


تولید نهال گردو مهندس رسولی
نهالستان گردو:

1- نهال گردو اصالح شده مراغه ای:مناسب برای کشت در مناطق معتدل و سرد .زمان برگ دهی زود تا  .متوسط 
وزن مغز 6.5 گرم

2- نهال گردو اصالح شده کانادایی:دیر گل.مناسب برای مناطق سردسیر و کوهستانی.متوسط وزن مغز 9 گرم
3-نهال گردو اصالح شده اسراییلی:مناسب برای مناطق معتدل و سرد سیر.زمان برگ دهی زود تا متوسط.متوسط 

وزن مغز 9.3 گرم
4- نهال گردو اصالح شده خوشه ای اسراییلی:نسبتا دیر رس.مناسب برای مناطق معتدل و سرد. متوسط وزن مغز 

4.5 گرم.از ارقام پر محصول
5-نهال گردو اصالح شده سوهانکی: مناسب برای مناطق معتدل.متوسط وزن مغز 9 گرم.

6-نهال اصالح شده کن:مناسب برای مناطق معتدل تا سرد. نسبتا دیررس.متوسط وزن مغز 6 گرم
7-نهال اصالح شده ضیا ابادی: زمان برگ و محصول دهی نسبتا زود. مناسب برای مناطق معتدل. متوسط وزن 

مغز 4.5 گرم.
8-نهال گردو اصالح شده تویسرکانی:نسبتا زودرس.مناسب برای مناطق معتدل. متوسط وزن مغز 7.8 گرم
9-نهال گردو اصالح شده دماوند:نسبتا زودرس.مناسب برای مناطق معتدل و سرد.متوط وزن مغز 7.7 گرم

10- نهال گردو اصالح شده شهمیرزادی: نسبتا زود رس.مناسب برای مناطق معتدل. متوسط وزن مغز 5.5 گرم.
از ارقام پر محصول

11-نهال گردو اصالح شده ارمنستان:نسبتا دیررس.مناسب مناطق معتدل و سرد. متوسط وزن مغز 7.8 گرم. از 
ارقام پر محصول.

12-نهال گردو اصالح شده پکان امریکایی:نسبتا زودرس. مناسب مناطق معتدل و نیمه گرمسیری.متوسط وزن 
مغز 7.1 گرم.

13-نهال گردو اصالح شده شیلی:نسبتا زودرس.مناسب مناطق معتدل و گرمسیر.متوسط وزن مغز 9.2 گرم.
14-نهال گردو اصالح شده پاین: بسیار زودرس.مناسب مناطق معتدل و با رطوبت کم.متوسط وزن مغز 7.5 گرم

15-نهال گردوی اصالح شده هارتلی: تاریخ برداشت نسبتا دیر.مناسب مناطق معتدل و گرم. متوسط وزن مغز 6.5 
گرم

شما میتوانید به صورت مستقیم و بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه انواع نهال مورد 
نظر از نهالستان مجتبی رسولی کوهی-  نمایید و نگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید. همکاران 
ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی در بسته بندی مناسب داخل نایلون و کیسه پیچیده و 
لیبل گذاری کرده و در اولین فرصت به مقصد ارسال می نمایند.به همراه کلیه نهال ها دفترچه راهنمای کاشت 
موجود می باشد که در آن به طور کامل چگونگی حفر گودال- کاشت نهال- فاصله بین درختان- نحوه کود دهی- 

آبیاری- روشهای صحیح هرس درختان توضیح داده شده است.
ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوس رانی: در این روش نهال ها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری 

ترمینال پس از یک روز کاری، نهال به دست متقاضی خواهد رسید.
 آدرس: شیراز،شهرستان کوار، روستای فرمشگان، تولید نهال گردو مهندس رسولی

                                   
        مجتبی رسولی 09122087546

 



کتاب ويژه هشتمین نمايشگاه گل و گیاه ،مبلمان شهری ، 
فضای سبز ، خدمات شهری و تجهیزات پارکی 

و دومین نمايشگاه  طب سنتی و گیاهان دارويی و صنايع وابسته 
        10 لغايت 14 ارديبهشت ماه 1398

ساعات بازديد 17 لغايت 22
نمايشگاه بین المللی استان گلستان

شماره تماس : 32640600  017

HIGEX 2019
April 30 - May 4,  2019
Visiting Hours: 17-22

Golestan International Exhibition Co.
Tel: +98 1732640600 

www.Golestanfair.com



برای  فرصت ها  بهترین  از  یکی  تجاری  نمایشگاه های 
کسب و کارها به منظور برقراری تماس ها، برقراری ارتباطات 
با  نوآورانه  ایده های  یافتن  و  تازه  مشتریان  جدید،کسب 
منظور  به  کسب و کارها  برای  مناسب  فرصت  ارائه  هدف 
برقراری تماس چهره به چهره با بسیاری از مشتریان بالقوه 
در مدتی کوتاه و با صرف هزینه ی مناسب طراحی شده اند 
و تاثیر چشم گیری بر سود آوری شرکت ها دارند، لذا  وجود 

