








 نمایشگاه تخصصی نهمین

 کامپیوتر، ماشینهای اداری، فناوری اطالعات و ارتباطات، رسانه های دیجیتال

 بورس، بیمه ، بانک و تراکنشتخصصی دومین نمایشگاه و 



 حاصل نتايج .است نموده ايفا جوامع اقتصاد در حياتی نقشی ارتباطات و اطالعات فناوري گذشت، که اي دهه در

 و اطالعات فناوري توسعه جهت در حرکت و نموده اثبات را نقش اين اهميت دنيا در پذيرفته انجام مطالعات از

 حوزه اين اهميت منطقه کشورهاي از برخی .است نموده ناپذير اجتناب را ارتباط اين در الزم زيرساختهاي ايجاد

 کاستی هرچند نيز ايران در .اند آمده نايل زمينه اين در چشمگيري هاي پيشرفت به و اند دريافته خوبی به را

 با البته و است، مشهود کامال آن در پيشرفت چشمگير سرعت ولی دارد وجود حوزه اين از هايی بخش در هايی

 اشتغال و گذاري سرمايه هاي فرصت که يافت را هايی حوزه ميتوان همچنان فناوري، اين پهناور گستره وجود
  .دارد وجود آنها در جديدي زايی

  هايی دستگاه و باشند نداشته ديجيتال سواد که مديرانی شود می گفته که است جايی تا اطالعات فناوري اهميت
 در اکنون ايران حرکت.هستند شکست به ندهندمحکوم ارايه ديجيتال تحول عرصه براي مشخصی برنامه که

 خوبی به ناجا هاي فعاليت و بانکی نظام در توان می را تحول اين هاي نشانه و است ديجيتال تحول مسير

 انقالب اين آينده سال ۱۰ تا دهد می نشان شواهد و است چهارم صنعتی انقالب بروز شاهد دنيا .کرد مشاهده

 ديجيتال اقتصاد هاي نشانه .بود خواهد ديجيتال اقتصاد نيز آن ماحصل و برسد بلوغ به اطالعات فناوري پايه بر

 شرکت به را خود جاي بوئينگ و فورد همچون بزرگ هاي شرکت ديگر که طوري به شده مشخص دنيا در

 امسال انتخابات در که طوري به شده آغاز مهم اين نيز ما کشور در و اند داده آمازون و گوگل همچون هايی

  و هزار يک از بيش .شدند گزينش استارتاپی مديران از اتاق اين جديد اعضاي از نفر پنج کشور بازرگانی اتاق

 ريال ميليارد هزار ۱۰ از بيش به ها شرکت اين ارزش که کنند می فعاليت اسنپ شرکت در کارمند نفر ۵۰۰
  .است ايران کشور در ديجيتال تحوالت بروز هاي نشانه ها اين و رسيده

 در که چيزي آن از ما که چرا است آينده در اسالمی جمهوري عزيمت نقطه ديجيتال اقتصاد تحول مسئله

 که ماست جوانان وخالقيت متفکر مغز آن و هستيم برخوردار دارد وجود رشد جوهره عنوان به ديجيتال اقتصاد
 .رساند ظهور عرصه به را ها جوان خالقيت جانبه همه حمايت با بايد و کرد تحريم و مصادره توان نمی را آن

 به نظر و داخلی کاالهاي و توليد از حمايت بر تاکيد و (العالی مدظله) رهبري معظم مقام رهنمودهاي به باتوجه

 به رسانی خدمت کيفيت و کميت افزايش راستاي در الکترونيک دولت استقرار بر اميد و تدبير دولت ويژه نگاه

 رسانه ارتباطات، و اطالعات فناوري اداري، هاي ماشين کامپيوتر، تخصصی نمايشگاه نهمين عزيز، هاي استانی هم
 برگزار جاري سال آذرماه در "هوشمند سرزمين گلستان" شعار با (GOLNEXT) استان تراکنش و  ديجيتال هاي

