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 بسمه تعالی 
 

 
 

ی، بازاریابی و حضور در بازارهاي جهانی تردید ناپذیر است. امروزه در کشورهاي توسعه یافته و صنعتی با توجه اهمیت و نقش نمایشگاه در توسعه مل
در  حوريبه کاربرد ابزارهاي جدید اطالع رسانی، برپایی نمایشگاه هنوز بعنوان یک ابزار مهم اطالع رسانی به کار گرفته می شود و این مهم نقش م

 انمندي هاي بخش در جوامع دارد.شناساندن پتانسیل و تو
 و از مهمترین راهکارهاي توسعه صنعت دام، طیور و شیالت کشور، فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاري، تخصیص اعتبارات و تسهیالت با هدف توسعه

انی علمی و کاربردي و ترویج شیوه افزایش بهره وري فعالیت هاي موجود دام، طیور و شیالت توجه به نیاز و خواسته مشتریان و همچنین اطالع رس
سازماندهی چنین رخدادهایی هاي نوین مدیریت در صنعت می باشد که برپایی نمایشگاه می تواند در تحقق بخشی از این مهم مثمر ثمر واقع گردد. 

ي براي تواند نقش موثررگزار شده، میها، تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی بهاي مختلف دولتی، تشکلکه با همکاري و مشارکت همه جانبه بخش
صنعت و همچنین افزایش تولیدات دام و طیور با استفاده از تجهیزات نوین عرضه این هاي جدید ها و نوآوريبرداران با پیشرفتآشنایی بیشتر بهره

مستقیم با  طورها و صنایع وابسته بتوانند بههاي صنفی، شرکتشده در این نمایشگاه داشته باشد و موقعیتی فراهم کند تا تولیدکنندگان، تشکل
 یکدیگر تبادل نظر کرده و محصوالت خود را عرضه کنند

ی شامروزه اهمیت صنعت دام و طیور و شیالت و سهم آن در سبد غذاي خانوار، سالمت، بهداشت و اقتصاد بر کسی پوشیده نیست و تامین غذا که بخ
نیازهاي اولیه زیستی به شمار می رود، لذا برگزاري چنین نمایشگاه هایی می تواند موجب رونق این صنعت از اهداف این صنعت محسوب شده نیز جزو 

و توسعه آن در کشور شود.صنعت مذکور یکی از پیش نیازهاي ضروري هر کشوري محسوب می شود و نیاز روزافزون به فرآورده هاي مستقیم و 
ایی، کشاورزي موجب توجه خاص و جدي به این صنعت شده و همزمان با گسترش شهرنشینی، نه تنها غیرمستقیم دام و طیور و شیالت در صنایع غذ

 از رونق آن کاسته نشده که مورد اقبال بیشتري نیز قرار گرفته است.
 بل توجهی در تامین نیازدر استان گلستان تولیدات صنعت دام و طیور (گوشت مرغ، تخم مرغ، دام  و صنایع وابسته)و شیالت (ماهی و میگو) سهم قا

 ند. داخلی و صادرات را دارا بوده که نهایتاً در تولید ناخالص استان، ارزش افزوده و ایجاد اشتغال سهم بسزا و قابل توجهی را دارا می باش
چون: معرفی دستاوردها، ظرفیت ها نمایشگاه هاي برنامه ریزي گردیده، با اهدافی همنامگذاري شده است،  رونق تولیدعنوان سال  در سالی که بهلذا 

و فرآورده و توانمندي هاي شرکت ها، نهادها و سازمانهاي داخلی، انتقال دانش، تکنولوژي و تجربیات، آشنایی با الگوهاي موفق در عرصه دام و طیور 
و اشتغال پایدار، عرضه و معرفی آخرین هاي لبنی، فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي سرمایه گذاري شرکت هاي داخلی و خارجی و کارآفرینی 

حب نام ادستاوردها و تولیدات صنعت دام و طیور و شیالت و همچنین انتقال و مبادله دانش و تکنولوژي فعاالن ایرانی این صنعت با دیگر کشورهاي ص
 است.

صصی ت ، آبزیان  و صنایع وابسته، ششمین نمایشگاه تختخصصی  صنعت دام و طیور، شیال  نمایشگاه هفدهمین  "در پایان از مشارکت کنندگانی که از 
مال تقدیر و استقبال نموده اند ک" بذر، کود، سم، نهاده هاي کشاورزي و سومین نمایشگاه تخصصی ادوات باغبانی، گلخانه، ماشین ها و صنایع وابسته

ان این نمایشگاه بخصوص شرکت نمایشگاه هاي بین المللی استان اندرکاران و برگزارکنندگ -تشکر را دارم و همچنین توفیقات روزافزون براي دست
                 گلستان را از خداوند متعال خواهانم. 

 حسین طلوعیان                                                                                                                                               

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان                                                              
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ی ترین نیازهاي حفظ استقالل و پیشبرد اهداف عالی هر کشوري است. ایران اسالمی امنیت غذایی و توسعه پایدار در کشاورزي از اساس
نیز همچون همیشه نه تنها پرچمدار حفظ استقالل خود بوده که حتی در بسیاري از موارد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و دارا بودن اقلیم 

ورش گونه هاي مختلف جانوري در اقصی نقاط این سرزمین پهناور هاي گوناگون چه به لحاظ کشاورزي و دامپروري باعث شده است که پر
با رونق همراه باشد. و در زمینه صادرات محصوالت کشاورزي علی الخصوص تولیدات دام و طیور نقش بسزایی را در تامین امنیت غذایی 

والت آن، از الزامات رشد و اعتالي این صنعت در خود و منطقه ایفا نماید.معرفی نوآوري هاي نوین در صنعت دام و طیور و ارائه آخرین تح
استان گلستان می باشد. از این رو بر آن شدیم تا با برگزاري نمایشگاه ساالنه صنعت دام و طیور در استان گلستان؛ این قطب بزرگ 

ز استان را در بین سایر استان دامپروري کشور، به عنوان یک هم اندیشی در بین دست اندرکاران و صاحبان مشاغل دامپروري، رتبه ممتا
 ها حفظ و ارتقا دهیم.

 از خداوند منان توفیق خدمت گذاري براي زحمت کشان این عرصه و آرزوي سربلندي براي ایران اسالمی را دارم.
 

 
 

 
 مختار مهاجر                                                                       

 استان گلستان جهاد کشاورزيریاست سازمان                                                                      
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دیگر شاهد برپایی نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته در استان  شاکریم که بار خداوند متعال را
 استان گلستان دارد. بالفعل این صنعت در ل این نمایشگاه نشان از توان بالقوه وگلستان هستیم برپایی هفدهمین سا

طیور در استان گلستان به عنوان یکی از قطبهاي پرورش و تولید انواع محصوالت دامی  ، به ویژه در حوزه طیور  صنعت دام و
خوبی نیز در این حوزه در چند سال اخیر در که به حول و قوه الهی و تالش صنعتگران و مسئولین سرمایه گذاریهاي بسیار 

استان  صورت گرفته است نشان از ظرفیت بسیار باال و مطلوب استان در حوزه دام و طیور دارد که چنانچه این حجم بسیار باالي 
بسا  ور و چهسرمایه گذاري صورتگرفته ، با پویایی هرچه بیشتر صنایع وابسته آن نیز همراه باشد سهم آورده استان را در کش

 در منطقه بیش از بیش افزایش خواهد داد.

از آنجا که به منظور بهره برداري مناسب و حداکثري نیازمند برنامه ریزي ها ي الزم جهت تامین  بازار مصرف آن نیز میباشد، 
این مهم باشد، لذا  برپایی نمایشگاه به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارها جهت ارائه و معرفی صنایع می تواند راهگشاي

هفدهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور ، آبزیان در گلستان فرصتی بسیار مناسب را جهت صنعتگران این حوزه گذاشته تا ضمن 
 معرفی محصوالت خود ، جهت تعامل سازنده با سایر صنایع و آشنایی با تکنولوژي هاي نوین این حوزه استفاده نمایند.

از طرف خود و همه همکارانم در مجموعه دامپزشکی استان از تالش و زحمات تمامی دست اندرکاران در پایان الزم می دانم 
 برپایی این نمایشگاه تشکر و قدر دانی نمایم.