این فرصت مناسب می تواند صحنه بازی را برای تازه واردها مهیا کند و فضای مناسب و نسبتا ارزان قیمت در 
اختیار آنان قرار دهد. امروزه صنعت تولید گل و گیاه به یکي از سود آورترین صنایع جهان تبدیل گردیده است، 
به طوري که ساالنه میلیاردها دالر سود نصیب کشورهاي عمده تولیدکننده گل ها و گیاهان زینتي مي شود.در 
این میان، موقعیت ایران به دلیل قرار داشتن در کنار کشورهاي پرمصرف گل وگیاه حائز اهمیت است، چرا که 
همسایه هاي شمالي و جنوبي ایران از خریداران بسیار خوب و بازارهاي قوی گل هاي زینتي هستند. با این حال 
این صنعت تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادي دارد و کشت و پرورش گل هاي زینتي در کشور به عنوان 
یک محصول صادراتي و ارزآور، با مشکالتی روبرو است. با توجه به اینکه ایران کشوري چهار فصل است و این 
ویژگي ایران را به بستر بسیار مناسبي براي پرورش گل و گیاه و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش تبدیل 
کرده است. این در حالی است که سهم آن در تجارت جهاني گل و گیاهان زینتي که ساالنه بالغ بر چندین 
میلیارد دالر است، سهم ناچیزی است. گلها و گیاهان زینتی در سه شاخه کلی شامل: گلهای شاخه بریده، 
آپارتمانی و فضای سبز تقسیم می گردد. با توجه به نقش انکارناپذیر این صنعت در توسعه اشتغال و همچنین با 
عنایت به وجود فارغ التحصیالن دانشگاهی استان در این بخش، می توان از فناوری های روز به منظور توسعه، 
ترویج و تقویت اشتغال پایدار و سودآوری در این صنعت جهانی استفاده کرد. از سوی دیگر بهترین راه براي 
افزایش میزان و کیفیت تولیدات گل و گیاه داخل کشور و استان آشنا شدن تولیدکنندگان با علم روز است 
چراکه با این اقدام تولیدات داخل به تولیدات صادراتي نزدیک مي شوند. از جمله دستاوردهای برگزاری نمایشگاه 
های گل و گیاه و مبلمان شهری می توان به ترویج فرهنگ گیاه پروری، جلب مشارکت های مردمی در افزایش 
سرانه فضای سبز و حفظ و نگهداری از محیط زیست، ترغیب بازدید کنندگان به نگهداری و پرورش گل و گیاه، 
آشنایی شهروندان و عالقمندان با گونه های مختلف و نادر گیاهی، حمایت از تولید کنندگان داخلی و جذب 
سرمایه گذاران و کارآفرینی در زمینه گل و گیاه و صنایع وابسته و زیبا سازی مبلمان شهری اشاره کرد.در پایان 
از مشارکت کنندگانی که از » هشتمین نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه ، مبلمان شهری، فضای  سبز،  خدمات 
شهری و تجهیزات پارکی و دومین نمایشگاه طب سنتی و گیاهان دارویی و صنایع وابسته » استقبال نموده اند 
کمال تقدیر و تشکر را دارم و همچنین توفیقات روزافزون برای دست- اندرکاران و برگزارکنندگان این نمایشگاه 

بخصوص شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان را از خداوند متعال خواهانم.

حسینقلی قوانلو
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان



دلشان  حال  می شنوند  را  طبیعت  نیایش  صدای  که  «آنهایی 
خوب است.« همین عشق و عالقه به گل و گیاه درشهروندان 
با ذوق وسلیقه استان گلستان باالخص شهر گرگان باعث شد. 
تا سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهرداری گرگان در کنار 
فعالیتهای وسیع اجرایی در زمینه توسعه و نگهداری از فضای 
با عشق پرورش  تا گیاهانی که  سبز ، شرایطی را فراهم  کند 
داده می شوند در جشنواره ها و نمایشگاههای  متعدد گل و گیاه 
عرضه شوند. دوستی با گل و گیاه به شهر آرامش، امید و نشاط 
می دهد« و برگزاری نمایشگاه گل و گیاه شرایط الزم بجهت 