 ارتقاء کار، و کسب فضاي بهبود و ايجاد ملی، توليدات توسعه  رشد در بسزايی نقش تواند می که گرديد خواهد
 .نمايد ايفاء ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه فعاالن خصوصاً جوانان در انگيزه ايجاد مخاطبين، دانش سطح

 و رشد شاهد و باشد استان اطالعات فناوري حوزه توسعه در عطفی نقطه بتواند نمايشگاه اين برگزاري است اميد
 .باشيم حوزه اين در جوانان روزافزون بالندگی

 

 شناس حق هادي دکتر آقاي جناب

 گلستان استان محترم استاندار



 مشارکت با جز استان، فناوری زیست بوم اقتصاد به عمق بخشی و دانش بنیان اقتصاد به دستیابی

  سخت افزار) کامپیوتر الکترونیک، مختلف حوزه های در دیجیتال تحول و اقتصاد ذینفعان تمامی فعال

  محقق استان خدماتی و صنعتی اقتصادی، مختلف بخش های بازیگران مقتدرانه حضور و (نرم افزار و

 گامی تواندمی مختلف هایحوزه در تخصصی هاینمایشگاه برگزاری روی این از .نیست شدنی

  راهکارهای و محتوا خدمات، محصوالت، از پشتیبانی و تولید ساخت، طراحی، ارتقاء جهت در موثر

 .باشد جامعه نیاز مورد

 کامپیوتر، تخصصی نمایشگاه نهمین برگزاری با گلستان استان که است خوشحالی جای بسیار

  عنوان با تراکنش و دیجیتال هایرسانه ارتباطات، و اطالعات فناوری اداری، هایماشین

GOLNEXT 2019، و برداشته دیجیتال اقتصاد تحول و توسعه ذینفعان حضور جهت در مهم، گامی  

 خدمات و محصوالت جایگاه سازی به بازار فرصت های بررسی و محصوالت ها،دستاورد ارائه با

 با تا می دهند قرار  بازدیدکنندگان داوری و دید معرض در را خود ساالنه عملکرد و پرداخته خود

 اقتصاد حوزه گسترش و نوین هایفناوری از استفاده در سازی فرهنگ به بازار تقاضای تحریک

 .رسانند یاری کشور به دیجتال،

  توسعه رویکرد با روشن ایآینده بخش نوید هوشمند_سرزمین_گلستان# راهبردی شعار انتخاب

 موثر حضور با است امید و داشته استان در نوین هایفناوری از استفاده و فرهنگی ارتقاء اقتصادی،

 عزیز های استانی هم عزت و سربلندی پیشرفت، موجبات ،ICT حوزه بازیگران و فعاالن تمامی

 .آید فراهم

 

 جناب آقای مهندس محمد احمدی
 مدیر کل محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گلستان



در دورانی زندگی می کنیم که نفوذ اینترنت در زندگی بشر به چنان شتابی رسیده است که زندگی 

این پدیده سبب شده است تا صنایع مختلفی نظیر الکترونیک . بدون آن به سختی قابل تصور است

و کامپیوتر نیز به تبع آن توسعه شگفت انگیزی پیدا کنند، در نتیجه این اتفاقات سبک زندگی بشر 

امروزی به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات اثر قابل مالحظه ای بر کسب و کار و تجارت 

گذاشته و سبب ایجاد فرصت های جدیدی در این حوزه شده است که گسترش کسب و کارهای  

 .نوپا از جمله نتایج آن است

برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه های کامپیوتر، الکترونیک و تجارت الکترونیک می تواند  

سبب تقویت این اکوسیستم گردد و با کنار هم قرار گرفتن بازیگران این عرصه موجبات هم افزایی 

 .و توسعه کسب و کارهای آنها را بدنبال داشته باشد

بی شک توجه به کسب و کارهای نوپای حوزه تجارت الکترونیک و نوآوری در این حوزه از اولویت  

امیدواریم تا برگزاری این قبیل نمایشگاه ها موجبات . های پارک های علم و فناوری می باشد

گسترش کسب و کارهای نوپا در حوزه تجارت الکترونیک و شکوفا شدن استعداد ها و توانایی های  