 

 
 غالمرضا محرابی                                                                                                                             

 مدیر کل دامپزشکی استان گلستان                                                                                                                                              
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می ئناطق تولید و تجارت با کشورهاي حوزه دریاي خزر محسوب می شود، از طرفی محل دااستان گلستان به عنوان یکی از کلیدي ترین م
نمایشگاه هاي بین المللی استان گلستان به عنوان مدرن ترین مرکز نمایشگاهی شمال کشور داراي ظرفیت هاي بالقوه اي بلحاظ همکاري 

دیکی و دسترسی ویژه اي به فرودگاه بین المللی گرگان، راه آهن، با کشورهاي ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان است و نیز مزیت نز
مرزآبی و ترانزیت جاده اي و شهرك هاي صنعتی دارد. از این رو شرکت نمایشگاه هاي بین المللی گلستان در راستاي توسعه بسترهاي 

است تا با درنظرگرفتن اولویتهاي صادراتی و تجارت با کشورهاي فوق الذکر منطبق برتقویم مصوب نمایشگاهی در دستور کار قرارداده 
 تولید داخل بامحوریت استان نسبت به دعوت از بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان همسو با رویدادهاي نمایشگاهی، اقدام نماید. 

ین هفدهم "مایشگاهی در با این رویکرد شرکت نمایشگاه هاي بین المللی استان گلستان با انسجام برنامه ها و اقدامات تخصصی ن
ششمین نمایشگاه بذر، کود، سم و  ") ،  GOLPLEXبا برند  (   "نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیالت و آبزیان و صنایع وابسته

با   "سومین نمایشگاه تخصصی گلخانه، ادوات باغبانی و ماشین ها و صنایع وابسته  ") ،  GOLSEEDSبا برند (  "نهاده هاي کشاورزي
شرکت توانمند از استانهاي توانمند  80) به عنوان  مهمترین رویدادهاي تخصصی استان گلستان میزبان   GOLGARDENINGبرند ( 

کشورشده است. استان گلستان بادرنظر گرفتن شرایط اقلیمی و توان تولیدي در حوزه هاي مذکور، توانسته است در سال رونق تولید 
کیفی و کمی این نمایشگاه ها  ایجاد کند. براي نخستین شرکت نمایشگاه هاي بین المللی گلستان با هدف رشد محسوسی را در توسعه 

 توانمندایجاد فرصت جهت برقراري ارتباط و شناسایی شرکتهاي زمینه برنامه ریزي شده ازجمله  20گذاري تخصصی، این رویدادها را در 
اسب ، شناسایی زیر ساخت منپیشرفت و توسعه فعالیتهاي اقتصادي، معرفی هاي تخصصیآشنایی با آخرین دستاوردها و فن آوری، داخلی

 شبردیپ يبرا يگذار هیفرصت سرما جادیا، آن ها افتهیسازمان  يو برنامه ها يتجار بانیو شناخت رق ییآشنابراي شرکت هاي نوبنیان، 
 -ور و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها و صنایع و مراکز علمیشناخت توانایی هاي علمی، پژوهشی و صنعتی کشو   مربوطه يها تیفعال

 برگزار می نماید. مطلوب یشغل يفرصت ها جادیا، پژوهشی کشور
امید داریم با تالش تمامی متخصصان، دست اندرکاران، مدیران و کارشناسان صنعت کشاورزي کشور در حوزه صنعت نمایشگاهی بتوانیم 

ارت و رونق تولید در راستاي انتقال دانش، بازارسازي، کاهش واسطه ها و معرفی شرکت هاي توانمند به عنوان نقطه تالقی توسعه تج
داخلی و توجه به توان داخلی کشور، رویدادهاي نمایشگاهی را در شمال کشور به میزبانی مرکز نمایشگاه هاي بین المللی استان گلستان 

 بیش از پیش توسعه و ارتقاء دهیم.
 

 
 
 
 

  مهرداد یزدي
 مدیر عامل شرکت نمایشگاههاي بین المللی استان گلستان



 

 
 
 
 

 

 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف

 ریز دانه آسیا شرق 36 اتحادیه تعاونی کشاورزي مرغداران استان گلستان  1
 زرین دوش پارس 37 اتحادیه شرکتهاي تعاونی مرغداران گوشتی و صنایع وابسته استان گلستان 2
 تولید گوشت مرغ گرگان و دشت (سدن) زنجیره 38 اداره کل دامپزشکی استان گلستان 3
 زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ پیگیر 39 آذرسبزینه 4
 زیست گستر محصول کاسپین ( بیومور) 40 آرنا توسعه پایدار 5
 ژیک شیمی کاو 41 آرین رشد افزا 6
 سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان 42 آرین رشد کار گرگان   7
 استان گلستان یعیو منابع طب يکشاورز یسازمان نظام مهندس 43 آرینا داروي شمال 8
 کایرا انیرانیسروستان پاك ا 44 آشیان سازان سبز ایرانیان 9

 سرزمین طالیی شرق ( گروه تولیدي پویا ) 45 آناهید پارسیان خاوران 10
 سینا بذر الوند  46 آندرسم گلستان 11
 نمونه سهامی مزرعه    47 اسرار پویاي شرق 12
 صنایع پالستیک ستاره 48 بازرگانی قاسمی (سلبن) 13
 فرد ایران (باسکول فرد ایران ) 49 بازارگان کاال   14
 فروشگاه روستا 50 بذر طالیی رویان 15
 فن آوري زیستی طبیعت گرا(بایوران) 51 به بان شیمی  16
 فناور نانو پژوهش مرکزي 52 بهدام رشد خراسان 17
 کانون آگهی و تبلیغات بازار صنعت 53 کشت باراد گلستان  پایدار 18
 کیان کارتوس 54 پخش داروئی پارتیان گلستان 19
 (نوتریکا) کیمیا سبز یاخته 55 پرشین  کود خزر 20
 گروه خانواده فراهانی  (شرکت ندام چلتوك بهاور) 56 پیام آوران طبیعت سبز 21
 هندسی پرتو نگر مبینگروه م 57 تجهیزات مرغداري سیمرغ 22
 سم گرگان گل 58 تعاونی تولید کود آلی ترشیز آق قال 23
 مجتمع تولیدي داروسازان سیمرغ 59 تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزي گل آذین بم 24
 )راهکارهاي علمی و صنعتی ساتر (سیسکو مجموعه 60 تعاونی نخ محک پالست گلستان 25
 سیستم مگا 61 تصفیه آب کاسپین 26
 موسسه فنی کشاورزي حمیدي 62 تهران مکمل پارس 27
 مهندسی پارس دشت چهلستون 63 تولیدي و بازرگانی هوا سلولز(هواسل) 28
   مهندسی کشاورزي گلخانه سازان نو اندیش پاریس 64 حامیان رشد فرتاك ایرانیان 29
 نگین دانه صحرا 65 خدمات حمایتی کشاورزي استان گلستان 30
 نیرو تهویه آریا 66 دامپزشکان امین گلستان 31
 الوند دانه خمین ( نیو اگرو) 67 راد دشت اسپادان 32
 وارش دارو جهان نما 68 رخ پالستیک توس 33
 ویوا کود 69 رها اندیش کاوان 34
 یکتا بافت هیرکان گلستان 70 رایمند صنعت پارسا 35



 

 
 
 

 ران استان گلستان اتحادیه تعاونی کشاورزي مرغدا نام:
 
 

 جافر  غالمحسین مدیر عامل:
 کنجاله سویا  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 32162353 – 5تلفن:  
  نمابر: 

 09111718060 - 09122377525 همراه: 
 29نبش کاشانی  –بلوار آیت اله کاشانی  -رگان  گگلستان ،:  آدرس

 
 

 
Company Name: Golestan Poultry Farmers Cooperative Union 

Name of Director: Gholam Hossein Jaffer  

Products/Services:  

Email:  

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +981732162353-5                          Mob:+989111718060 

 Fax:   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 گوشتی و صنایع وابسته استان گلستان اتحادیه شرکتهاي تعاونی مرغداران :نام

 
 

 موسی مؤمن نودیجه مدیر عامل: 
  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 32244689تلفن:  
 017- 32245325 نمابر: 

 09113714442 - 09113715019 همراه: 
 دوشنبه اي دومکوچه   –گلشن دهم  –خیابان شهید رجایی  –گلستان،  گرگان : آدرس

 
 

 
Company Name: Golestan Province Meat Poultry Cooperative Association 

Name of Director: Mousa Momen Nudijeh  

Products/Services:  

Email:  

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran  

Tel: +981732244689                          Mob:+989113714442 

 Fax: + 9832245325 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 نام : اداره کل دامپزشکی استان گلستان 

 مدیر کل : دکتر غالمرضا محرابی 
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه : نظارتی 