يحیی ستوده نیا
رياست سازمان سیما، منظر وفضای سبز گرگان

معرفی توانمندیها و نوآوری دست اندکاران  عرصه تولید گل و گیاه و ترویج فرهنگ گیاه پروری و 
فضای سبز، جلب مشارکت  های مردمی درجهت  افزایش سرانه های فضای سبز و حفظ و حراست 

از محیط  زیست را محقق می نماید.
امیدواریم برگزاری هشتمین نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه ، مبلمان شهری، فضای  سبز،  خدمات 
شهری و تجهیزات پارکی و دومین نمایشگاه طب سنتی و گیاهان دارویی و صنایع وابسته ، به ایجاد 
بسترهای مناسبتر برای توسعه فضاهای سبز شهری و همچنین درون منازل مسکونی منجر شده و 
همزمان منشاء خدمات گسترده برای رونق روزافزون بازار گل و گیاه و ارتقاء جایگاه آن باشد ،تا در 
سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامیده شده بتوانیم گام مهم و موثری در تولید 

گل و گیاه داشته باشیم.



و  طبیعی  چشم اندازهای  بودن  دارا  علت  به  گلستان  استان 
و  اقلیمی  مساعد  شرایط  و  مناسب  هوای  و  آب  و  خیره کننده 
زیست محیطی از جایگاه ویژه ای برخوردار است به نحوی که در 
هر فصل از سال ، چهار فصل را می توان در این استان مشاهده 

نمود.
هشتمین نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه ، مبلمان شهری، فضای  
سبز،  خدمات شهری و تجهیزات پارکی و دومین نمایشگاه طب 
سنتی و گیاهان دارویی و صنایع وابسته استان گلستان با رویکرد 
»سال  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  طبق  و   1398 سال  شعار 

مهرداد يزدی 
مدير عامل شرکت نمايشگاه های بین المللی 

استان گلستان 

رونق تولید « و حمایت از تولیدکنندگان زحمتکش این عرصه در محل دائمی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان گلستان  برپا می گردد. 

تولید  از  مادی  و  معنوی  ملی موجب حمایت  نمایشگاه های  برپایی  و  برگزاری  واقفیم  همانطور که 
کنندگان و رونق اقتصادی، ایجاد بازارهای جدید وتوسعه گردشگری و افزایش صادرات غیرنفتی می 
گردد. ترویج  فرهنگ استفاده از گل وگیاه ، گیاه پروری و ایجاد فضای سبز شهری ،  ترغیب و تشویق 
بازدیدکنندگان به نگهداری و پرورش این محصول، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کارآفرین در 
زمینه گل و گیاه و صنایع وابسته و توسعه صادرات از اهداف بلند مدت برگزاری این نمایشگاه می 
باشد.  استقبال و حمایت همیشگی بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان به این نمایشگاه امسال نیز 

ما را بر این داشت که نمایشگاه موصوف را هر چه پربارتر برگزار نمائیم . 
در پایان از تمامی دست اندرکاران و مشارکت کنندگانی که از هشتمین نمایشگاه و جشنواره گل و 
گیاه ، مبلمان شهری، فضای  سبز،  خدمات شهری و تجهیزات پارکی و دومین نمایشگاه طب سنتی و 
گیاهان دارویی و صنایع وابسته استقبال و ما را در برگزاری این نمایشگاه یاری نموده اند کمال تقدیر 

و تشکر را داشته و توفیقات روزافزون برای  همه عزیزان از خداوند منان  خواستارم .



فهرست  مشارکت کنندگان



فهرست  مشارکت کنندگان
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مديريت: پانیذ میرکريمی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: سم ، بذر ، کود و گل

تلفن: 01732121242
نمابر: -

آدرس: گرگان، بلوار جرجان، نبش کوی انقالب، ساختمان اتاق اصناف، اتاق 16

مدير عامل: محمد نعمتی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید نهال های جنگلی ، زينتی  و فضای سبز

تلفن: 09111776820
نمابر: -

آدرس: استان گلستان ، گرگان، روستای گوزن فارس

Name: Trade Union of Pesticides, Seeds, Fertilizers & Flowers
Management: Paniz Mirkarimi
Products/Services: Pesticides, Seeds, Fertilizers & Flowers
Email: -
Website: -
Address: Unit 16, Asnaf Building, Enghelab St., Jorjan Blv., Gorgan- Golestan, Iran 
Tel: +98 1732121242
Fax: -

Name: Irsa Sabz Golestan
Name of Director: Mohamad Nemati
Products/Services Forrest & Landscape saplings
Email: -
Website: -
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9111776820
Fax: -

ايرسا سبز گلستان

        اتحاديه صنف سم ، بذر ، کود و گل شهرستان گرگان

1
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مدير عامل: محمد نعمتی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید نهال های جنگلی ، زينتی  و فضای سبز

