
استانشرح زمینه فعالیتشماره غرفهنام شرکتردیف

یزدطراحی و تولید، واردات و اجرای تخصصی سیستم های مه پاش A01بازرگانی کربالئی1

اصفهاندانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و A02جهاد کشاورزی2

قزوینتولید سینی نشا یکبار مصرف تولید ماشین آالت کشت نشا تولید A04ماشینهای هوشمند ایرانیان ماهان3

A05برگ سبز مشتاق4
طراحی ساخت و اجرای سازه های گلخانه های و سیستم های 

داخلی ، ساخت گلخانه های خانگی ، تولید قطعات و متعلقات 
اصفهان

اصفهانتولید و تکثیر گیاهان زراعی و باغی از طریق کشت بافت نظیر A06پرتیکان بذر گستر5

اصفهانطراحی و ساخت گلخانه های مدرن همراه با تجهیزات کاملA07ارگ سبز پارتیکان6

A08کاخ سبز چهلستون7
طراحی ساخت و اجرای انواع سازه های مدرن گلخانه ای وتجهیز 

گلخانه به سیستم های گرمایشی و سرمایشی و آبیاری مشاور 
اصفهان

اصفهانتولید کننده انواع قطعات ، تجهیزات و ساخت سازه های گلخانه A09آریا تراز جی8

اصفهانتجهیز و هوشمند سازی گلخانهA10پژواک گلشن9

اصفهانتولید نشاءA11تولید نشاء گلفام گلشن10

مازندرانتوری سایبان گلخانه کیسه توریA12اکسیر سازشمال11

قزوینتولید - تولید نهال وپایه های رویشی به شیوه های کشت بافت A13نهال گستر رویان دانش بنیان12

اصفهانمرکز تهیه و تولید - تولید سازه های گلخانه ای برحسب سفارش A14گلخانه سازان گلشن سپاهان13

اصفهانتولید انواع نشاء سبزی و صیفیA15تولید نشاء سبزآوران گلشن14

1397لیست مشارکت کنندگان سال 



اصفهانسیستم های گرمایشی و سرمایشی پلخانهA17ایلیا صنعت سپاهان15

اصفهانتولید و عرضه کننده تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه گلخانه A17/1فنی و مهندسی رویش تجهیز پارسه16

تهرا نگلخانه  (آب شیرین کن)طراح و سازنده دستگاه های تصفیه آب A17/2نوین آب پاالیش17

اصفهانتولید سیستم های کنترل اقلیم گلخانه اییA18راندمان18

اصفهانتولید بسترو تولید مواد غذایی گیاهان- تولید نشاء A18/1محیا19

اصفهانفروش ماشین آالت کشاورزی و ضمائم مانند تیلر، سمپاش، علف A19ادوات کشاورزی گلدشت20

اصفهانکشت با دستگاه تمام اتوکاتیک زعفران ، توزیع پیاز زعفران ، A19/1مجتمع کشت زعفران کالله21

اصفهاندستگاه - ارائه دهنده سیستم های کنترل هوشمند اقلیم گلخانه A20نیروفراب22

A21صدف کشت گلشن23
مشاوره،طراحی و ساخت انواع گلخانه های مدرن ،ساخت کلیه 

قطعات ،بست و اتصاالت گلخانه ای ، ساخت انواع سیستم های 
اصفهان

اصفهانصنعت و کشاورزی در عراق، اربیل،سلیمانیه و (کتاب)آگهی نامهA22توسعه تبلیغات باران24

تهرانتولید کننده نایلونهای کشاورزی و گلخانه ای سه الیه تا عرض A22/1سمن پالست25

اصفهاندانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و A22/2دانشکده کشاورزی دانشگاه خوراسگان اصفهان26

اصفهانحمایت از بخش تولید محصوالت گلخانه ای و امور مرتبط به A23اتحادیه گلخانه داران استان اصفهان27

اصفهانحوزه کشاورزی و مالیA23/1مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان28

اصفهاندانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و A23/2دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان29

اصفهاناحداث استخرهای ذخیره آبA23/3ژئوممبران ظریف مصور30

یزد متر10تولید فیلم های گلخانه ای،کشاورزی و صنعتی تا عرض A24صنایع نیلوفرپالستیک یزد31

Bآسایش آذربایجان32 آذربایجان غربیتولید انواع لوله های کشاورزی و نوار آبیاری قطره ای01

Bمروارید صدف زاینده رود33 اصفهانتولید کننده لوله های پلی اتیلن ، نوارهای آبیاری واتصاالت02



Bورسک اتصال34 تهران(اجرا - توزیع - تولید  ) سیستم های نوین آبیاری 03

Bپلی تاک اصفهان35 اصفهانتولید و فروش تجهیزات آبیاری کشاورزی04

Bپرنده باران پارس36 همدانآب و - تولید کننده تجهیزات نوین آبیاری بارانی قطره ای و نواری04/1