 017-32420960تلفن : 
 017-32420930نمابر :

 آدرس :گلستان ، گرگان ، کمربندي غربی ، بعد از سیلو ، اداره کل دامپزشکی استان گلستان
 
 

Name : Administration of veterinary of golestan province Company 

Management: Dr. Gholamreza Mehrabi 

Products Services :Supervision 

Email : info.golestan@ivo.ir 

Website : :www.golestan.ivo.ir 

Address :After silo- Westring St.Gorgan –Golestan –Iran 

Tel :+9817-32420960 

Fax :+9817-32420930 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 آذرسبزینه  نام:

 
 

 سید حامد سید عظیمی مدیر عامل: 
 بذر و کشاورزي  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  041 – 33277810تلفن:   
  نمابر: 

 09128309134  همراه: 
  37پالك  –خیابان پروین اعتصامی  –ولیعصر  –تبریز آدرس : 

 
 

 
Company Name: Azar  Sabzineh 

Name of Director: Seyed Hamed Seyed Azimi  

Products/Services: Seeds and Agriculture 

Email:  

Website: www. Azarsabzineh.ir 

Address: No. 37 - Parvin Etesami St. Valiasr , Tabriz-Iran  

Tel: +9833277810                          Mob:+989128309134 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

  ارتوسعه پایدنا آرنام: 

 میترا حجازي مدیر عامل : 
 : پوشش دهی بذر و حجیم کردن بذرفعالیت / محصوالت قابل عرضه 

 09124961765                                       021-88174420 تلفن :
 021-88543634 نمابر :

 5د واح	سوم، بقهط	،235ساختمان 	سرافراز،بعد از خیابان 	مطهري ،خیابان 	تهران،آدرس : 
 
 
 

 

Company Name : Arna Toseh Paydar 

Name of Director: Mitra Hejazi 

Products Services : Seed coverage- Seeding bulk 

Email : Hejazi@arna.com 

Website :-  

Address : Unit 5, Third Floor, Building 235, Motahhari Street, 

Tehran, Iran 

Tel :+982188174420              Mob : +989124961765 

Fax :9888543634   

 
 
 
 



 

 
 

 

 آرین رشد افزا نام:

 
 مهدي شهسواریانمدیر عامل: 

 بهداشت و تغذیه دام و طیور و آبزیانفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 
 خط30 – 021- 42918000تلفن: 
 021- 42918105-نمابر: 

 09125465173همراه: 
 404واحد  - 14متري گلستان، پالك  20شیراز جنوبی، خیابان  -تهران آدرس: 

 
 

 
Company Name: Arian Roshd Afza  

Name of Director: Mehdi Shahsavarian 

Products/Services: Livestock and poultry health and nutrition  

Email: info@arianroshdafza.com  

Website: www.arianroshdafza.com  

Address: Unit 404, No. 14, Shiraz St., - Tehran – Iran 

Tel: +982142918000            Mob: +989125465173 

Fax: +982142918105 
 

 
 



 

 
 
 

 

 
 آرین رشد کار گرگان  نام:

  
 

 مازیار فغانی مدیر عامل: 
 تولید خوراك طیور  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 34533350تلفن: 
 017 - 34533351نمابر: 

  09125275269همراه: 
 سازندگی غربی –فاز یک  –قال ق شهرك صنعتی آ –گرگان  گلستان ،آدرس:

 
 
 
 

Company Name: Arian Roshd Kar Gorgan. 

Name of Director: Maziar Faghani 

Products/Services: Production of poultry feed 

Email:  

Website: www.arianroshdkargorgan.com  

Address: Gorgan –Golestan –Iran 

Tel: +981734533350               Mob: +989125275269 

Fax: +981734533351 

 

 



 

 
 
 

 آرینا داروي شمال نام
 
 

 احسان کاظمیمدیر عامل: 
 دام و طیور و آبزیان هاي غذایی مکمل کنندهفعالیت/ محصوالت قابل عرضه :  تولید

 011 - 42434390 – 4تلفن: 
 011- 42434390نمابر: 

  09121291396همراه: 
 1 ، فاز بشلشهرك صنعتی   –سواد کوه شمالی  –مازندران آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Arina Daru Co.  

Name of Director: Ehsan Kazemi 

Products/Services: Livestock and poultry and aquaculture supplement production 

Email:  

Website:  
 

Address: Mazandaran, Iran 

Tel: +9811 42434390-4             Mob: +989121291396  

Fax: +9811 42434390  

 



 

 

 
 

 آشیان سازان سبز ایرانیان  نام:
 
 

 علیرضا خوش قدم مدیر عامل: 
 تولید سازه هاي گلخانه اي  و ساختفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 051- 36912001 -5تلفن: 
 نمابر: 

 09353321095همراه: 
  13ش آزادگان بن –بزرگراه آسیایی  –شهد ، م يخراسان رضو آدرس:

 
 
 
 

Company Name: Ashian Sazan 

Name of Director: Alireza Khoshgadam 

Products/Services: Manufacture of greenhouse structures 

Email:  

Website:  

Address: Mashhad ,Khorasan Razavi , Iran 

Tel: +985136912001-5                 Mob: +989353321095 

Fax: - 

 

 



 

 

 
 نام:آناهید پارسیان خاوران

 
 

 حامد مهدويمدیر عامل: 
 تصفیه آب فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 تلفن: 
 017-3213104نمابر: 

 09111715340همراه: 
 گلستان ، گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، روبروي کوچه سازش  آدرس: 

 
 
 
 

Company Name:Anahid Parsian Khavaran  

Name of Director: Hamed Mahdavi 

Products/Services: water refinery 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan -Golestan, Iran 

Mob: +989111715340  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 Andersem) (نام :آندرسم گلستان

 
 سیاوش هداوندمدیر عامل: 

 تجهیزات و ساخت گلخانهفعالیت/ محصوالت قابل عرضه :  
 026 - 33255315تلفن: 
 026- 33320990نمابر: 

 09121235754همراه: 
 2کرج ، مهرشهر ، بلوار امام ، خیابان آدرس: 

 
 
 

Company Name: Anderesm Golestan 

Name of Director: Siavash Hadavand 

Products/Services: Equipment and construction of greenhouses 

Email: info@Anderesm.com 

Website:  
 

Address: Karaj. Iran 

Tel: +98 26 33255315                                       Mob: +989121235754  

Fax: +9826 33320990 
 
 
 



 

 
 
 

 )GSA( نام : اسرار پویاي شرق
 
 

 مریم رازقنديمدیر عامل: 
 گلخانه-یراق االت فعالیت/ محصوالت قابل عرضه :  

 051-44335025تلفن: 
 051- 44333302بر: نما

 09154138018همراه: 
  15، انتهاي صنعت  2سبزوار ، شهرك صنعتی ، فاز آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: GSA CO. 

Name of Director: Maryam Razghandi  

Products/Services: Fasteners- Greenhouse 

Email:  

Website:  
 

Address: Sabzevar- Khorasan Razavi, Iran 

Tel: +98 5144335025                                       Mob: +98 9154138018 

Fax: +9851 44333302 
 
 



 

 
 
 

 (cele bone) نام : بازرگانی قاسمی
 

 حمید قاسمی مدیر عامل: 
 ،تجهیزات مرغداري ، صنعتی و کشاورزي(سلبن)  غذاي پت فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 32687065 -66تلفن: 
 017 - 32626672نمابر: 

 09111719099همراه:  
 34روبروي رسالت  –بلوار رسالت  –استان گلستان ،گرگان  آدرس: 

 
 

 
Company Name: Qasemi Trading (cele bone) 

Name of Director: Hamid Ghasemi 

Products/Services: Pet food(cele bone), poultry, industrial and agricultural equipment 

Email:Bazargani-ghasemi@yahoo.com  

Website:www. ghasemitrading.com 

Address: Opposite Mission 34, Resalet Bovl. Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +9832687065-66                          Mob:+989111719099 

 Fax: +9832626672   

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 ان کاالرگانام : باز
 
 
 

 امیر فیروز دقوقیمدیر عامل: 
 (کود، سم، بذر و تجهیزات آبیاري)	کشاورزي هاي نهاده	ي زمینه در مهندسی خدمات ي ارائه و توزیع واردات،	فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 021- 88603949تلفن: 
 021- 88210683نمابر: 

 09113752611همراه: 
  4طبقه ،  10پالك  –ان هفتم شرقی خیاب –شهرك سئول  -تهران آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Bazargan Kala  

Name of Director: Amir Firouz Daghoghi 

Products/Services:  