تلفن: 09111776820
نمابر: -

آدرس: استان گلستان ، گرگان، روستای گوزن فارس

مدیر عامل:
زمینه فعالیت:

تلفن:
نمابر:

نشانی:

Name: Irsa Sabz Golestan
Name of Director: Mohamad Nemati
Products/Services Forrest & Landscape saplings
Email: -
Website: -
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9111776820
Fax: -

Name: 
Management: 
Products/Services: 
Email: 
Website:
Address: 

Tel: 
Fax:

         محمد سعادتی 
             تولید مصنوعات کامپوزيتی 

 01732357549 -50
 01732357549 -50 

   گرگان، مجتمع تجاری آفتاب 3، ط 3، واحد 290

آبیان صنعت شاهوار

ايمن سد راه سازه کاسپین )بهشت گمشده(

             : Abian Sanat Shahvar
                         Mohammad Saadati
                                 Production of composite artifacts
             info@abiansanat.com 
                 -
                 Unit 290, 3nd Fl, Aftab 3 Complex, Gorgan- Golestan, Iran 
  
         +98 1732357549-50
         +98 1732357549-50



3

مدیر عامل:
زمینه فعالیت:

تلفن:
نمابر:

نشانی:

مدير عامل: وحید وفائی نوقانی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:گلخانه ساز  

تلفن: 36912001  051              همراه : 09151054575
نمابر: 

آدرس: خراسان رضوی ، مشهد ، آزادی 135 

مديريت : محمد رضا دودانگی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید کاکتوس 

تلفن: 09117950972                    09337742305
نمابر: 

آدرس: گلستان ،بندرگز ،انقالب 31 ، ياس 4 

Name: Ashiyan Sazan Sabz Iranian Co.
Name of Director: Vahid Vafaie Noghani
Products/Services: Greenhouse manufacturer
Email: 
Website: 
Address: Khorasan Razavi -Mashhad, Iran
Tel: +98 5136912001   +989151054575 
Fax: -

Name: Cactus Garden
Management: Mohammad Reza Dodangi
Products/Services: Cactus production
Email: 
Website: 
Address: Bandargaz- Golestan, Iran
Tel: +98 9117950972     +989337742305
Fax: -

باغ کاکتوس

آشیان سازان سبز ايرانیان
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مديريت: مهیار نهايتی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: خدمات بیمه ای

تلفن: 017-32349715
نمابر: 017-32363463

آدرس: گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت 22-مجتمع مرواريد-طبقه 4-واحد 10  

مديريت: حمزه کاملی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:تولید کننده مبلمان اداری ، اماکن عمومی ،تابلو فلزی 

تبلیغاتی و لوازم مدرن پارکی
تلفن:011-35672297                      09112129098

نمابر: 011-35673678               
آدرس: مازندران ،فريدونکنار ، دهفری ، روستای بنه کنار ، جنب گلزار شهدا 

Name: MA  insurance
Management: Mahyar Nahayati
Products/Services: Insurance services
Email: 
Website: 
Address: Unit 10 , 4th Floor, Pearl Complex - -Corner Edalat 22- Valiasr st - Gor-
gan- Golestan, Iran
Tel: +981732349715
Fax: +981732363463

Name: Pishrogostar_Khazar (Caspian)
Management: Hamzeh Kameli
Products/Services: Manufacturer of office furniture and parks
Email:- 
Website:- 
Address: Fereydunkenar, Mazandaran , Iran
Tel: +9811 35672297          +98911 212 9098 
Fax: +9811 35673678

پیشرو گستر خزر )کاسپین(

بیمه ما 
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مديريت: عبدالحسین واعظی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید کننده گل و گیاه زينتی  

تلفن: 34394534 017               همراه : 09398480568
نمابر: 

آدرس: گلستان ،بندر گز، گز غربی ، عدالت 12

مديريت: مهران فتحی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید گیاهان زينتی 

تلفن: 09129722614
نمابر: -

آدرس: گلستان ،گرگان، انتهای کوجه جرجان دوم
Name: Ayandeh Sazan Sabz Hirkan Co. 
Management: Mehran Fathi
Products/Services: Ornamental plants production
Email: 
Website: -

Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9129722614

Fax: -

Name:Pooya Gol Madar 
Management: Abdolhossein Vaezi 
Products/Services: Ornamental flower plant
Email: 
Website: 
Address: Golestan -Bandargaz, Iran
Tel: +98  1734394543         +989398480568
Fax: -

تعاونی آينده سازان سبز هیرکان 

پويا گل مادر
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مديريت: محمد علی محمودی مقدم
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید گل و گیاه 

تلفن: 09397028184                       
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، گرگان پارس ،خیابان شهريور 6 ، ساختمان بهارستان ،واحد 4 