 .استان گلستان در این حوزه را بدنبال داشته باشد

 غفاري مهدي دکتر آقاي جناب

 گلستان  فناوری  علم پارک محترم رياست



 به جهان کشورهای تعاملی حرکت و ارتقاءیافته اطالعات و ارتباطات عصر به انبوه تولید عصر از بشر زندگی

 را سیاسی و فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی فعالیتهای و فرآیندها تمامی بنیان دانش و اطالعاتی جوامع سوی

 .است قرارداده تاثیر تحت

 فناوری لذا و داده تشکیل اطالعات مدیریت و انتقال ، پردازش تولید، را جدید عصر ساختاری چارچوب

   .میباشد مطرح حیاتی عامل عنوان به بشری جوامع برای اطالعات

 بر ، فعالیتها تسریع و وسوخت زمان در جویی صرفه ، دیجیتال ایجاداشتغال ازطریق مخابراتی شبکه توسعه

 و ملی وری وبهره ها قابلیت افزایش موجب مخابراتی زیربناهای در گذاری وسرمایه است موثر اقتصاد کل

   .شد خواهد اقتصادی رشد

 قدرتمند انسانی منابع از استفاده با تا است رابکارگرفته خود همت و تالش تمام گلستان منطقه مخابرات لذا

 سوی به استان درحرکت و باشد داشته بسزایی نقش استان مخابراتی زیرساختهای توسعه در متخصص و

   .نماید عمل موثر شدن هوشمند

 شهروندان امور تسهیل در خود دستاوردهای تخصصی کامال فضایی در میتوانیم که است نمایشگاهی الکامپ

  .بگذاریم نمایش به را

 عمل "احساس"و"دانستن" عنصر دو برمبنای مشتری، عنوان به هستیم ارتباط در آنها با که کسانی همه

 به پاسخ جدید، خدمات از درست اطالعات قراردادن ، شده ارائه خدمات در تغییرات اعالم و میکنند

 مداری مشتری تابلوی میتواند همه و همه ...و جدید با قدیمی خدمات مقایسه ، مشتریان ابهامات و سواالت

  و آورد فراهم را استان در فراگیر ارتباط زمینه و کند تر نواز چشم روز به روز را گلستان منطقه مخابرات

 .است ایجادکرده زمینه دراین موثری و مفید فضای الکامپ نمایشگاه

 الکترونیکی غیر و الکترونیکی متنوع خدمات ارائه و مشتریان نیاز شناسایی با گلستان منطقه مخابرات مطمئنا

 نخواهد دریغ کوششی هیچ از جهت این ودر میباشد دراستان ارتباطات و اطالعات فناوری بسترسازتحقق

   .کرد

 استان الکامپ تخصصی نمایشگاه نهمین برپایی اندرکاران ودست اجرایی عوامل از قدردانی ضمن پایان در

 تشکر تقدیرو گلستان منطقه مخابرات در همکارانم تک تک زحمات از ، Gol next عنوان تحت گلستان

  . مینمایم

    

 جناب آقای مهندس غالمعلی شهمرادی
 مدیرمخابرات منطقه گلستان



  

 و صنعتی اقتصادی، های زیرساخت توسعه از توجهی قابل سهم ارتباطات و اطالعات فناوری امروز 
 ارتباطات های زیرساخت توسعه از جهان کشورهای .است داده اختصاص خود به را کشور اجتماعی

 کار و کسب و اشتغالزایی پیشرفت، های شاخص در موثر و عمده مزیت یک عنوان به تکنولوژی و
 خود جوامع روزمره زندگی در آن ویژه نقش ارائه و رسانی روز به در سعی رو این از و برند می نام

 .دارند
 کسب اعتماد نماد بردریافت مبتنی کار و کسب هزار ها ده از بیش بودن دارا با ایران کشورمان در
 برنامه جامعه، متعدد اقشار درمیان حوزه این گسترده اشتغالزایی همچنین و اینترنتی کارهای و

