ شهید قاسمی - ک گلستان - بن بست گل - پالک 2 - 
طبقه همکف واحد 4/3

021-66038883 
-

1459973811
irgrowtech@gmail.com

www.growtec.ir

fan rooyesh novin vira

iman nikfarjam
smart greenhouse
no2 - gol dead end- golestan alley- shahid ghasemi st- habibollah st-azadi st - tehran
021-66038883
-
1459973811
irgrowtech@gmail.com
www.growtec.ir
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فناور بال گستر نگاه آسمان

محمد چیتگرها
پهپادهای کشاورزی )محلول پاش، بذرپاش و مولتی اسپکترال(

 تهران، صادقیه، بلوار فردوس غرب، سازمان برنامه مرکزی، نبش همافر یا 12 شرقی، ساختمان تجاری کسری، پالک 49، واحد 12 و 14

021-44114767 
021-44114767

1483755801
iranhelicam@gmail.com

nauav.ir

Fanavar bal gostar negah aseman

mohammad chitgarha
agriculture and multispectral drone
Units 12 and 14, No. 49, Kasra Commercial Building, corner of Hamafar or 12 East, Central Program 
Organization, Ferdows Gharb Blvd, Tehran

021-44114767
021-44114767
1483755801
iranhelicam@gmail.com
nauav.ir
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فناور نانو پژوهش مرکزی )بیوزر(

حمیدرضا دری
تولید کننده کودهای کشاورزی

 استان مرکزی، خمین، بلوار پاسداران، روبروی سپاه، ساختمان اتحادیه تعاونی روستایی، دفتر مرکزی 
شرکت بیوزر

086-46331892 
086-46333139

3881946651
biozarco@yahoo.vom

`www.biozarco.ir

Fّannavar Nano Pazhohesh Markazy (BIOZAR)

Hamid Reza Dorri
Manufacturer of agricultural fertilizers
Central office of BIOZAR, In front of Sepah, Pasdaran Blvd., KHOMEIN, Markazi Province, IRAN

086-46331892
086-46333139
3881946651
biozarco@yahoo.vom
www.biozarco.ir`
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فناوران آسمان دایا کاسپین

سروش سیه چهره سورکی
پهپاد های کشاورزی

 ساری سورک چهاراه آزادگان جنب قنادی دشت ناز
011-33882523 

4844157651
soroush76si@gmail.com

caspiansky.ir

Sky Technicians Daya Caspian

soroush siyahchehreh suraki
Agricultural drone
sari- surak
011-33882523

4844157651
soroush76si@gmail.com
caspiansky.ir

     



84

کشت بافت گیاهان دارویی آسیا

ایرج رستگار
1- کشت بافت گیاهی 2- انتقال تکنولوژی کشاورزی

 تهران کیلومتر 18 اتوبان ساوه شهرک صنعتی کاظم اباد خیابان صنعت 5 خیابان رستگار شماره 9
021-56577151 
021-56571290

3764171195
mandana2007@gmail.com

www.amptco.com

Asia medicinal plants tissue culture company

Iraj Rastegar
 Plant tissue culture - Transfer of
 7th floor , no 81,  Khoramshahr ave , Tehran , Iran
021-56577151
021-56571290
3764171195
mandana2007@gmail.com
www.amptco.com
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کوالک گستر یزد

مجتبی سیدین خراسانی
تولید کننده سیستم های سرمایش و گرمایش صنعتی و تجهیزات گلخانه ای

 یزد - حسین آباد ریسمانی -خیابان ایمان پالک 8915481996
035- 9-38369990 

035-38369505
8915481996

info@kgy.ir
www.kgy.ir

KOOLAK GOSTAR YAZD COMPANY

mojtaba seiedin 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
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کوالن سل

مجید احمدی ارشاد
تولید کننده پد سلولزی

 کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان شبنم شبنم یکم شمالی مجتمع نیکو طبقه اول واحد3
026-8-34252751 

026-34252759
3186659845

Info@koolancel.ir
www.koolacel.com

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
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کیان کار توس