مديريت: رجب حاتم نژاد
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید کننده گیاهان زينتی

تلفن:09360547128 
نمابر: 

آدرس: گلستان ،کیلومتر 4 جاده توسکستان 

Name: Golzar Sabz Golestan
Management: Mohammad Ali Mahmoudi Moghadam 
Products/Services: Plant manufacturer 
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98  937 702 8184
Fax: -

Name:Touska Gol 
Management: Rajab Hatamnejad
Products/Services: Ornamental plants production
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: 9360547128 98+
Fax: -

توسکا گل

تعاونی کشاورزی گل و گیاه گلزار سبز گلستان
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مديريت: هزار جريبی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید کننده گل و گیاه زينتی ) آپارتمانی و کاکتوس(

تلفن: 32604220 017
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، روستای کريم آباد 

مدير عامل: محمد علی آبادی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:  تولید کننده گل و گیاه 
تلفن: 09119698593                           09119660348

نمابر: 
آدرس: گلستان ،گرگان، روستای ولیک آباد 

Name: 
Management: 
Products/Services: 
Email: 
Website:
Address: 
Tel: 
Fax:

تولیدی گل و گیاه گرگان و دشت

تولید گل و گیاه زينتی گلخانه نیلوفرآبی

Name: Niloofar Abi
Management:Hezar jeribi
Products/Services: Ornamental plants production
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 1732604220
Fax: -

           Gorgan va Dasht
                       Mohammad Ali Abadi
                                Plant manufacturer
            -
                -
               Gorgan- Golestan, Iran 
      +98 9119698593     +989119660348       
       -
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مدير عامل: مجتبی رسولی کوهی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید و توزيع نهال گردو 

تلفن: 09122087546                 09171863441
نمابر: 

آدرس: شیراز، شهرستان کوار، روستای فرمشگان، تولید نهال گردو رسولی

مديريت : علی اصغرپور 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: خاک ، کود ، گیاهان زينتی  

تلفن: 09119189309
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، خیابان گرگان جديد . 

Company Name: Rasuli Manufacturer of walnut seedlings
Name of Director: Mojtaba Rasuli Kohi
Products/Services: Production and distribution of walnut seedlings
Email: mojtabarasulikohi@gmail
Website: 
Address: Quar County ,Shiraz , Iran
Tel: +98 9122087546        +98 9171863441
Fax: -

Name:Shian Co. 
Management: Ali Asgharpour
Products/Services: 
Email: AliAsgharpour1988@yahoo.com 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9119189309
Fax: -

خاک و کود ارگانیک شیان

تولید نهال گردو مهندس رسولی
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مديريت: مهدی کالته عربی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید بذر و نهال 
تلفن: 32174070 -017               09112719767

نمابر: 32174070 -017               
آدرس:  گلستان، گرگان، شهرک صنعتی آق قال، پارک علم و فناوری گلستان، پالک 110

فعالیت / محصوالت قابل عرضه : سیاست گزاری  و برنامه ريزی تولید محصوالت باغبانی 
دراستان گلستان 

تلفن :  017-32222936-8
نمابر : 017-32224641

آدرس : استان گلستان ، گرگان ، خیابان شهید بهشتي ، روبروی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی 

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان  کد پستی :4916685799 

Name: Zistfarayand Toulid Patdar
Management: Mahdi Kalateh Arabi
Products/Services: Plant manufacturer
Email: 
Website: www.zistfarayand.com
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 32174070         +989112719767 
Fax: +98 32174070         

Name : Organization of Agriculture Jahad -Deputy Director of Plant Improvement 
-Gardening management
Products Services : Planning for the production of horticultural products in Golestan 
province
Email : Info@iago.ir
Website :www.iago.ir
Address : Facing the University of Agricultural Sciences and Natural Resources 
Beheshti St.Gorgan , Golestan-Iran 
Tel :+9817-32222936-8
Fax :+9817-32224641

زيست فرآيند تولید پايدار

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان – معاونت بهبود تولیدات گیاهی – مديريت باغبانی 
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سازمان سیما منظر و فضای سبز گرگان

سازمان تعاون روستايی استان گلستان

رياست : يحیی ستوده نیا
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: آموزش گل و گیاه 

تلفن: 3 الی  01732436002
نمابر: 01732436004

آدرس: گلستان ، گرگان، خیابان شهید رجائی ، طبقه فوقانی آتش نشانی 

Name: Parks Organization of Gorgan Municipality
Headship: Yahya Sotoudeh Nia
Products/Services: Plants & Flowers Growing Teaching
Website: -
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 1732436002 - 3
Fax: +98 1732436004