Email:  

Website: www.bazargankala.com 

Address: Tehran, Iran 

Tel: +982188603949                                        Mob: +989113752611  

Fax: +982188210683 
 
 



 

 
 

 
 

 بذر طالیی رویان  نام:
 
 

 مصطفی شافع مدیر عامل: 
 گل و گیاهان دارویی،تولید و بسته بندي بذر سبزي و صیفی  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 09158246058تلفن:  
 نمابر: 

  09159265422ه:   همرا
 92پالك  – 3/2کوچه  – 2بلوار هدایت ، هدایت  -مشهد  آدرس: 

 
 
 

 

Company Name:Royan Golden Seed  

Name of Director: Mustafa Shafe 

Products/Services: Production and packaging of seed and vegetable seed, 

flowers and medicinal plants  

Email:  

Website: www. Royangoldenseed.com 

Address: Mashhad- Iran 

Mob: +98915 824 6058 

                           

 



 

 
 
 
 

 
 (شرکت داروئی به بان شیمی )نام:به بان شیمی 

 
 

 	حسن کرجالیانمدیر عامل: 
 اصی صنایع از جمله دامپزشکی، صنایع غذایی، کشاورزيهاي اختصسپتیکولید مواد ضدعفونی کننده و آنتیتفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017-34533700- 1تلفن: 
 017-34533756نمابر:  

 09121043849همراه:  
 4 صنعت خیابان – 3 فاز – آفال صنعتی شهرك – گرگان –استان گلستان آدرس:  

 
 

 
Company Name: Behbanshimi Pharmaceutical Co 

Name of Director: Hassan Karjalian 

Products/Services:  

Email: Karjal32@gmail.com 

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +981734533700-1                          Mob:+989121043849 

 Fax: +9834533756   

 
 



 

 
 
 

 بهدام رشد خراسان  نام:
 
 

 حسین نوروزي پور مدیر عامل: 
  قابل عرضه: تولید مکمل دام و طیور  فعالیت/ محصوالت 

 051 - 36514314تلفن:  
 051 - 36514225نمابر:  

  09151125863همراه:  
 133روبروي آزادي  –جاده قوچان  5کیلومتر  –مشهد  -خراسان رضوي  آدرس: 

 
 

 
Company Name: Bahdam roshd Khorasan 

Name of Director: Hossein Noroozipour 

Products/Services: Livestock and poultry supplement production 

Email:  

Website:  

Address: Mashhad - Khorasan Razavi- Iran 

Tel: +985136514314                          Mob:+989151125863 

 Fax: +985136514225   

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 پایدارکشت باراد گلستان نام:
   
 

 حجت برزمینی مدیر عامل:
 بذر ،سم  –کود فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 -35891612 –1613تلفن:  
 017 -35891611نمابر:  

 09113724300همراه:  
  جنب پمب بنزین ،بلوار امام رضا   ، شهر دلند ،گرگان  گلستان ،آدرس:

 
 
 

Company Name:Paydar Kesht 

Name of Director: Hojjat Barzamini 

Products/Services: Fertilizer - poison, seed 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +981735891612-1613          Mob:+989113724300   

 Fax: + 981735891611 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 پخش داروئی پارتیان گلستان نام:
 
 

 محمد مهدي چراغعلیمدیر عامل: 
 توزیع دارو ، واکسن و مواد بیولوژیکی دامپزشکی در استان الت قابل عرضه: فعالیت/ محصو

 017-32683012-14تلفن: 
 017-32685240نمابر: 

 09111712324همراه: 
 ، کوجه چهارم ، رودکی دهم  23گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، نبش بهشت آدرس: 

 
 
 

Company Name:Partian Golestan  

Name of Director: Mohammad Mehdi Cheraghali 

Products/Services: Distribution of medicines, vaccines and biological veterinary 

substances 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +9817 32683012-14                            Mob: +989111712324  

Fax: +9821 32685240 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 نام : پرشین کود خزر

 
 

 حمید رضا شعبانیمدیر عامل: 
 شیمیاییکود -نهاده ها فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  011 – 42260176تلفن: 
 011 - 42260176نمابر: 

 09190077593همراه: 
ن ، بامازندران ، قائمشهر ،کمربندي میدان امام به جانبازان ، روبروي نمایندگی هیوندا ، ساختمان مرزآدرس: 

 6، واحد  3طبقه 
 
 

Company Name: Persian Kood  

Name of Director: Hamid Reza Shabani 

Products/Services: Inputs - Chemical fertilizer 

Email:  

Website:  

Address: Ghaemshahr- Mazandaran, Iran  

Tel: +981142260176                            Mob: +989190077593  

Fax: +981142260176 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 پیام آوران طبیعت سبز  نام:
 
 

 میثم زهتابچیانمدیر عامل: 
 سازنده مدرن گلخانه و طراح، مشاور فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 051- 36666823 – 24تلفن: 
 051- 36650853نمابر: 

 09225323173 - 09153169655همراه: 
  265و 264واحد ،  6طبقه  –برج سپهر ،   60و 58حد فصل آزادي  –اییبزرگراه آسی –آدرس: مشهد 

 
 
 
 

Company Name: Payam Avaran Tabiat Sabz. 

Name of Director: Meysam Zahtabchiyan  

Products/Services: Modern greenhouse consultant, designer and builder 

Email:  

Website: www.patsco.ir  

Address: Mashhad, Iran 

Tel: +9851 36666823-24            Mob : +989153169655 

Fax: +9851 36650853  

 
 



 

 
 
 
 

 
 تجهیزات مرغداري سیمرغ نام:

   
 

 نقی پور حسینی  مدیر عامل: 
 تولید و تهیه تجهیزات مرغداري فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 33343873 تلفن:
 017 - 33343872نمابر: 

 09111762590همراه: 
 79پالك  –خیابان حافظ جنوبی  –س وگنبد کاو –گلستان  آدرس:

 
 
 

Company Name: Simorgh Poultry Equipment 

Name of Director: Naghi Pour Hosseini 

Products/Services: Production and supply of poultry equipment 

Email:  

Website:  

Address: Gonbad-Golestan, Iran 

Tel: +981733343873                 Mob : +989111762590   

Fax: +981733343872 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 تعاونی تولید کود آلی ترشیز آق قال نام:
 
 

 هدمدیر عامل: مریم رجب زا
 انیکآلی ارگ هايتولید کودفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 09111750277                 09113710221تلفن: 
 -نمابر: 

   جنب بانک سپه،گلبرك چهارم ،کوي گلها  –گرگان گلستان ، آدرس:
 
 
 

Company Name: Torshiz Aq Qaleh 

Name of Director: Maryam Rajabzadeh 

Products/Services: Production of organic organic fertilizers 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan ,Golestan, Iran 

Tel: +989113710221          Mob: +989111750277 

Fax: - 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزي گل آذین بم نام:

 
 

 حسین مشکی مدیر عامل: 
 بستر کاشت -گلخانه  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 09124073252تلفن:  
  ابر: نم

  09137609223همراه: 
 بسطامیبلوار  –شهر بم  –کرمان  آدرس :

 
 
Company Name:Gol Azin Bam 

Name of Director: Hossein Meshki 

Products/Services: Greenhouse 

Email:  

Website:  

Address: Bastami Boulevard - Bam - Kerman 

Mob:+989124073252                 Mob: +989137609223 

  

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 تعاونی نخ محک پالست گلستان نام:
 
 

 بهمن عسگريمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید انواع کیسه 

  - 017- 34533380تلفن: 
 نمابر: 

 09111719658 - 09113784861 – 09113759617همراه: 
 زرین گل  کارخانه روبروي،  3سازندگی ،  1از ف–ال ق آق شهرك صنعتی–گرگان  -گلستانآدرس: 

 
 
 

Company Name: Nakh Mahak Pelast Golestan Co. 

