
 

 گاه جامع کشاورزی اصفهان های حاضر در بیستمین نمایششرکت فهرست 

 1400ماه دی  12تا  9

 

 زمینه فعالیت نام شرکت 

 تولید لوله و اتصاالت جهانسایان لوله نقش

 گلخانه ایلیا صنعت سپاهان 

 یابیاری قطرهآ بیاری آابتکارنوین 

 واردات بذور زراعی خاورمیانه پارسیان بذر

 دی بذر نببسته  احسان بذر پالیز طالیی 

 ها نهاده سازان فراهانی طبیعتگروه 

 ی کشاورزی صنعتیاهای گلخانهنایلون صنایع نیلوفر پالستیک یزد 

 الت کشاورزی و صنعتیآشیر ب آهیوافراس 

 الت کشاورزیآماشین تولید رمان گستر پیشرو آ

 تولید شبکه  ساز شمال اکسیر

 های کشاورزی کننده نهادهتولید پروران خوشه 

 گلخانه  های هوشمندسیستم  نیروفراب پاسارگاد 

 مشاوره مهاجرتی کشاورزان طوطی دریایی اطلس 

 ب کشاورزی آساخت منازل ذخیره    و  تولید چیداک بسپار

 برسانی کشاورزیآاتصاالت  لوله و ابان بسپار پارسیان 



 بیاری آتولید تجهیزات  )تکاب لوله ظفره( اصفهان پالست

 تولید سینی نشا  های هوشمند ایرانیان ماهانماشین

 ایبیاری قطرهآتولید قطعات  دنا پالست 

 های کشاورزینشاء نهاده نهالستان قائم   تعاونی تولید محصوالت زراعی و

 ایفیلم سه الیه گلخانه پرشین پوشش پلیمر

 های کشاورزینهاده کشاورز پاسارگاد  وندآ

 ایبیاری و قطرهآلوازم  تولید بهاران قطره

 کشاورزی ایران کشاورز 

 بذر کشاورزی جهان بذر پارس نهاده 

 تولید سیستم سرمایش گرمایش  رتانآشایانیر صنعت 

 افزارهای تخصصیده نرمنتولید کن مدیران تحلیلگر سپاهان 

 ای بیاری قطرهآلوازم  تولید ایبیاری قطرهآ

 بیاری و اتصاالتآهای تولید سیستم رودبارش زایندهپویا 

 انواع چوب خردکن و ادوات کشاورزی   تولید ب صنعت گلپا زرعآشرکت فن

 بیاری آتجهیزات  ریا آپایا بسپار 

 کود شیمیایی  کیمیا شیمی گوهر ایساتیس 

 کود و سم  گوگرد معدن زرکوه 

 رگانیکهای اکشفتآ وران آکیمیا سبز

 بیاری و فیلتراسیون آ ذر تجهیز آداران طالیه

 بیاری محصوالت پلیمری آ پنام پوشان پلیمر

 بیاری کشاورزیآهای تولید لوله  جی البرز پلیمر 

 ایبیاری قطرهآ برسان سیستم سروش آ



 بیاریآهای تولید سیستم یاشیل قطره 

 الت کشاورزیآماشین ذران بوجار ایرانیان آ

 تولید کود اسپا پالست اپادانا 

 ادوات کشاورزی  تولیدی صنعتی تکنو زرع 

 تولید کننده لوله رودب حیات زندهآ

 کننده کود تولید وران نوین رادمهر آزیست فن

 تولید و تامین تجهیزات کشاورزی  راد تجارت ایرانیان آ

 کودهای شیمیایی  سبز رویش دامون

 بیاری آلوازم  پرند باران پارس

 کننده تجهیزات سلولزی تولید هوا سلولز 

 گلخانه و تجهیزات داخلی برگ سبز مشتاق

 ادوات کشاورزی تولید دشتفالور

 بیاری کشاورزی آ وران آتولیدی و بازرگانی نو

 بیاری آتولید محصوالت  ورسک اتصال

 ادوات کشاورزی  صنعتی فناورانگروه 

 تولید بو کش  جی لیان جی 

 بیاری آهای تولیدی لوله  ذربایجان آسایش قطره آ

 زی رمحصوالت کشاو شوب آشرکت تعاونی گل 

 تولید عایق  )ظریف مصور(  پوشش گستر سپاهان

 های کشاورزی کودهای معدنی و نهاده ژرف کام پایدار