مديريت: نورمحمد کوچکی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: خدمات فنی و بازرگانی 

تلفن: 01732158261
نمابر: 01732158301

آدرس: گلستان ،گرگان،چهارراه بعثت،جنب بانک ملی

Name: Organization for Rural Cooperatives of Golestan   
Management:Noor Mohammad Khochaki 
Products/Services: Commerce- Plants & Flowers
Email: 
Website: 
Address:, Gorgan,Golestan, Iran 
Tel: +981732158261 
Fax: +981732158301
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رياست :  دکتر سید علی طاهری
فعالیت / محصوالت قابل عرضه : تولید گل و گیاه ) کاکتوس و ساکولنت( 

تلفن : 017-32150015
نمابر : 017-32151913

آدرس :گلستان ، گرگان، بلوار شهید کالنتری،خیابان دانشجو،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

مديريت: مسعود شکیبا
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: زنبورداری،تولید و بسته بندی عسل  و محصوالت مرتبط 

تلفن: 017-32550848                    09117933494
نمابر: -

آدرس: گلستان ،گرگان، بلوار ناهارخوران ،عدالت 93/1، فروشگاه عسل دکتر شکیبا

Name:  FARHIKHTEGAN NURSERY ISLAMIC AZAD UNIVERDITY GORGAN
University presidency : Dr Seyed Ali Taheri
Products Services :  Product of cactus
Email : farhikhtegan.flower@yahoo.com
Website : 
Address : Student St, Kalantari BLV,Gorgan, Golestan,Iran
Tel : +9832150015
Fax :+9832151913

Name: Honey Dr Shabiba
Management: Masoud Shakiba
Products/Services: Beekeeper, Production and packaging of honey products
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 32550848         +989117933494
Fax: -

عسل دکتر شکیبا 

شهرک گلخانه ای فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
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مديريت: حسن نوچمنی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: شیشه های ريلی گلخانه ای 

تلفن: 09355809740                             09117240059   
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، بلوار صیاد شیرازی ، نبش صیاد 46 

مديريت: امیر حسین باقری
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید گل و گیاه 

تلفن: 09336684113
نمابر: -

آدرس: سمنان ، شاهرود ، مغان ، به سمت پارک  ، کوچه قلعه جهانسوز میرزا، گلخانه باقری 

Name: Padiavrailglass
Management: Hassan Nochamani
Products/Services: Railroads
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9355809740   +989117240059
Fax: -

Name:Kaktous Sara,Mazrae Sabz Shomal 
Management: Amir Hossein Bagheri
Products/Services: Flower and plant production
Email: 
Website: 
Address: Shahroud, Semnan, , Iran
Tel: +98 9336684113 
Fax: -

کاکتوس سرا و مزرعه سبز شمال

گروه فنی مهندسی پادياو
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مديريت: پانیذ میرکريمی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: فروش انواع گل و کیاه

تلفن: 1- 01732552330
نمابر: -

آدرس: گرگان، بلوار نهارخوران، نبش عدالت 82، ساختمان رزان

مديريت: صفرعلی ويسی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه 

تلفن: 32620753  017               09111712661 
نمابر: 32623395 017

آدرس: گلستان ،گرگان، روستای امیرآباد 

Name: Rozan Flower
Management: Paniz Mirkarimi
Products/Services: Selling Plants & Flowers 
Email: -
Website: www.rozanflower.com
Address: Rozan Building, Edalat 82 St., Naharkhoran Blv., Gorgan- Golestan, Iran 
Tel: +98 1732552330-1
Fax: -

Name:Narges 
Management: Safar Ali Veysie
Products/Services: Flowers and Plants 
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 1732620753       +989111712661
Fax: +981732623395

گل و گیاه  نرگس

گل رزان
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مديريت : حسینعلی طهماسبی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه  

تلفن: 09381714480
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، میدان باهنر ، ورودی بلوار صیاد شیرازی ، روبروی کارواش چهارم 

مديريت : عبداله اعتراف
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل  و گیاه

تلفن: 09119690142
نمابر: -

آدرس: گلستان ،گرگان، روستای اصفهانکالته
Name: Pardis Plants & Flowers
Management: Abdollah Eteraf
Products/Services: Flowers and Plants
Email: -
Website: -
Address: Gorgan , Golestan, Iran
Tel: +98 9119690142
Fax: -

گل و گیاه پرديس

گل و گیاه آزالیا

Name: Azalieya
Management: Hosseinali Tahmasebi
Products/Services: Flowers and Plants 
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9381714480
Fax: -
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مديريت: صفر علی ويسی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید گل و گیاه 