 و اطالعات فناوری دستاوردهای آخرین عرضه همچنین و ساماندهی برای دقیقی های ریزی
 فناوری، و رشد مراکز استارتاپها، بیمه، الکترونیک، تجارت و بانکداری .است شده انجام ارتباطات

 و کسب های حوزه شده افزوده جهانی های فناوری کنار در .... و ها تک فین دیجیتال، های رسانه
 سمت به را سنتی توسعه تغییر و توسعه مسیر های روش اند توانسته گذشته سال چندین در کار،

 و ساماندهی عهده از خوبی به خصوصی بخش و دولت باب این از و کنند هدایت دیجیتال اقتصاد
 .اند برآمده جهانی فناوری و علم های مرز به دستیابی  سمت به آن هدایت

  دستاوردهای آخرین معرفی و دانش انتقال رویکرد با کشور در تخصصی های نمایشگاه برگزاری
 تاکید مورد و اصلی هدف یک عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در المللی بین و ملی

  استان المللی بین های نمایشگاه شرکت رو این از  .است گرفته قرار حوزه این مخاطبان تمامی
 نمایشگاهی، المللی بین و ملی استانداردهای چارچوب در تخصصی رویدادهای ساماندهی با گلستان

  های رسانه ارتباطات، و اطالعات فناوری اداری، های ماشین و کامپیوتر تخصصی نمایشگاه نهمین
 سرزمین گلستان "   شعار و نمود گذاری پایه " GOLNEXT   "  عنوان با را تراکنش و دیجیتال
  گلستان استان ای منطقه و ملی معیارهای به رسیدن برای اصلی هدف یک عنوان به را " هوشمند

 .نمود ثبت و اعالم
  پیوسته های افزایی هم و المللی بین و ملی مشترک های ریزی برنامه و ساماندهی با امیداست

 چنین برگزاری ارتباطات، و اطالعات فناوری بر مبتنی کارهای و کسب صاحبان و متخصصان تمامی
 مرکز ترین مدرن عنوان به گلستان استان المللی بین های نمایشگاه مرکز در تخصصی رویدادهای
  و تکنولوژی دانش، ارایه با آن مخاطبان و شود تقویت پیش از بیش کشور، شمال نمایشگاهی

 .بیافزایند موثر رویداد این های زیرساخت توسعه بر جهانی روز به های فناوری
  

 يزدي مهرداد مهندس آقاي جناب

 گلستان استان المللی بين هاي نمايشگاه شرکت محترم مديرعامل



 معرفی همچنین و مشتریان نیاز شناسایی در مهم ابزارهای از یکی نمایشگاهها برگزاری

  برگزاری اهمیت امروزه .می باشد مختلف بازارهای به خدماتی و تولیدی واحدهای توانمندی های
 .می باشد گسترش حال در روز به روز اهمیت این و نیست پوشیده کسی بر نمایشگاه

  برگزاری همچنین .می گردد المللی بین و داخلی سالم رقابت های ایجاد باعث نمایشگاه، برگزاری

 سطوح در بویژه نمایشگاه ها برپایی .می باشد ملی اشتغال و گردشگری دهنده توسعه نمایشگاه،

  از که می سازد فراهم را بومی اقتصاد پویایی موجبات مختلف جنبه های از المللی بین و منطقه ای
 .است ملی اشتغال سطح ارتقاء و حفظ نیز و گردشگری صنعت رونق و توسعه به کمک آن جمله

 تالش محصول بشری، پیشرفت های شاخصه مهمترین از یکی عنوان به فناوری و علم دیگر سوی از

  آن اشاعه و تولید در همگی و بوده کشور سراسر در دانش صاحبان و متخصصین جمعی و فکری

 و مشارکت مستلزم فراگیر توسعه و فناوری و تکنیک گسترش و توسعه .نمایند می ایفا نفش

 تجربیات و دانش تبادل و تعامل چارچوب در علم، و تکنولوژی صنعت، فعاالن همه جمعی فعالیت
 .شد خواهد محقق