Bسایان لوله نقش جهان37 اصفهانتولید لوله واتصاالت آبرسانی وکشاورزیو آبیاری قطره ای05

Bآبافرین سیستم38 همدانتولید کننده تجهیزات نوین آبیاری06

Bفرات پلیمر39 اصفهانتولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی07

Bآب بارش سپاهان40 اصفهان و 315 تا 16تولید کننده لوله های پلی اتیلن تحت فشار از سایز08

Bآبیارکاالایرانیان41 خراسان رضویتجهیزات آبیاری بارانی و قطره ای09

Bنظام صنفی کشاورزی استان اصفهان42 اصفهان10

Bبارز قطران43 تهرانتولید کننده نوار آبیاری پالکدار،مخازن آب و سینی های پرورش 11

Bشرکت تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن کشاورز44 اصفهانتولید لوله و اتصاالت و نوار تیپ پلی اتیلن13

Bاتصاالت پلیمری تیران45 اصفهانتولید لوله واتصاالت پلی اتیلن14

Bشرکت تولیدی لوله و اتصاالت مبارکه46 اصفهان 400 الی16تولیدانواع لوله های پلی اتیلن سبک و سنگین در سایز15

Bسپاهان پویه47 اصفهانتولیدکننده انواع لوله و اتصاالت پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پنج الیه16

Bآرسیس قطران48 تهرانتولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای17

Bدشت آب پلیمر اسپادانا49 اصفهانتولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن استاندارد و نوار آبیاری18

Bتولیدی و بازرگانی نوآوران گسترش آبرسانی سپاهان50 اصفهانتولید و فروش لوله و اتصاالت پلی اتیلن19

Bمیرآب اصفهان51 اصفهانتولید کننده لوله های پلی اتیلن ونوار آبیاری قطره ای20

Bتولیدی لوله و اتصاالت پی اف پی52 اصفهانو  (آبرسانی و گازرسانی و تاشو )تولید لوله های پلی اتیلن 21

Bیاشیل قطره53 زنجانتولید کننده سیستم های آبیاری22



Bآبسان گستر سپاهان54 اصفهانتولید -قطره ای و بارانی-تولید کننده ادوات آبیاری تحت فشار23

Bشرکت نوین بارش زنده رود55 اصفهانقطره )مرکز تخصصی تولید و توزیع تجهیزات آبیاری تحت فشار 24

Bآبیاری قطره ای اصفهان پوشان56 اصفهانتولید کننده لوله و اتصاالت پلی اتیلن، پلی پروپیلن،نوار تیپ و 25

Bشرکت زالل رود اتصال57 اصفهانتولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی26

Bپایا بسپار آریا58 تهرانتولید کننده تجهیزات آب و آبیاری27

Bاصفهان پالست59 اصفهانتولیدکننده تجهیزات آبیاری28

Cحیات سبز سبحان60 اصفهان-کودهای آلی - NPKتولید کننده و تامین کننده انواع کودهای 01

Cکشاورزی آنالین61 گلستانفروش آنالین نهاده های کشاورزی و پذیرش آگهی کلیه 02

Cکیمیا سبزآور62 تهرانسازگار با محیط زیست با - تولید کننده آفت کش های ارگانیک 03

Cسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان63 اصفهانمحیط زیست و منابع طبیعی-کشاورزی03/2

Cشرکت توسعه کشت ذرت64 فارستولید و واردات و فروش بذر هیبرید ذرت04

Cفن آور سپهرپارمیس65 تهرانتولیدکننده کودهای ریز مغذی با فناوری نوین05

Cخوشه پروران66 خراسان رضویتولید کننده کودهای زیستی و شیمیایی سوسپانسیون شده05/1

Cکشاورزی طالی سبز67 اصفهانو نخ گلخانه  (بازرگانی مخبری)نماینده فروش کودهای سوالر05/2

C(نمایندگی کامد)گلهای بیژن 68 06
بذر -فروش بذر کاکتوس -نماینده شرکت کامد آلمان- بذر و نشاء

بذر گل گیاهان شاخه بریده - بذر گیاهان فصلی-گیاهان آپارتمانی
البرز

Cصنایع بسته بندی نکو کارتن69 تهرانصنایع بسته بندی نکو کارتن در زمینه تولید کارتن و جعبه هاب 06/1

C(گلپاد)بهتا گلپاد نوین 70 اصفهانوارد کننده باکیفییت ترین بذرهای اروپایی وآمریکایی نماینده 07

Cپیشرو کود کشاورزی71 تهران-زاگرااستار-زاگرا-کودهای شیمیایی با برند پیشرو کود کشاورزی 07/1