Name of Director: Bahman Asgari 

Products/Services: Production of all kinds of bags 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan, Golestan- Iran 

Tel: +981734533380          Mob:+989111719658  

Fax: -  

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 نام:تصفیه آب کاسپین

 
 مهدي رحیم زادهمدیر عامل: 

 البضتصفیه آب صنعتی و خانگی و فافعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 
  017 - 32229438تلفن: 
 نمابر: 

 09124072301 - 09112720237همراه: 
 ازدهمبین آذر نهم و ی –خیابان پنجم آذر –گرگان  -گلستانآدرس: 

 
 
 

Company Name: Caspian Water Purifier 

Name of Director: Mehdi Rahimzadeh 

Products/Services: Industrial and household water and wastewater treatment 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan, Golestan- Iran 

Tel: + 981732229438              Mob:+989124072301     +989112720237     

Fax: -  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 تهران مکمل پارس  نام:
 
 

 سعید مصلحی بهارانی مدیر عامل: 
 افزودنی خوراك  ،دان آماده  –کنسانتره تولید فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021 - 44978715 – 16تلفن: 
 نمابر: 

 09101825711همراه: 
  25واحد ، 5طبقه  – 388پالك  –روبه روي حسن آباد  –ر فردوس بلوا –بزرگراه ستاري  –تهران  آدرس:

 
 
 
 

Company Name: Tehran Mokamel Pars  

Name of Director: Saeed Moslehi Baharani 

Products/Services: Concentrate production - Don ready, feed additive 

Email:  

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 44978715-16        Mob:+989101825711 

Fax: - 

 

 



 

 
 
 

 نام: تولیدي و بازرگانی هوا سلولز(هواسل)
 

 
 مدیر عامل : حسن اسکندري 

 فعالیت / محصوالت قابل عرضه : تولید انواع پد سلولزي و سیستم هاي خنک کننده سلولزي 
   028- 35686091 -3تلفن : 

   028- 35686093نمابر :  
  16رس : استان قزوین ، شهرستان تاکستان ، شهرك صنعتی حیدریه ، خیابان آد

 
 
 
 

Company Name :Hava Cellulose(Hava Cel) 

Name of Director :Hassan Eskandari 

Products Services : Cooling Pads& Cooling Pad systems 

Email :info@havacellulose.com 

Website :www. Havacellulose.com 

Address :No 16 – haidarieh Industrial city-Takestan - Qazvin -Iran 

Tel :+9828-35686091-3 

Fax :+9828-35686093 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 )Timax(حامیان رشد فرتاك ایرانیان نام:
 
 

 حامد پیرانیمدیر عامل: 
 ر  تولید کنستانتره و مکمل دام  و طیوفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021-  77150440تلفن:
 021- 77163373-نمابر: 

 09123061786همراه: 
 7واحد  – 281پالك  –خیابان یکم  –خیابان پیروزي  -تهرانآدرس: 

 
 
 

 
Company Name:Hamian Roshd Frattak Iranian (Timax) 

Name of Director: Hamed Pyrani  

Products/Services: Concentrate and supplement production for livestock and poultry 

Email: Hamed.Pyrani@gmail.com 

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +982177150440                           Mob:989123061786 

Fax: +982177163373   

 
 



 

 
 
 
 

 
 خدمات حمایتی کشاورزي استان گلستان نام:

 
 

 ولیمدیر عامل: حمید رس
 نهاده هاي کشاورزي فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017-32229081تلفن: 
  017-32221723نمابر:

 09111717950همراه : 
 جنب اداره کل و منابع طبیعی -خیابان شهید بهشتی-گرگانآدرس: 

 
 
 
 

Company Name: AGRICUTURAL SUPPORT SERVISES CO. 

Name of Director: Hamid Rasooli 

Products/Services: Agricultural inputs 

Email: Assc.golestan@iran.ir 

Website: www.assc.ir 

Address: Next to The Agricultural and Natural Resources Organization, 

Shahid Beheshti St. Gorgan ,Golestan, Iran 

Tel: +9832229081                 Mob: +989111717950 

Fax: +9832221723 

 



 

 
 
 
 

 نام : دامپزشکان امین گلستان 
 
 

 مائده زمانیمدیر عامل: 
 پخش دارو و واکسن دامپزشکی : فعالیت/ محصوالت قابل عرضه

 017 - 34533680 – 1تلفن: 
 017 - 34533682 نمابر: 

 09111750194همراه:  
 18پالك  –صنعت یک خیابان  –شهرك صنعتی آق قال گلستان ،  آدرس: 

 
 
 

 
Company Name: Amin Golestan 

Name of Director:Maedeh Zamani  

Products/Services: Veterinary medicine and vaccine distribution 

Email:  

Website:  

Address: Golestan, Iran  

Tel: +9834533680-1                          Mob:+989111750194 

 Fax: +9834533682   

 



 

 
 
 
 
 

  نام: راد دشت اسپادان
 
 

 محمد شاه بندريمدیر عامل: 
 گلخانه اي  و فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:  طراحی تولید و اجرا قطعات صنعتی کشاورزي

 031 - 33687395تلفن: 
 -نمابر: 

  09133112900همراه: 
  صنعتی مولوي ، فرعی او ، مجموعه 100 شماره کوچه،  بسیج خیابان،  خمینی امام خیابان –صفهان اآدرس: 

 
 
 

Company Name: Rad Dasht Co. 

Name of Director: Mohammad Shah Bandari 

Products/Services: Design and production and implementation of agricultural 

and greenhouse industrial components 

Email: raddasht@gmail.com  

Website:www. raddasht.com 

Address: Esfahan, Iran 

Tel: +98  03133687395           Mob :  +989133112900 

Fax: -  

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 نام : رخ پالستیک توس

 کاظم رضائی مدیر عامل : 
 تولید کننده پالستیک و نوارآبیاري فعالیت / محصوالت قابل عرضه : 

 051-35410025 تلفن :
  نمابر :

 09157893424 همراه :
 462پالك  - 7/2تالش شمالی  -فاز یک  -شهرك صنعتی توس  -مشهد آدرس : خراسان رضوي ، 

 
 
 
 

 

Company Name : Rokh Plastic Toos 

Name of Director: Kazem Rezai 

Products Services : Manufacturer of plastic and drip irrigation tape 

Email : info@rokhplastic.com 

Website : www.rokhplastic.com 

Address : N.462- North Talash 2/7 - Toos Industrial park - Mashhad - 

Khorasan Razavi - Iran 

Tel : +985135410025     Mob : +989157893424 

Fax :  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 نام:رها اندیش کاوان
 
 

 مدیر عامل: ویدا رحمتی
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: سم ،کود ،بذر،بیولوژیک

 017321150201تلفن:
 01732150203نمابر:

 09113715689همراه : 
 20گرگان،بلوار جرجان، انتهاي جرجان  گلستان ،آدرس:

 
 

 

Company Name: Raha Andish Kavan 

Name of Director: Vida Rahmati 

Products/Services: Poison, Fertilizer, Seed, Biological 

Email: 

Website: www.rahaandish.net 

Address: Jorjan 20 St., Jorjan Blv., Gorgan ,Golestan, Iran 

Tel: +98 1732150201                      Mob :  +989113715689 

Fax: +981732150203 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 )RSP( نام :رایمند صنعت پارسا

 
 

 مسعود داوري مدیر عامل: 
 تجهیزات دام و طیورفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  021- 44829414تلفن: 
 نمابر: 

 09125855708همراه: 
 رایمند صنعت پارسا شرکتآدرس: تهران، شهریار،

 
 
 
 

Company Name: RSP 

Name of Director: Masoud Davari 

Products/Services: Equipment for livestock and poultry 

Email: Davari. Masoud@yahoo.com 

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: + 982144829414                           Mob: +989125855708  

Fax: - 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ام:ریز دانه آسیا شرقن
 
 

 حسین صفائی فردمدیر عامل: 
 دام و طیور و آبزیان تقویتی مکملهايفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  تلفن:
 نمابر:

 09131612622همراه : 
 شهرك راش ،جاده اراك  5کیلومتر  ،استان قم  آدرس:

 
 

 

Company Name: Rizdaneh Asia Shargh 

Name of Director: Hossein Safaei Fard 

Products/Services: Livestock and poultry and aquaculture supplement supplements 

Email: 

Website:  

Address: Qom- Iran 

Mob: +989131612622 
 
 

 
 



 

 
 
 

 نام: زرین دوش پارس
 
 

 اسداله خان محمديمدیر عامل: 
 دامپروري  تولید ادوات دامداري وفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  021-56390639 - 50تلفن:  
 021-56390654-نمابر: 

 09121344846همراه: 
 115پالك  - 22خیابان سرو  –شهرك صنعتی نصیر آباد  –رباط کریم  -تهرانآدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Zarrindoosh Pars 

Name of Director: Asadollah Khan Mohammadi  

Products/Services: Production of livestock and livestock equipment 

Email:  

Website: www.zarrindoosh.com  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 56390639 – 50                Mob: +989121344846  

Fax: +9821 56390654 

 
 



 

 
 
 

 (سدن)زنجیره تولید گوشت مرغ گرگان و دشت نام:
 
 

 رضا مبصري مدیر عامل:

 گوشت مرغ  فرآوري و تولید عالیت/محصوالت قابل عرضه:ف

 09111718978همراه:         021-89772112نمابر:                        017-32520207- 8 تلفن:

 304،واحد  2طبقه ،  ساختمان کارآفرین،، 1/60عدالت  ،گرگان ،گلستان استان  آدرس:

 
 
 
     

Company Name: Cattle and Poultry feed Production factory Gorgan- Dasht(sadan) 

Name of Director: Reza Mobasseri 

Products/Services: Production and processing of poultry meat 

EMAIL:  

WEBSITE:www.sadanco.ir  

ADDRESS: Gorgan-Golestan-Iran 

TEL:+981732520207-8  

FAX:+982189772112 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 نام: زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ پیگیر

 
 

 افشین اردالن مدیر عامل : 
 تولید گوشت مرغ و جوجه یکروزه فعالیت / محصوالت قابل عرضه : 

 017 -32441044  تلفن :
 017-32441044 نمابر :

 09111711119همراه : 
 37 پالك گرگان، میدان بسیج، کوي افسران، استان گلستان، :  دفتر آدرس

 

 

 

Company Name : Paygir Co. 