سید حسن ضیائی سیستانی
طراح وسازنده انواع گلخانه های مدرن

 مشهد، شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر، صنعت 7، پالک 225
051-10-32400508 

051-32400507
9355133779

kiankartoos@gmail.com
www.kiankartoos.com

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
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کیمیا سازان سبز فراز

مصطفی گلباز
ساخت سازه گلخانه

 استان البرز، اتوبان کرج_قزوین ،بعد از مجتمع صنعتی ماموت، خروجی شهر کوهسار ،بلوار سردار 
سلیمانی ،نرسیده به میدان کشاورز ،شرکت کیمیا سازان سبز فراز

026-4300 
026-44697540

3365158479
info@Greenhousefaraz.com
www.Greenhousefaraz.com

Kimia sazan sabz faraz

Mostafa Golbaz
Green house structure
Keshavarz square, kuhsar, alborz, iran.
026-4300
026-44697540
3365158479
info@Greenhousefaraz.com
www.Greenhousefaraz.com
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تراکتور سازی عمران سیرجان

حسین صالحی
تراکتور

 تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی 2، پالک 37، مجتمع سیمای ساعی(، طبقه 8، واحد32
021-88209025
021-88209027

1511933665

Sirjan- tractor.com

Omran Sirjan Tractor Mfg co.

Hosein Salehi
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گروه تولیدی و صنعتی گرم ایران

حسین رای رامش
تولید کننده تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

 مشهد - بزرگراه پیامبر اعظم-نبش بلوار مهدیه
051-36516591 
051-36516589

9197174977
info@garmiran.com
www.garmiran.com

Garmiran Manufacturing Group

Hossein Ray Ramesh
Heating & Cooling systems Manufacturer
Payambar Azam Highway, Corner of Mahdieyeh Blvd., mashhad, Iran
051-36516591
051-36516589
9197174977
info@garmiran.com
www.garmiran.com

     



91

گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد

محمود رمضانی
تولیدکننده ماشین آالت کشاورزی و واردکننده نهاده های کشاورزی
 تهران -  بلوار میرداماد - ساختمان 349 - طبقه پنجم - واحد یک

021-88670639 
021-88670640

1969614934
office@gonabadgroup.com

www.gonabadgroup.com

Gonabad Industrial Group

Mahmoud Ramezani
Tractor producer - Seed and fertilizers importer
No. 349 - Mirdamad Blvd - Tehran - IRAN
021-88670639
021-88670640
1969614934
office@gonabadgroup.com
www.gonabadgroup.com
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گروه دانش بنیان فنی مهندسی ساعیان صنعت

سید مجتبی عباسی راد
اتوماسیون گلخانه های کشاورزی،دامپروریها،مرغداریها)کنترل اقلیم(،اجرا و ساخت تابلو برق صنعتی

A2 یزد خیابان مطهری پارک فناوری اقبال ساختمان موسسات واحد 
 035-37281918-09120884283

035-37281918
8917697998

e.abbasirad@gmail.com
www.saeiansanat.com

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
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گروه دانش و صنعت باو

بهنام باوند سوادکوهی
 تولید و عرضه انواع دیزل-ژنراتور؛ طراحی، ساخت و اجرای شاسی و کانوپی از 20 کیلووات تا 2 مگاوات؛ تولید انواع تابلوهای برق 

امرجنسی و پارالل
 دفتر مرکزی: تهران- زعفرانیه- خیابان شهید بهزادی- کوچه بهار- نبش کوچه یاس- پالک 1-  طبقه اول- واحد 8؛ کارخانه: 

تهران-شورآباد- خیابان دوم شمالی- پالک 9
021-22408727 
021-22403630

1987617913
info@bav-co.com
www.bav-co.com

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
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گروه صنعتی آلتین

رشید اختیاری
طراحی و تولید کننده گلخانه های شیشه ای و اسپانیایی و تامین تجهیزات گلخانه ای

 تبریز بلوار 29 بهمن خیابان آذری روبروی سازمان آتش نشانی پالک 3
041-33331323-09123346228 