Cخوشه طالیی72 اصفهانتهیه و توزیع عمده نهاده های کشاورزی08



Cفن آوری معدنی گلسنگ کویریزد73 یزداولین تولید کننده کودهای هیومیکی در  )تولید کودهای هیومیکی 08

Cبصیرشیمی74 تهرانتامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی08

Cسروش باران75 تهرانوارد کننده کودهای کشاورزی و ابزار و ادوات باغبانی08

Cآراکس76 اصفهانتولید انواع رینگ و فلنچ و اتصاالت فوالدی کشاورزی و قطعات 10

Cبهین لوله سپاهان77 اصفهانمیلی متر400 تا 16تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن از سایز 11

Cطارم پالست78 تهرانتولید کننده لوله و نوار آبیاری پالکدار و نوار آبیاری بغل دوخت و 12

Cچکمه کن79 اصفهانخدمات تراشکاری و تولید چکمه کن برای مصارف دامپروری و 13

Cالبرز پلیمر سپاهان80 اصفهانساخت ماشین آالت و تجهیزات مربوط به آبیاری قطره ای15

Cکیمیاگوهر خاک81 تهرانواردات تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی17

Cآذر کیهان82 آذربایجان شرقیسیستمهای نوین آبیاری و فیلتراسیون17/1

Cبهاران قطره83 اصفهانتولید کننده اتصاالت ابیاری قطره ای17/2

Cارمغان قطره84 اصفهانتولید انواع کیسه و نایلون های  (تیپ)تولید نوار آبیاری قطره ای17/3

Cآبان بسپار پارسیان85 تهرانتولید کننده لوله و اتصاالت پلی اتیلن18

Cآسپا پالست آپادانا86 اصفهانبازرگانی, تولید 19

C(دلتا پالست )گروه تولیدی دنا پالست 87 اصفهانتولید کننده اتصاالت آبیاری قطره ای و پلی اتیلن19/1

Cشبنم سپاهان88 اصفهانتولید نوارهای ابیاری قطره ای و لوله20/1

Cآبرون کشت باستان89 20/2
طراحی و اجرا و تامین لوازم آبیاری تحت فشار و کم فشار و 

اتوماسیون آبیاریهای خانگی و مزرعه تولید تایمر های آبیاری قطره 
اصفهان

Cتولیدی گروه امامی- کارخانه تحقیقی90 اصفهانتولید کننده کود های ارگانیک و شیمیایی21

Cماهنامه کشاورز91 تهرانماهنامه کشاورزی، علمی، اقتصادی22



Cچیداک بسپار92 اصفهان(ژئوممبران)تولید مخازن آب کشاورزی و ورق های پلیمری 22/1

Cماهنامه دام ، کشت ، صنعت93 تهرانچاپ ماهنامه در زمینه کشاورزی، غذا، دام و طیور و شیالت22/2

Cالبرز ماشین جی94 اصفهانتولید لوله های آبیاری کشاورزی23

Cهامون کشت سپاهان95 اصفهانتهیه و توزیع  نهاده های کشاورزی24

Cشرکت شیمیایی پومُد96 25
1- تولید کودهای کامل-2تکنولوژی کشاورزی   

انواع کالت ها، سولفاتها و-3ماکرومیکرو،اختصاصی،ارگانیک   
اصفهان

Cپخش سموم و نهاده های کشاورزی به رویش پارس97 اصفهانتوزیع بذر و نهاده کشاورزی در سراسر ایران26

C- پرشین پوشش پلیمر98 یزد 12 تا 3تولید فیلم و انواع نایلون چند الیه ای گلخانه از عرض 27

Cنهالستان قائم99 اصفهان-نایلون گلخانه- کود- بذر- نشاء27

Cشفق100 اصفهانواردات کوکوپیت و نمایندگی بذر گلخانه ای28

Cالبرز بهسم101 تهرانسارا پاک زیست-برندهای تجاری البرز بهسم- کودو سم28

Cترنم سبز زاینده رود102 29-C 20
توزیع و پخش سراسری نهاده های کشاورزی و آزمایشگاه تجزیه 

 (کلینیک گیاهپزشکی)آب، خاک، گیاه و کود و آزمایشگاه 
اصفهان

C(گیتی پسند)کیمیا جاوید سپاهان 103 اصفهانتولید کننده مستربچ، کامپاند و چسب گرماذوب با نام کیمیا جاوید30

Cگیتا شیمی104 تهرانتولید کننده انواع کود ، سموم دفع آفات نباتی ، دامی و بهداشتی31

Cگل سم سپاهان105 اصفهانتولید کننده کودهای شیمیایی وارگانیک کشاورزی وتوزیع کننده 32

Cآوندکشاورزپاسارگاد106 اصفهانوارد کننده سموم و کود شیمیایی نمایندگی انحصاری سموم 32/1

اصفهانشامل کودهای )تامین، تدارک و توزیع نهاده یارانه ایی کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان107