 امسال فراوان استعدادهای وجود و علمی باالی ظرفیت از مندی بهره با گلستان استان که خرسندیم

 و اطالعات فناوری اداری، های ماشین کامپیوتر، تخصصی نمایشگاه نهمین  برگزاری شاهد نیز
 GOLNEXT 2019 عنوان با تراکنش و بیمه ، الکترونیک بانکداری ، دیجیتال های رسانه ارتباطات،

 .است بوده مطرح شرکتهای و متخصصین های توانمندی معرفی راستای در و

 مفتخر ، نمایشگاه دوره این برگزارکننده بعنوان چکامه نوای تجارت توسعه المللی بین شرکت

  جمعی مشارکت با که است امید  .گردید حاصل ارزشمند رویداد این برگزاری توفیق که است

  شعار تحقق شاهد استان محترم مسئولین همراهی و متخصصین و فعاالن همه
 .باشیم گلستان کهن سرزمین جانبه همه توسعه و هوشمند_سرزمین_گلستان#

 پيشگويی عليرضا سيد آقاي جناب

 چکامه نوای تجارت توسعه المللی بین شرکت محترم مديرعامل



 مشارکت کنندگان 
 نمایشگاه تخصصی نهمین

 کامپیوتر، ماشینهای اداری، فناوری اطالعات و ارتباطات، رسانه های دیجیتال

 و دومین نمایشگاه تخصصی بورس، بیمه ، بانک و تراکنش

 



 منطقه گلستان –شرکت مخابرات ایران : شرکت  نام

 شهمرادی غالمعلی: نام مسئول

 ارائه سرویس های مخابراتی: فعالیت  زمینه

 58گرگان ، بلوار ناهارخوران ، نبش عدالت : آدرس

 017 - 32527000:  تلفن

 017 - 32527000: فکس 

 www.tcgolestan.ir:  سایت  وب

 همراه اول: شرکت  نام

 فرهنگ حمید: نام مدیر عامل 

 اپراتوری: فعالیت  زمینه

 88کردستان ، خیابان ونک ، پالک  تهران ، بزرگراه: آدرس

 021 - 81713060:  تلفن

 021 - 81711012: فکس 

 www.mci.ir: سایت  وب

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گلستان: شرکت  نام

 محمد احمدی : نام مسئول

 :  فعالیت  زمینه

 روبروی ظلع شرقی استانداری،  سایت اداری ، میدان بسیج،  گرگان: آدرس

 017 - 32480450 – 2:   تلفن

 017-32436200:   فکس 

 www. golestan.ict.gov.ir  :سایت  وب



 دانشگاه علوم پزشکی گلستان: شرکت  نام

  فاضل عبدالرضا: نام مسئول

 آموزش و درمان: فعالیت  زمینه

 سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -بلوار هیرکان  -گرگان : آدرس