-
5169487010

info@altingp.com
www.altingp.com

ALTIN GROUP

rashid ekhtiary
Design and manufacturer of glass and Spanish greenhouses and supply of greenhouse equipment

no3 , azari st, 29 bahman blv , tabriz
041-33331323 -09123346228
-
5169487010
info@altingp.com
www.altingp.com
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گروه صنعتی الوند

سید حسین باقری
تجهیزات تهویه و گرمایش گلخانه

 مازندران- قائم شهر کمربندی شمالی- نرسیده به پل سیاه رود
011-5-42075031 

011-42032136
-

info@alvand.com
www.alvands.com

Alvand Industrial Group

Sُeyed Hossein Bagheri
Greenhouse equipment
-
011-42075031-5
011-42032136
Postal Code :
info@alvand.com
www.alvands.com
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گروه صنعتی ایرانمهر

غالمرضا زنده باد
تولید کننده و واردکننده انواع گاردان های کشاورزی و صنعتی و لوازم گاردان

 تهران پاکدشت شهرک صنعتی عباس آباد خیابان 1 کوچه 16/7 پالک 499
021-36425939 
021-36426182

3393163493
Reza_zendebad@yahoo.com

/https://gardaniranmehr.com

Iranmehr Industrial Group

Gholamreza Zendehbad
PTO Cardan Shaft, Universal-Joint
No499, Alley 7/16, 1st Street, Abbas Abad Industrial Town, Pakdasht, Tehran
021-36425939
021-36426182
3393163493
Reza_zendebad@yahoo.com
https://gardaniranmehr.com/

     



97

گروه صنعتی تات

مجید پاکروح
تجهیزات گلخانه

 قائمشهر ، جاده قائمشهر به جویبار ، شهرک صنعتی رستمکال ، میدان اول ، سمت چپ ، خیابان نارنجستان ، کوچه سرو .

011-44480129 
-

4779192162
tAt. P6787@gmail.com

-

goruh san’ati taat

Majid pakrouh
tajhizat golkhane
qaemshahr , jade qaemshahr be juybar , shahrak sanati rostamkola , meydan aval , samte chap , 
khiyaban narenjestan kuche sarv .

011-44480129
-
4779192162
tAt. P6787@gmail.com
-     
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گروه صنعتی جی لیان جی

هیبت اله خسروی
احداث گلخانه  و  تجهیزات گلخانه

 تهران- خیابان ولی عصر- روبه روی پارک ملت- نبش انصاری- برج ملت- طبقه 3- واحد 10
021-22034208 

-
1967713111

-
www.jlianj.com

j lian j

Heybatollah Khosravi
Construction of greenhouses and greenhouse equipment
Unit 10, 3rd Floor, Mellat Tower, Ansari St, Valiasr Ave, Tehran
021-22034208
-
1967713111
-
www.jlianj.com

     



99

گروه فنی و تولیدی ابزار امید

مهرداد جبه دار ماهر نژاد
تولید کننده انواع بیل های کشاورزی و ساختمانی

 تهران پاکدشت خاتون اباد  کانال اب جنوبی 12 متری دوم کوچه الله پالک 17
021-36464069 
021-36464069

3391117857
abzaromid55555@gmai.com

Omidabzar.com

Abzar omid co.

Mehrdad jobbehdar mahernejad
Manufacturer of agricultural tools
No17,Aly laleh, st kanal ab, pakdasht,tehran, iran
021-36464069
021-36464069
3391117857
abzaromid55555@gmai.com
Omidabzar.com
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گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا

سروش قائدی
طراحی و تولید سازه های کشاورزی و تجهیزات مدرن گلخانه ای و مشاوره فنی گلخانه های کشت بدون خاک و اجرای پروژه های 

)Turn Key ( کلید تحویل
 اصفهان، میدان آزادی، ابتدای سعادت آباد، پالک 1، مجتمع پورونه، بلوک 2، طبقه سوم، واحد 13، گروه کشاورزی صنعتی سدید 