 خدمات فنی کشاورزی خدمات فنی کشاورزی جابر

 بازرگانی کشاورزی کت افرندشر



 های کشاورزی کننده نهادهتولید کیمیا اکسیر شرق 

 ادوات کشاورزی تولید دلتا دشت 

 الت کشاورزیآتولید ادوات و ماشین ظریف صنعت 

 ایاتصاالت قطره پلی تاک 

 یابیاری قطرهآتولیدات اتصاالت  گروه جی سان

 الت باغبانی آابزار بازرگانی خورشیدی 

 هایواردات و طراحی و تولید سیستم ی بازرگانی کربالی 

 اتیلنکننده لوله و اتصاالت پلیتولید بسان گستر(آ) نگین ستاره گلپایگان

 تولید ادوات کشاورزی ماشین صنعت خالدیان

 ساخت گلخانه زرین پژواک گلشن

 ساخت و تولید تجهیزات گلخانه سازان صدف کشت گلشن گلخانه

 محصوالت کشاورزی  گستر ایرانیان  سبز

 یاههای گلخانتولید نایلون ثمن ایصنایع پوشش گلخانه

 سازیگلخانه شیانه شهرآسازی گلخانه

 نظامیادهای غیرپ ساخت و تولید په )فرانمای بلند اسمان( فرابرد

 تجهیزات مکانیکی و ادوات کشاورزی  نوید پمپ اسپادانا 

 الت کشاورزیآنتولید ماشی دشت سبز

 ادوات کشاورزی  خدمات کشاورزی ماهان

 کنندهتولید فرنام بسپار 

 جات تولید بذر سیفی نگین بذر دانش 

 تولید لوله پلی اتیلن  شرکت رادین پلیمر سپاهان 

 تولید انواع کود ریا نهان زیست اکسیرآ



 توزیع بذر کشاورزی ذر سبزینه آ

 تولید بخاری و لوازم گلخانه رویش تجهیز پارسه

 ی و سالمتی بهداشت سبو سیب سالمت 

 الت و تجهیزات پالستیکی آتولیدکننده ماشین البرز پلیمر سپاهان

 طراحی و ساخت گلخانه  تعاونی کشاورزی فالحت

 خدمات مالی  بانک صادرات

 تجهیزات گلخانه تجهیز پارتاک توانا 

 بیاریآ ب لوله یزد آپور 

 تولیدی صنعتی خدماتی  رمان صنعت کاویانآ

 تجهیزات گلخانه ب پاالیش آنوین 

 بیاری آهای تولید دستگاه ذربایجان آوران زرین خوشه آفن

 بیاری آفروش تجهیزات  نگین کشت

 برق و الکترونیک سیا آگستر الکتروسپهر 

 ی بارانی ابیاری قطره آده تجهیزات  نتولید کن باران پلیمر جی

 های پلی اتیلنتولید ورق  ب بسپار آحامی 

 تجارت الکترونیک  ور کاسپین رسانا آبهینه فن

 ساخت و تجهیزات گلخانه کویر کشت یاس 

 توزیع کود مایع  )هوگر(  متین سبز اصفهان

 تامین و تولید نایلون لوله و اتصاالت کشت مدیران

 _ گروه صنعتی پویا 

 _ ریشه گستر ویرا 

 _ بانک کشاورزی



 _ نگین ستاره گلپایگان

 _ زاد اصفهان )واحد خوراسگان(آدانشگاه 

 تولیدی بازرگانی  کیا سامان پایدار

 - فارم استار

 لوازم تراکتور  سازیتراکتور 1475عاملیت فروش 

 گلخانه رود سبززنده

 زعفران  زرشک و زعفران برج 

 کود کاسپین کود گلستان 

 تولید کود کشاورزی کشتکار سروین اسیا

 خدمات کشاورزی و طراحی گلخانه سیمرغ سپاهان

 کشاورزی رویش سبز خاک اهورایی 

 کشاورزی تورینه بافت شمال

 بیاری تحت فشارآتجهیزات  ذین پالست نقش جهانآ

 کشاورزی  ،معادن ،صنایع  ،بازرگانی  هان و کشاورزی اصف صنایع معادن  ،اتاق بازرگانی

 انجمن تولید نشا انجمن صنفی کارفرمایی سراسری 

 الت کشاورزیآماشین لوتوس صنعت اسیا

 سل پرورش زنبور ع  اتحادیه زنبورداران 

 باسکول ترازو و کیا توزین

 


