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 بسمه تعالی 

 

 
 

 هاي صنعتی از قبیل کودها، سموم شیمیاییحوزه کشاورزي با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع باالدستی، مصرف تولیدات سایر بخش
توسعه اقتصادي هر کشوري  هاي زیربنایی نقش بسزایی در روندآالت کشاورزي، ارزآوري براي کشور و تامین مالی سایر بخشو ماشین

زیرا تامین مواد غذایی در یک کشور به منزله خودکفایی و استقالل منابع از بعد اجتماعی و حتی امنیتی قلمداد می را دارا می باشد، 
ازه هاي ، آخرین روش هاي علمی را به میدان می آورد تا تازه هاي دانش را با تاین حوزه نمایشگاه هاي تخصصی راستادر این . شود

فناوري اجماع کرده و عصاره اي ناب از پیشرفت و سنجش توان کشور را به فضاي کسب و کار، صنعت، تولید و اقتصاد کشور تقدیم 
برنامه ریزي و استفاده بهینه از ماشین آالت در کشاورزي و توسعه آن در منطقه اصوالً نیازمند در دست بودن اطالعات صحیح از  کند.

سیون و شناسایی عوامل موثر در بکارگیري آن توسط کشاورزان در عملیات کشاورزي است. پایین بودن هزینه استفاده وضعیت مکانیزا
از ماشین در مقابل استفاده از نیروي کار انسانی، کیفیت مطلوب تر عملیات و محصوالت حاصل از آن و مدیریت سهل تر ماشین آالت، 

افزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح و بهبود کیفیت محصوالت اورزي نموده است. مکانیزاسیون را جزئی جداناپذیر از کش
و جلب اعتماد بازار، فقط در سایه مجهز شدن به وسایل و امکانات پیشرفته و به موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است، بویژه 

استان گلستان یکی از مهمترین قطبهاي  .اهش قیمت تمام شده استآن که افزایش تولید در واحد سطح به مفهوم تولید انبوه و ک
کشاورزي کشور به شمار می آید و توجه به بخشهاي مختلف کشاورزي می تواند بسیاري از نیازهاي اساسی مردم استان و کشور را 

قیقاتی و اجرایی خود را درباره عوامل تامین کند. برگزاري این نمایشگاه فرصتی فراهم می آورد تا صاحب نظران، دیدگاه هاي علمی،تح
موثر در افزایش و پایداري تولید و تامین امنیت غذایی بیان نمایند. این امر زمینه مناسبی را براي بررسی و شناخت محدودیت ها و 

داد نقش مهمی در تبادل تنگناهاي تولید فراهم نموده و مجریان منطقه اي و ملی را براي رسیدن به اهداف مورد نظر یاري دهد. این روی
بازرگانی و آشنائی صاحبان صنایع با آخرین دستاوردهاي صنعتی و فن آوري روز جهان و توسعه کشاورزي و اقتصادي  -اطالعات فنی

ین پانزدهم "استان و کشور خواهد داشت.در پایان از شرکت نمایشگاه هاي بین المللی استان و کلیه مشارکت کنندگان محترم در 
شکر کمال تقدیر و ت "ه آبیاري استان گلستانصنایع وابست و تجهیزاتادوات، کشاورزي،  هاي  ماشین  تخصصی  گاه نمایش

 را دارم.
                                                                                                   

 حسین طلوعیان                                                                                                                           

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان                                                                                                 



 

 

 بسمه تعالی

 
         

 سعه بخش کشاورزي با هدف گسترش تولیدات کشاورزي همراه با کاربرد تکنولوژي در تولید محصوالت کشاورزي، موجب رشد و توسعه اقتصادي است.تو
را  صنعت و رشدبخش کشاورزي به علت ارتباط گسترده اي که با سایر بخش ها دارد، می تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار ارز و ارز آوري 

 است دهش باعث مقوله این با فناوري آمیختن. است	دنیاي فناوري کشاورزي یا همان تکنوکشاورزي با استقبال سریعی در حال تغییر و تحولفراهم آورد.
 وژيتکنول رواین از .آورند دست به خود محصوالت خصوص در تريوسیع بینش و دانش کشاورزان و	شوند	انجام خودکار يشیوه به کشاورزي سخت امور که

اهمیت بخش کشاورزي در روند رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي مختلف، به .یط زیست در حال رشد و توسعه استمح و کشاورزي نیازهاي با همگام
نواع نعتی از قبیل تولید اعنوان تامین کننده مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع باال دستی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در سایر بخش هاي ص

بررسی روند تاریخی توسعه  کود و سموم شیمیایی، ماشین آالت کشاورزي و ...، ارز آوري براي کشور و تامین مالی سایر بخش هاي زیر بنایی می باشد.
وسعه اقتصادي خود انتخاب کرده اند با کشورها نشان می دهد که عمده کشورهاي توسعه یافته دنیاي امروز که کشاورزي را به عنوان بخش زیر بنایی ت

ایر توسعه سبرنامه ریزي جهت استفاده از ظرفیت هاي فراوان این بخش، عالوه بر تامین نهادهاي مناسب براي  تامین رشد سایر بخش ها توانسته اند به 
 بخش ها نیز دست یافته و مسیر برون رفت از بحران هاي اقتصادي را طی کنند.