Name of Director: Afshin Ardalan 

Products Services : Production of chicken and chicken 

Email : info@paygir.com 

Website :www. paygir.com 

Address : No. 37- Afsaran, Gorgan – Golestan-Iran 

Tel :+9817  32441044     Mob:+989111711119 

Fax :+9817 32441044 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ( بیومور)زیست گستر محصول کاسپین  نام:
 
 

 امیر رضاییمدیر عامل: 
 تولید کود مایعفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021  88302819تلفن: 
 011  43239020نمابر: 

 09122307976همراه: 
 5، واحد  3تهران ریال خیابان سمیه ، نرسیده به مفتح ، بن بست اول ، پالك آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Zist Gostar Mahsool Caspian (Biomore) 

Name of Director: Amir Rezai 

Products/Services: Production of liquid fertilizer 

Email: caspianmahsool@gmail.com 

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 88302819                 Mob: +989122307976        

Fax: +9811 43239020  

 



 

 
 
 

 نام : ژیک شیمی کاو
 
 

 د گل نمحمود سمدیر عامل: 
 سموم کشاورزيو تولید کود فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 023 - 33652365تلفن: 
 011 - 33218662مابر: ن

 09125186097همراه: 
 639واحد  ، 3استاندارد  یابانشهرك صنعتی شرق، خ ،آدرس: سمنان 

 
 
 
 
 

Company Name: Zhik shimi 

Name of Director: Mahmood Sandgol 

Products/Services: Fertilizer production and agricultural pesticides  

Email:  

Website:maxfer.ir  

Address: Semnan. Iran 

Tel: +982333652365          Mob: +989125186097     

Fax: +981133218662  

 



 

 
 
 

 نام :سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

 ریاست : مختار مهاجر
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه : کشاورزي 

 017-32222936-7تلفن :  
 017-32224641نمابر : 

ن گلستان ، گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، مقابل دانشگاه علوم  کشاورزي و منابع طبیعی ، سازمان جهاد آدرس : استا
 49166-85799کشاورزي استان گلستان ، کد پستی : 

 
 

Company Name : Organization of Agriculture Jahad 

Name of Director :Mokhtar Mohajer 

Products Services :  

Email : - 

Website :www.iago.ir 

Address : Organization of Agriculture Jahad Beheshti St.Gorgan – 

Golestan-Iran  

Tel :+9817-32222936-7 

Fax :+9817-32224641 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

 نام: سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان
 
 

 مدیر عامل: رحمت سمیعی
 ل عرضه: کشاورزي و منابع طبیعیفعالیت/ محصوالت قاب

 017- 32327185             017-  32340773تلفن: 
 017-  32340773نمابر: 

 خ شهید بهشتی،خ مالقاتی، نبش بلوار استانداردگرکان،  گلستان،آدرس: 
 
 
 

Company Name: Agriculture & Natural Resources Engineering Organization 

Name of Director: Rahmat Sameie  

Products/Services: Agriculture & Natural Resources 

Email:    

Website:  

Address: Standard Blv. Molaghati St. Shahid Beheshti Ave. Gorgan, Iran 

Tel: +98 17 32340773        +981732327185 

Fax: +98 17 32340773 
 
 
 



 

 
 
 

 تولید بیوفارم وارداتی)ایکا (سروستان پاك ایرانیان ر نام:

 
 

 محمد زعیم مدیر عامل: 
 نهاده هاي کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021- 44292174تلفن  :
 021 – 44292175نمابر: 

 09018321558 - 09018321556همراه: 
 	11 واحد،طبقه ششم،196پالك،ساختمان سینا، ابتداي جالل آل احمد،اشرفی اصفهانی،تهران  آدرس:

 
 
 

Company Name: Sarvestan Pake Iranian 

Name of Director: Mohammad Zaeem 

Products/Services: Agricultural inputs 

Email:info@zaeemco.com/ spigroup@gmail.com  

Website:  

Address:Tehran, Iran 

Tel: +982144292174               Mob: +989018321556     

+989018321558        

Fax: +982144292175 

 

 



 

 
 
 

 ( گروه تولیدي پویا )سرزمین طالیی شرق  نام:
 
 

 رحمت اله علمشاهیمدیر عامل: 
 مکمل هاي خوراکی و صدف معدنی ،تولید عرصه کلیه محصوالت خوراك ،دارو  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 32301622 – 32301640تلفن: 
 017 - 32301641 نمابر: 

 09113731537همراه: 
 سوم 18،خیابان خیابان اصلی  –شهرك صنعتی گرگان   -گرگان دهستان استرآباد شمالی گلستان ،: آدرس

 
 
 

 
Company Name:Sarzamin.Talae.Shargh 

Name of Director: Rahmatollah Alamshahi 

Products/Services: Manufacture of all food products, medicines, dietary 

supplements and oysters  

Email: sarzamin.talae.shargh@gmail.com  

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +9832301622-32301640                          Mob:+989113731537 

 Fax: +32301641   

 
 



 

 
 
 

 )Green seed(سینا بذر الوند  نام:
 
 

 مهدي یوسفیمل: مدیر عا
 جاتیفیص و جاتیگل، سبز يبذرهافعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 081 - 34228920تلفن: 
 نمابر: 

   09192072054همراه: 
 35پالك  –بلوار بدیع الزمان  –همدان آدرس: 

 
 
 

Company Name: Sina Bazr Alvand 

Name of Director: Mehdi Yousefi 

Products/Services: Flower seeds, vegetables, safflower  

Email:  

Website: www.sinabazr.com 

Address: No. 35-Badie-Zaman Blv-Hamadan, Iran 

Tel: +98 34228920               Mob : +989192072054     

Fax: 
 
 



 

 
 
 

 نام : سهامی مزرعه نمونه
 
 

 دانیال کردانیمدیر عامل: 
 دامپروري و صنایع غذایی –کشاورزي : فعالیت/ محصوالت قابل عرضه

  017- 32238601تلفن: 
 17 - 32227999نمابر: 

 09113752247همراه: 
 شرکت مزرعه نمونه - سرخواجه دوم -میدان سرخواجه  –گرگان گلستان ،آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Sample Farm Joint Stock Co. 

Name of Director: Danieal Kurdani  

Products/Services: Agriculture - Animal Husbandry and Food Industries 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan-Golestan, Iran 

Tel: +981732238601                            Mob: +98 9113752247 

Fax: +981732227999 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 نام : صنایع پالستیک ستاره

 
 

 میالجرديی مدیر عامل: امیر یزدان
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تجهیزات طیور

 شهرك صنعتی شمس آباد -تهران آدرس: 
 017-32425947تلفن نمایندگی گرگان :                             021- 66813052تلفن: 
 017-32129984تلفکس نمایندگی گرگان :                            021-66813053نمابر: 

 آقاي حسن فیض آبادي       09124957078: نمایندگی گرگان مراهشماره ه
 صنایع پالستیک ستارهآدرس دفتر نمایندگی : گرگان ، اول کوي افسران، جنب تعاونی مرغداران ، نمایندگی 

 
 

Company Name: Star Plastic  

Name of Director: Amir Yazdani milajerdi 

Products/Services: Poultry equipment  

Email: Hamed33154443@gmail.com 

Website:  

Address:  

Tel: +982166813052               Mob: +98912 4957078 

Fax: +982166813053           +981732129984 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 (باسکول فرد ایران )نام: فرد ایران 
 
 

 حسین پویان مدیر عامل: 
  صنعتی و جاده ايتولید کننده باسکول هاي فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021 - 8234  021 – 81661037تلفن: 
 021- 88846662نمابر: 

  09122444739همراه: 
 1581613944کد پستی : – 29ساختمان  –ابتداي خیابان سپهبد قرنی  –میدان فردوسی  –تهران آدرس: 

 خانم عبدي
 
 
 
 

Company Name: Fard Iran Co. 