تلفن: 32620753 017      09111712661       
نمابر: 32623395 017

آدرس: گلستان ،گرگان، روستای امیرآباد 

مديريت: مرتضی مهماندوئی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه 

تلفن: 32123028 017             09301064164
نمابر: -

آدرس: گلستان ،گرگان، جهاد مرکزی ، دانشجو 21

Name: Ronika
Management: Safar Ali Weysi
Products/Services: Flower and plant production
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 32620753          +989111712661
Fax: +98 32623395

Name: Hirkan
Management: Morteza Mehmandoie
Products/Services: Flower and plant
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 32123028        +98 9301064164
Fax: -

گل و گیاه هیرکان

گل و گیاه رونیکا
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مديريت: سعید احمدی  
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه 

تلفن: 09112690013            
نمابر: 

آدرس: گلستان ،اتوبان گرگان به کردکوی ،روبروی روستای ورسن  

مديريت: ناهید محسنی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه )کاکتوس ،ساکولنت(

تلفن: 09112735515
نمابر: -

آدرس: گلستان ، گرگان، شصت کال ، روستای يالو )باغ زمرد(

Name: Ahmadi flowers
Management: Saeed Ahmadi
Products/Services: Flower and plant
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9112690013 
Fax: -

Name: Apontia Greenhouse
Management: Nahid Mohseni
Products/Services: Plants & Flowers
Email: -
Website: -
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9112735515
Fax: -

گلخانه آپونتیا

گلهای احمدی
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مديريت: مريم جوهرچیان
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل وگیاه

تلفن: 09112735174
نمابر: -

آدرس: گرگان، روستای میان آباد، گلخانه آفرينش

مديريت : فرزانه عزيزی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید انواع گل و کیاه زينتی 

تلفن: 09184889068
نمابر: 

آدرس: استان مرکزی ، محالت ، دهکده گل ، خیابان ارغوان ، کوچه زنبق 2 

Name: Afarinesh Greenhouse
Management: Maryam Joharchian
Products/Services: Plants & Flowers
Email: -
Website: -
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9112735174
Fax: -

Name: Iyris Greenhouse
Management: Farzaneh Azizi
Products/Services: Production of various types of ornamental plants
Email: 
Website: 
Address: Mahallat- Markazi province, Iran
Tel: +98 9184889068
Fax: -

گلخانه آيريس 

گلخانه آفرينش
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مديريت: راحله کمال غريبی مفرد
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه

تلفن: 09113716865
نمابر: -

آدرس: گلستان ،گرگان، شهرک امام، بین 21-23 ، گلخانه ويومن 

مديريت: امیر رضا عسگری
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه

تلفن: 017-32556188 -   09113752541
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، خرگوش تپه ، گل خانه فرهیختگان

Name: Viooman African Violets
Management: Raheleh Kamal Gharibi Mofrad
Products/Services: Plants & Flowers
Email: -
Website: -
Address: Gorgan, Golestan- Iran 
Tel: +98 9113716865
Fax: -

Name: Madagaskar Greenhouse
Management: Amirreza asgari
Products/Services: Flower & plant
Email: 
Website: 
Address: Goragan , Golestan , Iran 
Tel: +981732556188   ,+989113752541
Fax: 

گلخانه ماداگاسکار

گلخانه بنفشه آفريقايی ويومن
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مديريت: آمنه رضوی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه 

تلفن: 09305570929
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، مجتمع زرتشت ، طبقه 3 ، واحد 3 
Name: Haft Eghlim Golestan Greenhouse
Management: Ameneh Razavi 
Products/Services: Flower & plant 
Email: 
Website: 
Address: No3 , 3th Storey , Zartosht Mall  ,Goragan , Golestan  , Iran , 
Tel: +989305570929
Fax: 

مديريت: سید حبیب حسینی شريعت 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه
تلفن: 017-23640082  -09112780174

نمابر: 
آدرس: گلستان ،گرگان، روستای محمد آباد گرگان ،  خیابان آفتاب ششم

Name: Niloofar Greenhouse
Management: Habib Hoseinishariat
Products/Services: Flower & plant
Email: 
Website: 
Address: 6th Aftab St, Mohammadabad Village , Goragan , Golestan, Iran 
Tel: +981723640082   ,    +989112780174
Fax: 

گلخانه نیلوفر

گلخانه هفت اقلیم گلستان 
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مديريت: آرمان میقانی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه 

تلفن: 32513596 -017 - 09362255694
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، روستای نوده ملک 

Name: Golestan
Management: Arman Mighani
Products/Services: Flower & plant
Email: 
Website: 
Address: Goragan , Golestan , Iran 
Tel: +981732513596  ,  +989362255694
Fax: 

گلستان

مديريت: احمد ترابی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: شعمدانی و آنتوريون