 017 - 32430310:    تلفن

 017 -32430319: فکس 

 www.goums.ac.ir: سایت  وب

 (  ایرانسل ) پیشرو ارتباطات نوین قشم :  شرکت  نام

 مهرداد کیانی: نام مدیر عامل 

 عرضه محصوالت ایرانسل:  فعالیت  زمینه

 ، میدان شهید بور بور، کوچه سفیدی پور شهریور 17تهران ، خیابان : آدرس

 96644:  تلفن

 :فکس 

 www,irancell.ir:  سایت  وب

 هوشمند سازان فناوری ورکان: شرکت  نام

 عقیل مکلش : نام مسئول

 نرم افزار –شبکه : فعالیت  زمینه

 ، ساختمان پارسه 7گرگان ، گلشهر : آدرس

 017 – 3827:  تلفن

 017 – 3827: فکس 

 www.varkangroup.ir: سایت  وب



 شهرک های صنعتی استان گلستان  :شرکت  نام

 خلیل زاده... ا حجت: نام مدیر عامل 

 ساخت شهرکها و نواحی صنعتی و خدمات زیر بنایی: فعالیت  زمینه

 ،  6گرگان ، مالقاتی : آدرس

 017 - 32251606    : تلفن

 017 - 32251606:  فکس 

 www,golestan.isipo.ir: سایت  وب

 اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان: شرکت  نام

 احسان گوهری راد:  نام مدیر 

 آموزش: فعالیت  زمینه

 ، شهرک بهارستان 32شهید بهشتی ، بهشت  گرگان ، خیابان: آدرس

 017 – 32624426:  تلفن

 017 – 32620578: فکس 

 :  سایت  وب

 مرکز کامپیوتر نو اندیشان: شرکت  نام

 رزاق پور : نام مدیر عامل

 سخت افزار ، نرم افزار، شبکه: فعالیت  زمینه

 9، واحد 3، پاساژ کوروش ، طبقه  گرگان ، خیابان ولیعصر: آدرس

 017-32335006 - 8:  تلفن

 017-32335008 - 8: فکس 

 www.noandishan24.ir     :سایت  وب



 ایران سرور  : شرکت  نام

 محمدی مهدی: نام مدیر عامل 

 خدمات میزبانی وب: فعالیت  زمینه

 دستغیب ، مجتمع خلیج فارس ، طبقه چهارم مشهد ، بلوار شهید: آدرس

 051 - 31776:  تلفن

 051 - 31776: فکس 

 info@iranservet.com:  الکترونیکی  پست

 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان: شرکت  نام

 نسب محبوبه رجب:  نام مسئول

 فرهنگی و آموزشی: فعالیت  زمینه

 ، میدان بسیج ، سایت اداری ، اداره کل کانون پرورش فکری گرگان: آدرس

 017 – 32480259:  تلفن

 017 - 32480260: فکس 

 golestan@kpf.ir: الکترونیکی  پست

 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان  :شرکت  نام

 علی اکبر نصیری : نام مسئول

 خدمات برق رسانی: فعالیت  زمینه

 23، عدالت ( عج )  گرگان ، خیابان ولیعصر: آدرس

 017 – 32240601:  تلفن

 017 - 32255640:  فکس 

  ped-golestan.ir    : سایت  وب



 پیشگامان دنیای فناوری: شرکت  نام

 جواد آرتین :نام مدیر عامل 

 نرم افزار ، سخت اقزار ، شبکه: فعالیت  زمینه

 14 گرگان ، کوی ویال ، نبش درختی: آدرس

 017 - 32363710و  11:  تلفن

 017 – 32346200 (  109داخلی :  ) فکس 

 info@pdfco.ir : الکترونیکی  پست

 سرپرستی استان گلستان –بانک رفاه کارگران : شرکت  نام

 حسن مکرمی:  نام مسئول

 بانکداری: فعالیت  زمینه

 24، ابتدای خیابان امام خمینی، نبش آفتاب  گرگان ، میدان شهرداری: آدرس

 017 - 32255571:  تلفن

 :فکس 

 :الکترونیکی  پست

 سرپرستی استان گلستان –بانک ملی ایران   :شرکت  نام

 عبداله باقرنیان لمراسکی : نام مسئول

 بانکداری: فعالیت  زمینه

 راه بانک کلی ، اداره امور شعب گرگان ، خیابان دکتر بهشتی ، سه: آدرس

 017-32151692 – 6:  تلفن

 :فکس 

 bmi9200@bmi.ir: الکترونیکی  پست



 شرکت سداد  :شرکت  نام

 محمد مهدی صادق : نام مسئول

 تراکنش -بانکداری: فعالیت  زمینه

 95، پالک  5تهران ، پاسداران ، بوستان : آدرس

 021- 22598009:  تلفن

 :فکس 

 :  الکترونیکی  پست

 معاونت آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل استان گلستان: شرکت  نام