رویش ویستا
031-36702300 
031-36691661

8168645476
sadidrouyesh@gmail.com

www.vistagreenhouse.com

Sadid Rouyesh Vista Agro_Industrial group

Soroush Ghaedi
Design and Produce of Agricultural Structures and Greenhouse Equipment, Turnkey Greenhouse 
Projects, Technical Consultation of Greenhouse Soilless Culture.
Unit 13, No 1, Saadat Abad, Azadi sq, Esfahan, Iran
031-36702300
031-36691661
8168645476
sadidrouyesh@gmail.com
www.vistagreenhouse.com
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گرینی باکس

سیدمجید شجاعی برهان
تولید کننده سیستم های هوشمند کشاورزی شهری

 تهران خیابان وزرا کوچه ششم کچه دل افروز پالک4
021-88715266 

88706158
1511717113

kh_shojaee@yahoo.com
www.mygreenybox.com

Greeny BOX

Seyed Majid Shojaee Borhan
Manufacturer of Smart Urban Farming Systems
Apt4 , No4 , Del Afrouz Alley , 6th Ave , Vozara St. Tehran - Iran
021-88715266
88706158
1511717113
kh_shojaee@yahoo.com
www.mygreenybox.com
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گل های پردیس ایران

ایمان خادمی
تولید انواع گل و گیاهان زینتی

 محالت- پایانه صادراتی گل
086-43223023 
086-43223023

3781641441
Info@iranpardisflower.com

-

Ipf company

Iman Khademi
Export And Production Of  Flower & Ornamental Plants
Flower Export Terminal- Mahallat
086-43223023
086-43223023
3781641441
Info@iranpardisflower.com
-
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گلخانه سازان پارتاک ویهان گلشن

مهدی روشنی
تولید و ساخت تجهیزات گلخانه

 اصفهان شهرضا شهرک صنعتی رازی خیابان سوم میدان مبتکران بلوارابتکار بلوار آفتاب
09131661411 
09131662412

-
-
-

PARTAK VIHAN GOLSHAN

MAHDY ROSHAN
Greenhouse.golkhanesazan
ESFAHAN SHAHREZA SHAHRAK RAZY ..ST.EBTEKAR
+98-9131661411
+98-9131662412
-
-
-
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گلخانه سازان صدف کشت گلشن

حمید روشنی
هلدینگ مشاوره و احداث گلخانه و تولید قطعات و تجهیزات گلخانه

 اصفهان-گلشن-خیابان امام حسین_ روبه روی بانک ملت
031-4-53752701 

031-53752702
8645111111

skg2018@yahoo.com
www.sadafkesht.ir

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
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گلخانه مهندسی جهان سازه ندا

مهسا کریم زاده
اجرای پروژه های کلید تحویل گلخانه / تولید انبوه و فروش سازه گلخانه / طراحی و تولید سیستم های هوشمند سازی گلخانه/ 

طراحی و تولید دستگاه آبیاری و تغذیه )هیدروپونیک( / نصب و اجرای سازه و تجهیزات گلخانه
 تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان فتحی شقاقی پالک 77 / ساختمان ندا پرداز

021-85569000 
85569999

1431755461
office.negj@gmail.com

www.negneda.com

JAHAN SAZE NEDA(NEG)

Mahsa Karimzade
Greenhouse Turnkey Project/Irrigation & Fertilizing Machinery(Hydroponic) Designing & Manufacturing / 
Greenhouse Intelligent Climate Control Systems Designing & Manufacturing / Structure Mass Production & sales

Nedapardaz Building , No77, Fathishaghaghei Avenue     , Valiasr Street , Tehran
021-85569000
021-85569999
1431755461
office.negj@gmail.com
www.negneda.com
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گلستان رزمینا

سیدمجتبی کرباسی
تولید انواع گل و گیاهان زینتی

 محالت- دهکده گل- خیابان پامچال
021-22548455 
021-22548455

3783166035
Roseminagol@gmail.com

-

Golestane Rosemina

SُeyedMojtaba Karbasi
Production Of  Flower & Ornamental Plants
Pamchal St.-Flower Town-Mahallat
021-22548455
021-22548455
3783166035
Roseminagol@gmail.com
     -
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گلستان سرچشمه