تلفن: 09111719011 -09119614002
نمابر: 

آدرس: گلستان ،گرگان، جاده کردکوی ، نبش نوديجه
Name: Goliran
Management: Ahmad Torabi
Products/Services: Flower & plant
Email: 
Website: 
Address: Nodijeh Village, Kordku Road , , Goragan , Golestan , Iran
Tel: +98 9111719011  ,  +98 9119614002
Fax: 

گلیران
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مديريت:  مهدی محمدی
فعالیت / محصوالت قابل عرضه : گل و گیاه 

تلفن : 09362867583
نمابر : 

آدرس : مازندران ، عباس آباد- خیابان کرکاس ، کوی حیدرآباد-گلستان 8
Name: Gol iran 
Management: Mehdi Mohammadi
Products Services :  Flower & plant
Email : 
Website : 
Address : Abbasabad ,Mazandaran,Iran
Tel : +98 9362867583
Fax :

گل ايران 

مديريت: مهندس احمد مختاری
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گلخانه سازی ، سازه و تجهیزات 

تلفن: 33878210 -031 -09130755797
نمابر: 105 -33878210 - 031

آدرس ، اصفهان ، خیابان امام خمینی ، بلوار عطا الملک ، نبش بلوک 32
Name: Pars dasht Chehelsotoun
Management: Ahmad Mokhtari
Products/Services: Quality & Tahnology at The Service Of Agriculture
Email: 
Website: 
Address: No25,Aria Building, block 32,Ataolmolk Ave, Imamkhomaini St, Esfahan , Iran 
Tel: +983133878210  ,  +989130755797
Fax: +981333878210

مهندسی پارس دشت چهلستون



22

مديريت : دانش ملکی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: محصوالت آلو ئه ورا

تلفن: 5 و 88480464- 031 - 09126886820
نمابر: 

آدرس: اصفهان ، محالت،  چهار راه مهرابی

Name:Mehrmaryam ( Ala) 
Management:Danesh Maleki 
Products/Services: Aloe Vera products
Email: 
Website: 
Address: Esfahan- Mahallat, Iran
Tel: +983188480464 , +989126886820 
Fax: 

مهر مريم )آال(

مديريت: مهرداد بابا ربیع
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: گل و گیاه

تلفن: 09193715928                              09028363823
نمابر: 

آدرس: گلستان ،جاده گرگان به کردکوی ، ايستگاه سازمان پژوهش های گلستان 

Name: Mehr Gool Golestan
Management: Mehrdad Baba Rabei
Products/Services: Flower & plant 
Email: 
Website: 
Address: Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +98 9193715928          +989028363823
Fax: -

مهر گل گلستان 
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مديريت: نازنین نظری اردبیلی 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: بذر سبزی ، سم و کود

تلفن: 33339093 – 017 - 09115205640
نمابر: 

آدرس: گلستان ، گنبد - روبروی جهاد کشاورزی  گنبد  
Name: Nazhin
Management: Nazanin Nazari Ardebili
Products/Services: Seeds of vegetable, poison and fertilizer
Email: 
Website: 
Address: Gonbad, Golestan, Iran
Tel: +9833339093 , +989115205640 
Fax: -

مديريت: حسن خسروی
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

تلفن: 017-322200022
نمابر: 017-322200022

آدرس: گلستان ،گرگان، خیابان شهید بهشتی

Name: Land Administration in Golestan Province
Management: Hassan Khosravi
Products/Services: 
Email: 
Website: 
Address: Beheshti St, Gorgan- Golestan, Iran
Tel: +9817322200022 
Fax: +9817322200022

مديريت امور اراضی استان گلستان 

ناژين
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مدير عامل :  بهزاد طهماسبی
فعالیت / محصوالت قابل عرضه : تجهیزات گلخانه

تلفن : 021-36854456
نمابر : 021-77249072

آدرس : تهران،پاکدشت،گلزار
Name:  Novin Ab Palayesh
Name of Director : Behzad Tahmasebi
Products Services : Greenhouse equipment 
Email : 
Website : www.Novin-Ab.com
Address : Golzar,Pakdasht,Tehran,Iran
Tel : +982136854456
Fax :+982177249072

نوين آب پااليش

مديريت: رحمان احمدی  
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید و عرضه محصوالت زنبور عسل 

تلفن: 09113336903          09365402550
نمابر: 

آدرس: اردبیل ، خلخال ، روستای کرين 
Name: Nazhin
Management: Rahman Ahmadi
Products/Services: Production and supply of bee products
Email: 
Website: 
Address: Khalkhal, Ardebil, Iran
Tel: +989113336903 , +989365402550 
Fax: -

تولیدات زنبور عسل خلخال  )عسل طبیعی خلخال(