Name of Director: Hossein Pouyan 

Products/Services: Manufacturer of industrial and road scales 

Email: info@fardiran.com  

Website:www.fardiran.com  

Address: No.29 , Sepahbod Qarani St , Ferdowsi Sq , Tehran, Iran 

Tel: +9821 81661037          +9821  8234    Mob: +989122444739  

Fax: +9821 88846662  

 



 

 
 

 نام : فروشگاه روستا 

 بابک فرزانهمدیر عامل : 
 کشاورزيفعالیت / محصوالت قابل عرضه : 

 017 - 32239227 تلفن :
 017 - 32239228 نمابر :

 09116432008همراه : 
 اقبال،نبش گاراژ میدان مازندران  –گرگان -گلستان  آدرس :

 
 
 
 

 

Company Name : Rusta 

Name of Director: Babak Farzaneh 

Products Services : Agriculture 

Email :  

Website :   

Address : Gorgan- Golestan- Iran 

Tel : +981732239227     Mob : +989116432008 

Fax : +981732239228 

 

 

 



 

 
 
 

 (بایوران)نام : فن آوري زیستی طبیعت گرا

 
 همایون مرادي  مدیر عامل :

 ویژه دام ، طیور و آبزیان پروبیوتیک مکمل هاي اختصاصیکننده ولید تفعالیت / محصوالت قابل عرضه : 
 026-34812225 -6تلفن :
 026-34804564 نمابر :

 ي زیستی طبیعت گرافن آور ، شرکت کرج ، گلدشت ، خیابان هشتم غربی آدرس : 
 
 
 

 
 

Company Name : Nature BioTecnology .( biorun) 

Name of Director : Homayoun Moradi 

Products Services : products of animal, Poultry  and aquatic Probiotic 

Email : info@biorun.ir 

Website : www.biorun.ir 

Address:West 8 St- Goldasht-Karaj-Iran 

Tel :+9826-34812225 

Fax :+9826-34804564 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 (بیوزر) نام :فناور نانو پژوهش مرکزي
 
 

 اکرم جواهريمدیر عامل: 
 تولید کننده کود هاي کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  086 - 46331892تلفن: 
 086 - 46333139نمابر: 

 09183361913همراه: 
 محمدي کوچه ، صدوقی شهید بلوار -خمین استان مرکزي ، آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Biozar 

Name of Director: Akram Javaheri 

Products/Services: Manufacturer of fertilizers 

Email: biozarco@yahoo.com 

Website:  

Address:  

Tel: +988646331892                    Mob: +989183361913  

Fax: +988646333139 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 (بازار صنعت دام و طیور) کانون آگهی و تبلیغات بازار صنعتنام : 

 
 

  سارا رستمی مدیر عامل: 
 و طیور ایران انتشار اولین و تنها نشریه الکترونیکی صنعت دامفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021 - 66577243تلفن: 
 021 - 66577269نمابر: 

 09196212523همراه: 
 	،طبقه اول 24کوچه صائب ، پالك  –خیابان توحید – تهرانآدرس: 

 
 
 
 

Company Name:Bazar Sanat. 

Name of Director: Sara Rostami 

Products/Services: the first and only electronic journal of the livestock and poultry industry 

Email: info@banktoyour. com 

Website: www. banktoyour. com 

Address: Unit 1, No. 24,- Saeb alley, Towhid St, Tehran, Iran 

Tel: +982166577243            Mob :  +989196212523 

Fax: +982166577269  

 



 

 
 
 

 رتوسکیان کا نام:
 
 

 سید حسن ضیائی مدیر عامل: 
 مدرنفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: طراح و سازنده انواع گلخانه هاي 

 051 - 32400508 – 10تلفن: 
 051 - 32400507نمابر: 

  09153176327همراه: 
 	فناوري هاي برترشهرك صنعتی ماشین سازي  –مشهد  –آدرس: خراسان رضوي 

 
 
 
 

Company Name: Kian Kartoos Co. 

Name of Director: Seyed Hassan Ziaei 

Products/Services: Designer and manufacturer of modern greenhouses 

Email: kiankartoos@gmail. com 

Website: www.kiankartoos.ir 

Address:Mashhad- Iran 

Tel: +985132400508-10            Mob :  +989153176327 

Fax: +985132400507  

 



 

 
 
 

 (نوتریکا) نام:کیمیا سبز یاخته
 
 

 امیر حسین فیروزيمدیر عامل: 
 تولید کود و سم کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 01732535564تلفن: 
 01732535564نمابر: 

 09114113011همراه: 
 4ع زرتشت، طبقه سوم، واحد ، مجتم65گرگان، عدالت آدرس: 

 
 
 
 

Company Name:Kimia Sabz Yakhteh 

Name of Director: Amir Hossein Firouzi 

Products/Services: Production of fertilizer and agricultural poison 

Email:  

Website: www.nutrica.co.ir 

Address: Gorgan -Golestan- Iran 

Tel: +98 1732535564           Mob :  +989114113011 

Fax: +98 1732535564  

 

 



 

 
 
 

  (شرکت ندام چلتوك بهاور)گروه خانواده فراهانی  نام:
 
 

 فراز فراهانیمدیر عامل: 
 جهیزات کشاورزي سم ، نهاده هاي کشاورزي ، ماشین آالت و ت ،بذر، کود  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 011 - 35277882تلفن: 
 011 - 35330609نمابر: 

 09125343875همراه:  
 4741131748، کدپستی:  ساختمان فراهانی  – 47امام خمینی  –خیابان امام خمینی  –آدرس: بابلسر 

 
 
 

 
Company Name: Farahani Family Group.( Chaltok Bahavar) 

Name of Director: Faraz Farahani 

Products/Services: Seed, fertilizer, poison, agricultural inputs, agricultural 

machinery and equipment  

Email:  

Website:  

Address: Babolsar, Mazandaran, Iran 

Tel: +9811 35277882                          Mob:+989125343875 

 Fax: + 9811 35330609  

 



 

 
 
 

 نام: گروه مهندسی پرتو نگر مبین 
 
 

 میالد حیدريمدیر عامل: 
 سیستم هاي هوشمند کنترل اقلیم گلخانهفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021 - 36854456تلفن: 
 نمابر: 
 09125887089  همراه:

  جنب بانک ملت  –بلوار گلزار  –بعد میدان پارچین  –جاده خاوران  –تهران  آدرس:
 
 
 

 

Company Name: Parto Negar Mobin 

Name of Director: Milad Heydari 

Products/Services: Smart Greenhouse Systems 

Email:  

Website: www.partonegarmobin.com 

Address: Tehran, Iran 

Tel: +982136854456               Mob:+989125887089 

Fax:- 

 

 

 



 

 
 
 

 (شرکت شیمیایی گل سم گرگان)سم  نام: گل
 
 

 مدیر عامل: محمد حسین رحمتی
 کود و بذرفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید کننده انواع سموم، 

        017-32150201تلفن: 
   017-32150203نمابر: 

 9113715689همراه :
   20رجان گرگان، بلوار جرجان، جاستان گلستان ،آدرس: 

 
  
Company Name: Golsam Gorgan Chimicals Co.  

Name of Director: Mohammad Hossein Rahmati 

Products/ Services: Manufacturer of pesticides, fertilizers and seeds 

Email:  

Website: www.golsam.com 

Address: 20th Jorjan- Jorjan Blvd, Gorgan -Golestan, Iran 

Tel: +9817-32150201                     Mob:+989113715689  

Fax: +9817-32150203 

 

 
 



 

 
 
 

 نام:مجتمع تولیدي داروسازان سیمرغ
 
 

 کوروش همت مدیر عامل: 
 تولید کننده کنستانتره طیورفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021-22367051 - 5تلفن:
 021-22367053نمابر: 

 09123645183همراه: 
 33، واحد  8،طبقه  76تهران ، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پالك آدرس: 

 
 
 
 

Company Name:Darusazan Simorgh Co. 