مسعود فالحی
تولید انواع گل و گیاهان زینتی

 محالت- دهکده گل -کوچه گلبرگ 2
086-43232684 

-
3781934641

saeidzzzhasani10@gmail.com
-

Sarcheshmeh flower

Masoud fallahi
Production Of  Flower & Ornamental Plants
 Golbarg 2 ave.-Flower Town- Mahallat
086-43232684
-
3781934641
saeidzzzhasani10@gmail.com
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ماشینهای هوشمند ایرانیان ماهان

حاتم قضایی
تولید سینی نشا

 قزوین ، شهر صنعتی لیا
028-33674743 

-
3413683571

h_ghazaei@yahoo.com
Www.sininesha.com

Mahan co.

hatam ghazaei
Seedling tray production
Lia industrial town , qazvin
028-33674743
-
3413683571
h_ghazaei@yahoo.com
Www.sininesha.com
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مؤسسه کشاورزی گلبار

مجتبی ابراهیمی
تولید انواع گل و گیاهان زینتی

 محالت- خیابان سادات
086-43223023 
086-43223023

3781641441
Mojtabaa@usa.com

-

Golbar Agricultural Institute

Mojtaba Ebrahimi
production Of  Flower & Ornamental Plants
Sadat st.- Mahallat
086-43223023
086-43223023
3781641441
Mojtabaa@usa.com
-
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مجتمع کشت وصنعت الماس رویان

الهه زارع
تولید مکانیزه انواع نشاء زمینی وگلخانه ای

 یزد روستای احمداباد مشیر )مالباشی (خیابان گلبهار باغ حاجی صفر
035-38367644 

-
8944153939

Almasroyan99@gmail.com
-

Royan Diamond Agro-Industrial Complex

ELAHEZARE
Mechanized production of land and greenhouse seedlings
Haji Safar Garden, Golbahar St., Ahmadabad Moshir village, (Molabashi), Yazd, Iran
035-38367644
-
8944153939
Almasroyan99@gmail.com

     -
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معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

محمدمهدی برومندی
باغبانی

 تهران، خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، نرسیده به حافظ، جنب کوچه غفارزاده، ساختمان هشت طبقه 
وزارت جهاد کشاورزی، طبقه هشتم

021-43543801 
021-88941208

159365891
horticulture@agri-jahad.org

horticulture.maj.ir

Department of horticulture, ministry of agriculture jihad

Mohammad Mehdi Bromandi
horticulture
8th Floor, Ministry of Agriculture Jihad, Next to Ghafarzadeh Alley, Until Hafez, Taleghani Street, Valiasr 
Ave, Tehran

021-43543801
021-88941208
159365891
horticulture@agri-jahad.org
horticulture.maj.ir

     



112

موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

شکراله حاجی وند
تحقیقات باغبانی

 کرج- جاده محمد شهر- انتهای خیابان همت- موسسه تحقیقات علوم باغبانی.
026-36705062 
026-36700895

3177777411
shokrollah2006@gmail.com

hsri.ac.ir

Horticultural Sciences Research Institute (HSRI)

Shokrollah Hajivand
Horticultural Research
Horticultural Sciences Research Institute Mahdasht Avenue, Hemmat Road, Karaj, Iran

026-36705062
026-36700895
3177777411
shokrollah2006@gmail.com
hsri.ac.ir
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مهام سازه رایا

رامین صاحب نسق
مشاوره، طراحی، تولید و اجرای گلخانه های مدرن و سازه های صنعتی

 کرج فاز 4 مهرشهر، نبش خیابان 501، ساختمان پرشین، پالک 25، طبقه سوم
026-33551299 

9153005741
3183775174

rsahebnasagh60@gmail.com
Rayagreenhouse.com

Maham Saze Raya

Ramin Sahebnasagh
Consulting, Designing, Manufacturing & Implementation of modern greenhouses & industrial structures