 محسن رسولی سید:   نام مسئول

 خدمات قضایی: فعالیت  زمینه

 جهاد ، دادگستری کل استان گلستان خیابان: آدرس

 017 - 32131500:  تلفن

 017 - 32131500: فکس 

 :سایت  وب

 نظام صنفی رایانه ای استان گلستان: شرکت  نام

 محمدرضا حسن آبادی:  نام مسئول

 -: فعالیت  زمینه

 نبش سه راه سازمان آب، طبقه فوقانی بانک گرگان ، خیابان ولیعصر،  :آدرس

 017 - 32350330:  تلفن

 017 - 32350330: فکس 

 www. golestan.irannsr.org: وب سایت 



 معاونت حقوق  عامه و نظارت بر فضای مجازی دادسرای عمومی انقالب گلستان :شرک  نام

 مسعود سلیمانی : نام مسئول

 :فعالیت  زمینه

 قال ، دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گرگان آق:  آدرس

 017- 32131500:  تلفن

 017- 32131500: فکس 

 :سایت  وب

 سپید رایانه: شرکت  نام

 علی اکبر بیارجندی  :نام مدیر عامل 

 خدمات بازیابی اطالعات: فعالیت  زمینه

 ولیعصر ، پاساژ کوروش گرگان ، خیابان: آدرس

 017 - 32342596:  تلفن

 :فکس 

 ali.biarjmandi@yahoo.com: الکترونیکی  پست

 سایت سون آمار: شرکت  نام

 علی باطنی:  نام مسئول

 نرم افزارهای آماری و بورس: فعالیت  زمینه

 52، واحد  5 گرگان ، برج سرمایه ، طبقه: آدرس

 017 - 32201523:   تلفن

 017 - 32201523:   فکس 

 :  الکترونیکی  پست



 فناوری اطالعات سفیر ایرانیان کسری  :شرکت  نام

   ابوالفضل رضایی: عامل  نام مدیر

 تولید و ساخت اپلیکیشن ، طراحی سایت  : فعالیت  زمینه

 57، پالک  3، واحد 36، خیابان فرامرز عباسی  مشهد: آدرس

 051 – 36021407:  تلفن

 :فکس 

 pasargadcommerciallgroup@gmail.com: الکترونیکی  پست

 خدمات مها ویرا دشت: شرکت  نام

 محمد کاظم ابوالقاسمی: نام مدیر عامل 

 تولیدکننده ماژول های خامه هوشمند: فعالیت  زمینه

 10بهشتی ، پاساژ رمضانی ، واحد  گرگان ، خیابان:آدرس

 017- - 32225254: تلفن

 :فکس 

 www.mehavira.ir: سایت  وب

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان: شرکت  نام

 علیرضا حسینی طلب سید:  نام مسئول

 آموزش: فعالیت  زمینه

 ، انتهای بلوار حسام آذر 15گرگان ، خیابان : آدرس

 017 – 32240662:  تلفن

 017 – 32229644: فکس 

 golestan@irantvto.ir: الکترونیکی  پست



 اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  :شرکت  نام

 مهرداد کمانگری  : نام مسئول

 خدمات بیمه: فعالیت  زمینه

 آذر ، نبش آذر دوم   15خیابان  گرگان ، ابتدای: آدرس

 017 – 32368901 904:  تلفن

 017 – 32368916: فکس 

 gs@ihio.gov.ir: الکترونیکی  پست

 استان گلستان –بیمه سامان : شرکت  نام

 ابوالفضل حیدرنژاد: نام مسئول

 خدمات بیمه: فعالیت  زمینه

 4گرگان ، خیابان گلشهر ، نبش گلشهر  :آدرس

 017- 32532305:  تلفن

 017 - 32532749: فکس 

 :سایت  وب

 بیمه نوین: شرکت  نام

 اسفندیاری عاصمه:  نام مسئول

 خدمات بیمه: فعالیت  زمینه

 9، واحد  4، بلوار نهارخوران ، مجتمع میالد نور ، طبقه  گرگان: آدرس

 017 - 32535799:  تلفن

 017 - 32536682: فکس 

 :الکترونیکی  پست



 استان گلستان –بیمه سرمد   :شرکت  نام

 امیر خاکی : نام مسئول

 بیمه: فعالیت  زمینه

 ، بلوار پاسداران ، خیابان پارک شهر، پشت کاخ موزه گرگان:  آدرس

 017 - 32249906:  تلفن

 017 – 32249917:  فکس 

 bo22@sarmadins.ir: سایت  وب

 اداره کل ثبت احوال استان گلستان: شرکت  نام

 ابو بکر دولو    :نام مسئول

 :فعالیت  زمینه

 گرگان سایت اداری:  آدرس

 017- 32480210:   تلفن

 017 - 32480211:  فکس 

 :سایت  وب

 اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  شرکت  نام

 نیک نیا علی اصغر:  نام مسئول

 بیمه: فعالیت  زمینه

 ، مجتمع اداری تأمین اجتماعی 13عدالت : آدرس

 017 - 32358323:  تلفن

 017 - 32358320:  فکس 

 www,tamin.ir:   سایت  وب



 پارک علم و فناوری گلستان    :شرکت  نام

 مهدی غفاری : نام مسئول

 :  فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 تپ سرویس -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 مهدی قوشچی : نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 اپلیکیشن آیمکس -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 یاسر حسین زاده : نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 گروه برنامه نویسی اوج -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 حسین سلجوقی : نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 نماد نور نوین گنبد -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 محمدرضا دوجی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 استودیو انیمیشن هیرکانا -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 سید مهدی