Name of Director: Cuorosh Hemmat 

Products/Services: Manufacturer of poultry concentrate 

Email: ds.simorgh@gmail.com  

Website: www.ds-farma.com  

Address: No. 76, Sa'adat Abad .Tehran, Iran 

Tel: +982122367051                             Mob: +989123645183  

Fax: +982122367053 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 )(سیسکوی و صنعتی ساتر راهکارهاي علم مجموعه نام:

 

 
 آرش انوشهمدیر عامل: 

  ساخت و تجهیز گلخانه  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:
 021-54508تلفن: 
 021-88006381نمابر: 

 09108981874همراه: 
 59تهران  ،امیرآباد شمالی ، خیابان فکوري ، پالك آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Cisco 

Name of Director: Arash Anousheh  

Products/Services: Build and equip greenhouses 

Email:  

Website: www. cisco.ir 

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 54508     Mob: +989108981874        

Fax: +9821 88006381        

 

 
 



 

 
 
 

  نام:مگاسیستم 
 
 

 محرم گوزل زادهمدیر عامل: 
 کنترل اقلیم هوشمند تابلو ه: فعالیت/ محصوالت قابل عرض

 041- 33250267  تلفن: 
 نمابر: 

 09143158112- 09124087180همراه: 
 	تبریز، جاده تهران، باالتر از سه راهی اهر، جنب امالك پارس آدرس: 

 
 
 
 

Company Name: Mega System 

Name of Director: Muharram Gozalzadeh 

Products/Services: Intelligent climate control panel 

Email:info@ megasystem.ir 

Website: www.megasystem.ir 

Address: Above Ahar Road, Tehran Road. Tabriz, Iran 

Tel: +984133250267     Mob: +989124087180       +989143158112      

Fax:  

 



 

 
 
 

 موسسه فنی کشاورزي حمیدي  نام:
 
 

 حمیدي دستنائی کامرانمدیر عامل: 
 تولید و تعمیر ادوات کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 031-33639408تلفن: 
 -نمابر: 

 09130666607همراه: 
 طبقه همکف –خیابان امیر کبیر  – 81کوچه تدین –قرطمان اصفهان ، خمینی شهر ، آدرس:

 
 
 

Company Name:Keshavarzi Hamidi  

Name of Director: Kamran Hamidi 

Products/Services: Manufacture and repair of agricultural equipment 

Email:  

Website:  

Address: Esfahan, Iran 

Tel: +9831 33639408            Mob: +989130666607  

Fax:-  

 
 



 

 
 
 

 مهندسی پارس دشت چهلستون نام:
 
 

 احمد مختاري مدیر عامل: 
 ل عرضه: ساخت گلخانهفعالیت/ محصوالت قاب

 031- 33878419                          031- 33878420تلفن: 
 031- 33878210نمابر: 

 09130755797همراه: 
 2و  1واحد ، 25پالك  ،ساختمان آریا  ، 32نبش بلوك  ،بلوار عطاالملکخیابان امام خمینی  ،آدرس: اصفهان 

 8195144559کدپستی : 
 
 

Company Name: Pars Dasht Chehel Sotoun  

Name of Director: Ahmad Mokhtari 

Products/Services: Construction of greenhouses 

Email: parsdasht@gmail.com 

Website:  

Address: No. 25 - Aria Building - Block 32 - Imam Khomeini Street - Isfahan, Iran 

Tel: +98313387420          Mob : +983133878419  / +989130755797 

Fax: +983133878210                     

 

 



 

 
 
 

 یس  منواندیش پارمهندسی کشاورزي گلخانه سازان  نام:
 
 

 افسانه زارع زاده مدیر عامل: 
 تجهیز گلخانه هاي پروتابل ، تولید نشاء  و ساخت ،طراحی  ، مشاورهفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  021 – 66426726تلفن: 
 021 -66577380نمابر: 

 09121443811همراه: 
  33955117صندوق پستی  –پاکدشت  –تهران  آدرس:

 
 
 
 

Company Name: Noandish Parmis 

Name of Director: Afsaneh Zarezadeh 

Products/Services: Consulting, design, construction and equipping of greenhouses, 

transplant production 
Email: kgnparmis@gmail.com 

Website:www. kgnparmis.com 

Address:Tehran, Iran 

Tel: +9821 66426726    Mob : +989121443811       

Fax: +9821 66577380 

 



 

 
 
 

 نگین دانه صحرا نام:
 
 

 نوروز قلی طاهري اینچه برون مدیر عامل: 
 تولید خوراك دام و طیور فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 33260613تلفن:   
 017- 33264166 نمابر: 

  09112761456همراه:  
 شهرك صنعتی گنبد –جاده داشلی برون  5کیلومتر  –س وکاوگنبد گلستان ،:  آدرس

 
 

 
Company Name:Negin Daneh Sahra 

Name of Director: Nowruz Gholi Taheri  

Products/Services: Production of livestock feed and poultry 

Email:  

Website:  

Address: Gonbad-e Qabus, Golestan, Iran 

Tel: +9833260613                          Mob:+989112761456 

 Fax: + 9833264166  

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 آریا  نام:نیرو تهویه

 
 

 علی اسحاقیمدیر عامل: 
 د سلولزيپتولید کننده انواع هواکشهاي صنعتی مدرن و فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021-76949990تلفن: 
 021- 76949991نمابر:

   09113129115 همراه:
 436، پالك 6تهران ، جاده امام رضا ، عباس آباد عالقه مند ، شهرك صنعتی بهارستان ، نیلوفر  آدرس:

 
 
 
 

Company Name:Nirou Tahvieh Arya 

Name of Director: Ali eshaghi  

Products/Services: Manufacturer of modern industrial blowers and cellulose pads 

Email:  

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 76949990              Mob:+989113129115       

Fax: +9821 76949991  

 

 

 



 

 
 
 

 ( نیو اگرو)الوند دانه خمین  نام:
 
 

 مهدیه رضایی مدیر عامل: 
 تولید کود فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 086 - 46485174تلفن:  
 086 - 46485174نمابر: 

 09195845686همراه: 
 خیابان شهید بسارده –قطب صنعتی  -خمین شهر ,(اراك) استان مرکزيآدرس: 

 
 
 

 
Company Name:Alvand Co. ( New Agro) 

Name of Director: Mahdieh Rezaei 

Products/Services: Fertilizer production 

Email: alvandco_M@yahoo.com 

Website:  

Address: Arak- Iran 

Tel: +9886  46485174                          Mob:+989195845686 

 Fax: +9886 46485174   

 



 

 
 

 
 

 
 : وارش دارو جهان نما نام

 
 

 حسینی السید مرتضی کیاء مدیر عامل: 
 داروهاي دامی فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  017 - 32627202تلفن: 
 نمابر: 

 09113715094همراه: 
 25نبش رسالت  –خیابان رسالت  –گرگان رس: آد

 
 
 
 

Company Name:Varesh Darou Jahan Nama 

Name of Director: Morteza Kia Husseini  

Products/Services: Livestock Drugs 

Email:  

Website:  

Address: Golestan, Iran 

Tel: +981732627202                            Mob: +989113715094  

Fax: - 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 ویوا کود نام:

 
 
 

 مژگان نادري   مدیر عامل:
 تولید کود جامد و مایع                                      فعالیت/محصوالت قابل عرضه:

    017- 32511125تلفن:

 017- 32511747نمابر: 
 استان گلستان ، ناحیه صنعتی گوزن فارس آدرس:

 

 
 

 
 

COMPANY  NAME: Viva Kood     

NAME OF DIRECTORE: Mozhgan Naderi 

PRODUCTS/SERVICES: Production of solid and liquid fertilizer 

EMAIL: Drmnaderi@yahoo.com 

WEBSITE:   

ADDRESS:Gozan Fars industrial zone, Golestan, Iran  

TEL:+981732511125                               

FAX: +981732511747                                

 

 

 



 

 

 

 
 

 نام : یکتا بافت هیرکان گلستان

 
 

 سید شاهین صادق زادهمدیر عامل: 
 پروپلینتولید کیسه پلی فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 017 - 34476892تلفن: 
 017 - 34474893نمابر: 

 09111751942همراه: 
 ،ناحیه صنعتی ن شهر سیمیگلستان ، آدرس: 

 
 
 
 

Company Name:Yekta Baft Hirkan Golestan  

Name of Director: Shahin Sadeghzadeh 

Products/Services: Production of polypropylene bags 

Email:  

Website:  

Address: Golestan, Iran 

Tel: +981734476892                            Mob: +989111751942  

Fax: +981734474893 
 

 

 
 
 