3th floor, NO. 25, Persian building, 501 alley, Phase 4 Mehrshahr, Karaj
026-33551299
+98-9153005741
3183775174
rsahebnasagh60@gmail.com
Rayagreenhouse.com
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مهر سامان گستر

شهرام حقیقی
اتوماسیون هوشمند گلخانه

 شیراز، خیابان نشاط، حدفاصل کوچه 2 و هایپر نشاط پالک 106
071-32326089 
071-32326089

7134855637
Msg.hagh@gmail.com

Msgtec.ir

Mehr Saman Gostar

Shahram Haghighi
Smart Greenhouse  Automation
No. 106, between 2nd alley and Neshat hypermarket, Neshat st, Shiraz
071-32326089
071-32326089
7134855637
Msg.hagh@gmail.com
Msgtec.ir
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نوآوران کیهان پالستیک پارسام

داوود عباسعلي نژاد
تولید کننده انواع نایلون کشاورزي وگلخانه اي 5 الیه

 کیلومتر 30 اتوبان قم شهرک صنعتي شمس آباد بلوار سروستان گلسرخ 8 پالک 10
021-13/56230410 

021-56232784
1834187191

ali.alinezhad.KP@gmail.com
www.keyhan-plastic.com

NOAVARAN KEYHAN PLASTIC PARSAM

davvood abbasalinezhad
Manufacturer of 5-layer agricultural and greenhouse nylon
number 10.8th gole sorkh st.sarvestan blvd.shamsabad industrial township.tehran.iran

021-56230410/13
021-56232784
1834187191
ali.alinezhad.KP@gmail.com
www.keyhan-plastic.com
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نهاده گستر گوهر ثمر

علی اصغر گرمنجانی
سم.کود.بذر

 شیراز چهارراه مصدق بلوار غدیر نبش کوچه یک
071-37254553 
071-37254595

7153913434
-

www.nahadehgostar.com

Nahadeh gostar gohar samar

Ali Asghar Garmanjani
poison ,firtilixer , seed
lane1,Ghadir Blv, Mosadegh Sq,Shiraz iran
071-37254553
071-37254595
7153913434
-
www.nahadehgostar.com
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نیروفراب پاسارگاد

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

 ایران - اصفهان - کیلومتر 50 جاده اصفهان شهرضا - شهرک صنعتی رازی
031-8-53307071 

031-53517357
8639115587

info@niroofarab.com
www.niroofarab.com

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
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ویرا صنعت یزدان مهر

علی رئیسی شیویاری
ساخت و فروش پهپاد های سم پاش

 میدان انقالب اسالمی . خیابان جمالزاده شمالی . باالتر از خیابان غالمرضا طوسی . پالک 308 . واحد 4
021-66842329 

-
1419846537

Raisee.ali.g@gmail.com
Agriuav.ir

Vira sanaat  yazdan mehr

Ali raeisi shiviary
Constructing and saling agricultural uav
Enghelab esmali sq. North jamalzadeh st. Past gholamreza tousi st. No308
021-66842329
-
1419846537
Raisee.ali.g@gmail.com
Agriuav.ir
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یر ایران

مهدی خطیبی
تولید کننده ماشین آالت کشاورزی

 کرج انبار نفت ایستگاه الله
026-36606073 
026-36606073

-
-
-

Yerlran

Mahdi khatibi
Tollid kendish machine magazine
 The anbar window is free of charge
026-36606073
026-36606073
-
-
-
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یزد پلی اتیلن کویر

محمد حق دوست
تولید لوله پلی اتیلن آبرسانی و گازرسانی

 استان یزد- شهرستان مهریز- شهرک صنعتی هرفته- بلوار یاس- خیابان شبنم- پالک 129
035-32553465 
035-32553460

8981187644
yazdpolyethglene@gmail.com

www.yazdpeco.com

YAZD POLY ETHYLENE

Mohammad Haghdoust
production of polyethylene pipe to transfer water,gas and liquids
No. 129,Shabnam street, Yas boulevard, Mehriz industrial town (Harofteh),YAZD,IRAN