حسینی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 آی برند -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 جواد عباسی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 واحد فناور طبیب -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 اشکان صادقی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 تفکر درخشان پایا -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 عادل زاغی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 پندار الکترونیک صنعت سازان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 داریوش تمسکنی زاهدی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 سورنا وب هیرکان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 صنم بیات:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 سازگار صنعت گلستان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 مصطفی واحدی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 (جیجو)کارآفرینان جوان اردیبهشت -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 فرهنگ رحیمی نژاد:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 مدارپردازان ایمن صنعت -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 امیر افشار نوری:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 داده پرداز شبکه گستر ورکان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 محمد طاشی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 گروه فنی مهندسی شتاب -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 علی عباسی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 پارسیان تندر -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 محمدرضا ملک شاهکویی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 طراحان وب ایده نو گلستان  -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 علیرضا اسالنی کتولی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 کاپیتان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 وحید حیدری نژاد:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 بیت سین -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 سید شایان شریف الحسینی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 هیوا لند -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 حسین یوری:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 پشتیبانان پردازش آسمان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 محمود زواره ای:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 ارتباطات هوشمند -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 سامان کمالی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 همفکر گرگان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 مسعود وطن خواه-دانیال عباسی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 فناوری های نوین ماکان راسپینا -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 مشتاق ایری:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 هدفمندان وزین اندیش شایان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 احسان اسماعیلی:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 دانش گستر فرداد گلستان -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 علیرضا صفائی راد:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب



 مد کده -پارک علم و فناوری گلستان     :شرکت  نام

 عرفان زرگری:  نام مسئول

 استارتاپ: فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 فن بازار گلستان    :شرکت  نام

 عماد آیدانی:  نام مسئول

 :فعالیت  زمینه

 ، ساختمان شهید تهرانی مقدم3فاز ، استان گلستان، شهرک صنعتی آق قال: آدرس

 017-34534003-7:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gstpark.ir: سایت  وب

 دانشگاه گلستان    :شرکت  نام

 فرهاد یغمایی  : نام مسئول

 آموزش: فعالیت  زمینه

 خیابان شهید بهشتی –گرگان : آدرس

 017-3873:  تلفن

 017 – 34534001: فکس 

 www.gu.ac.ir: سایت  وب



 شرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه
 

 برنامه ریزی، مشاوره و اجرای نمایشگاه ها

 طراحی فضاسازی و چیدمان غرفه های نمایشگاهی

 طراحی و ساخت استندهای نمایشگاهی و نمایشگاهی

 طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 و اعزام هیئت های تجاری تورهای تخصصی و تجاری

 کارگاه های آموزشی تخصصی

 تحقیقات بازار و فروش

 021-22660061و  22660063

www.chakamehgroup.com 
 





WWW.GOLNEXT.COM 