035-32553465
035-32553460
8981187644
yazdpolyethglene@gmail.com
www.yazdpeco.com
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یکره

عبدالرحمان حسینی فرد
ساخت و تجهیز گلخانه و فروش نهاده ها)کود و بذر و سینی نشا و بسترکشت و ...(

 تهران - خیابان مطهری -قبل از چهارراه قائم مقام فراهانی - ساختمان بهار - پالک 259 واحد 2
021-88713440 
021-88719192

1586716334
info@yekrahco.com
www.yekrahco.com

YEKRAH

Abdol rahman Hosseini fard
(Green house & Input(Fertilizers & seeds
Bahar building, No:259, Motahari Ave., Tehran, Iran.
021-88713440
021-88719192
1586716334
info@yekrahco.com
www.yekrahco.com
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یگان آسمان ارین

مسعود رحیمی
پهپاد کشاورزی

 شهرک غرب
021-22653226 

-
-

Masoudrahimi146@gmail.com
-

Yegan aseman aryan

Masoud Rahimi
Agriculcher drone
Shahrak gharb
021-22653226
-
-
Masoudrahimi146@gmail.com
-
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 سونا ارکیا

سعید مونسی
ماشین آالت و ادوات کشاورزی

 تهران،میرداماد،البرز،قبادیان شرقی،پ15،واحد3شرقی
021-22250820

- 
1918944998

Moonesi_saeed@gmail.com 

Moonesi saeed

Agricultural machinery & implements
No 15, East Ghobadian, Alborz street, Mirdamad blv, Tehran, Iran
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آندرسم البرز

سیاوش هداوند
تولید و تامین تجهیزات سرمایش و گرمایش گلخانه

 شهرک صنعتی ماهدشت بلوار سرداران پالک 289
026-37319910

0098-9351325754 
3189816761

info@anderesm.com 
anderesm.com 

Anderesm Alborz

Siavash Hadavand
Production and supply of greenhouse cooling and heating equipment
Unit 289, Sardaran Boulevard, Mahdasht Industrial Town
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صنایع تولیدی طیوران ابزار

ماطاووس ماطوسیان
تولید تجهیزات مرغداری

 تهران، خیابان اسکندری شمالی، پالک 79، طبقه ششم
021-54008

021-66426574 
1419753136

info@toyouran.ir 
www.toyouran.ir 

Toyouran Abzar

Matavoos Matoosian
manufucturer pouliry equipment
6th Floor, No. 79, Northern Eskandari St, Tehran
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کمباین سازی ایران

علی اصغر حمیدی فر
تولید و تامین ماشین آالت کشاورزی

 اراک، میدان صنعت، شرکت کمباین سازی ایران
086-33130011
086-33123797 

3818998798
icmco@irancombine.com 

irancombine.com 

combineSazi Iran

Ali Asghar Hamidifar
Production and supply of agricultural machinery
irancombine , Saanat Squre, Arak
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نوین تصفیه

مرتضی گل احمدی
مرکز تخصصی طراحی و ساخت دستگاههای تصفیه آب صنعتی و کشاورزی

 قم، بلوار نواب، باالتر از کوچه 11
025-36650506
025-6601409 

novin.tasfie2010@gmail.com 
Www.novintasfie.ir 

Novin Tasfie

Morteza Gol Ahmadi
Specialized center for design and manufacture of industrial and agricultural water purifiers

After 11 St., Navvad Blv., Qom
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موسسه فرشته نجات راه سبز طبیعت

کبری مشتاقی مقدم
 مرکزی، اراک، کوی رضوی بوستان هفتم

9186965091
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سرو رویان یزد)سرو کویر(

محمدهاشم خانی
تولید کودهای شیمیایی

 یزد بلوار جمهوری
0912278709
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سبز آتیه کاوش

علیرضا سبحانی
تولید بذر اصالح شده خربزه،پیاز، گوجه فرنگی

051-38844267
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سپید پژوهان پارس

نادر وحدت آزاد
ماشین ها و ادوات کشاورزی

 تهران، شهرقدس، شهرک صنعتی زاگرس
9127666166
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فراورده های سنتی نودهی

نودهی
فرآورده های سنتی
09152341137
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توسعه تجارت بین الملل کسب و کار

مهدی غالمی
پلتفرم خرید و فروش محصوالت و ماشین آالت کشاورزی بصورت آنالین

 تهران خیابان مطهری، نرسیده به سهروردی پالک100 طبقه2
021-88322598
 021-88329872
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تولیدی گاز لوله

سید علی زرهانی
لوله و اتصاالت آبرسانی، گازرسانی و فاضالبی

 تهران، میدان ونک،خیابان مالصدرا بین شیراز و شیخ بهایی پالک 113
021-88039386
 021-88037816
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دانش بنیان آتی کامپوزیت ایرانیان

محمد امین آهنگری
تولید پهپادهای کشاورزی

شریعتي. میرداماد. رودبارشرقي. پالک 41 واحد 12
021-22689652
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خم و برش خاوران

محمد حسن
تولید کننده انواع ناودان گلخانه، سینی نشاء

 پاکدشت، بلوار امام رضا بعد از میدان پارچین، خم و برش خاوران
021-36456088
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بوم نگاران هوشمند امید

علیرضا حاجی تبار
پردازش تصاویر ماهواره ای برای ارائه مشاوره کشاورزی

 تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده هوا و فضا طبقه 5 واحد 513
021-38427761
 021-38427761
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پلیمر پوشش البرز

محمدرضا عسکری
عایق ژئوممبران

 کرج، چهارراه کارخانه قند ساختمان شهدا واحد 6
026-32729067
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کاال کارتن

حسن پیشنماز
مجتمع تخصصی چاپ و بسته بندی

M7 استان البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر اشتهارد، انتهای خیابان پنجم غربی، واحد 

026-37361051
 026-37360230

WWW.KALAKARTON.COM
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اتحادیه گلخانه داران  کشور

محمد بالغی
تولید، مشاوره و خدمات وابسته

 تهران-بلوار کشاورز-خ فلسطین- خ ایتالیا- نبش توس
021-88970932
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سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

مهندس ایوب فصاحت
 تهران، خیابان سید جمالدین اسدآبادای نبش خیابان  بیست و هشتم سازمان جهاد کشاورزی

021-88728981-4
 021-88723554

www.tehran-agri.ir
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

علی راه انجام
نهاده های کشاورزی

 تهران، خیابان فاطمی، روبروی وزارت کشور خیابان دوم کوچه سمندر پالک6
021-88956053-55

 021-88963503

www.assc.ir
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تراشکده

محمد رضاییان
 تولید ماشین های کشاورزی

کرج، میدان استاندارد، رزکان نو، روبروی اداره بهبود شیر
026-36772854
026-36772866

3173665541

trashkadeh.com

Tarashkadeh   

Mohammad Rezaeian
Manufacturing of AGRICULTURAL Machines

front of Behbood - e- shir ,Razakan -e-no,Standard Square, Karaj, Iran.
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نهال رویش

 علی داریوش
 ساخت سازه های گلخانه ای و تولید قطعات گلخانه

 شهرک صنعتی پرند فاز یک خیابان دانشگران خیابان تالشگران پالک 6 
021- 56419239

ٌ

NahalRouyesh

Ali Dariush
greenhouse structures construction and greenhouse equipment production
Parand industrial town, section 1, Daneshgaran, Talashgaran, No. 6

021-56419239
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موسسه تولیدی گلباغ صبا

مصطفی قربانی
تولید انواع گل و گیله زینتی، آپارتمانی، باغچه ای و نهال

محالت- دهکده گل و گیاه – انتها بلوار گل – خیابان رز – گلباغ صبا
3783166105

086 – 43251098
086 – 43251098

www.sabaflower.ir

Sabaflower

mostafa ghorbani

Production of flowers, ornamental plants, apartments, gardens and seedlings

 

     