 یاجتماع ،يط،اقتصادیومتناسب باشرا آب و خاك هیو حفظ منابع پا دیتول يداریبخش و در جهت پا داریبر توسعه پا یمبتن يکشاورز ونیزاسیتوسعه مکان
 يزکشاور رینظ نینو يبر روشها یمبتن و ... ی،سرمازدگیکشور در جهت کاهش اثرات خشکسال یمیاقل تیمتناسب با وضعو بهره برداران  یو فرهنگ

 اتیمل، ع یباغبان ونیزاسیکاهش مصرف سموم ،توسعه مکان يها کیکاهش مصرف بذر،کود،سم ،تکن يتوسعه روشها ،یینشا يوسعه کشتهات ،یحفاظت
جز الینفک برنامه هاي توسعه بخش  ، گلخانه ها و... ییدارو اهانی، گ قیدق ي،کشاورز التیو ش وریدام ، ط ونیزاسیو اثرگذار ، مکان نینو يو روشها
 ي است . کشاورز

ز این رو ید . انمایشگاه هاي کشاورزي به عنوان پلی بین تولید کننده و مصرف کننده می تواند نقش مهم و اثر گذار را در حوزه کشاورزي و صنعت ایفا نما
 یالملل نیب يشگاههایشرکت نماتوسط وابسته استان گلستان  عیو صنا ياریآب، زاتی، ادوات ، تجه يکشاورز يها نیماش یالملل نیب شگاهینما پانزدهمین

تحت عنوان سال رونق  98می گردد. این نمایشگاه در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري و نام گذاري سال  رگزاربا همین رویکرد ب استان گلستان
هاي کشور در زمینه تولید نهاده هاي  تولید و با هدف ارتقاء دانش فناوري و تبادل اطالعات روز در موضوعات مختلف، معرفی توانمندي ها و پیشرفت

سعه موثر در بخش کشاورزي با هدف مدیریت در مصرف نهاده ها، حفظ آب و خاك به عنوان منابع پایه تولید، ارتقاء سطح مبادالت کشور در جهت تو
رصه نندگان براي رقابت سالم وهدفمند در عصادرات غیر نفتی، آشنایی شرکت کنندگان با آخرین دستاوردهاي علمی و صنعتی، تشویق و ترغیب تولید ک

موثر و  یاین صنعت و ایجاد فضا جهت ارتباط مستقیم تولید کنندگان و وارد کنندگان با مصرف کنندگان برگزار می گردد. امید است این نمایشگاه گام
 گلستان باشد. مفید در جهت معرفی توانمندي هاي توسعه استان و ارتقاء بیش از پیش بخش کشاورزي در استان

وري و رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزي دارد بسیار ارزشمند توجه و اهتمام به بخش مکانیزاسیون از جهت نقش موثري که در افزایش بهره 
 .ان امسال هستیمتا پایکشاورزي استان مکانیزاسیون در بخش جذب صد در صدي تسهیالت تامین منابع اعتباري و همین رو به دنبال  بهباشد می

 

 مختار مهاجر                                                                                                         

 استان گلستان د کشاورزيجهاریاست سازمان                                                                                                           
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 ثبت به و تشکیل اعضا صنفی مطالبات پیگیري هدف با 1388 درسال کشاورزي ادوات و تجهیزات و ماشینها تراکتور،کمباین، کنندگان تولید انجمن
 غلیش فعالیتهاي با مرتبط معتبر مدارك و تولید، جواز برداري، بهره معتبر پروانه داراي که عضو واحدهاي مشخصات و انجمن این فعالیتهاي اهم و رسید

 :میباشد ذیل شرح به کشاورزي می باشند، ادوات و ماشینها تامین زمینه در
عضو فعال در زمینه تولید ماشینها و ادوات کشاورزي میباشد کر در سرتاسر نقاط کشور در حال فعالیت و  بخش اعظمی از ماشینها  63این انجمن داراي 

در  امورد نیاز کشاورزان را با استفاده از توانمندیهاي داخلی و قابل رقابت با کشورهاي صنعتی تامین مینمایند و همچنین توسط تعداي از اعض  و ادوات
 2017 لاس از عضو کشور پانزدهمین عنوان به کشاورزي ماشینهاي جهانی انجمن عضو انجمن امر صادرات غیر نفتی نیز فعالیتهایی انجام میپذیرد.این

 با باشد. همچنین از دیگر دستاوردهاي انجمن امضا تفاهم هاي همکاري  می  www.agrievolution.com  آدرس مشاهده به قابل گردیدکه پذیرفته
 اراست این در که باشد و استان شاندوك چین می    (INDIA EEPC) هندوستان و (MEGOZ) ، مجارستان (FEDER  UNACOMA ) ایتالیا کشورهاي

 مراودات زا ایتالیا خصوص در که باشد می انجام حال در مکرر و گسترده صورت به نمایشگاه و برگزاري نمایشگاه بازدید قالب در هیاتهایی اعزام به نسبت
 توسعه و اهینمایشگ هاي زمینه در نیز  VDMA  و DLG انجمن با همکاري آلمان کشور تجار روابط توسعه جهت در همچنین است. برخوردار بیشتري

 نیاز مورد همکاریهاي توسعه جهت در.می پذیرد انجام به همراه برگزاي روزهاي مزرعه ودر ایران و سایر کشورها فعالیت  کشاورزي ماشینهاي ارتقاء و
 سترب و صادراتی بازاریابی ی،بازرگان  رایزنان تجارت، توسعه سازمان طریق از ارتباط و بخش این نظر مورد مراکز سایر همچنین و داخلی سازمانهاي با

 از بعضی در حضور و  گفتگو شوراي با همراهی جمله از میپذیرد انجام فعالیت حال در همواره صنف این موجود مشکالت رفع به کمک جهت سازي
 رزي،کشاو بانک کشاورزي، هادج صمت، هاي وزارتخانه در اعضا با مرتبط صنفی مشکالت شورا، و نیز پیگیري این آمده بعمل دعوتهاي بر بنا جلسات

می باشد که در آینده نزدیک و درخواست  عضویت این انجمن   مرتبط سازمانهاي دیگر و مالی نیاز مورد اقدامات یا و ها واحد مرتبط مشکالت از اعم
 هاي وزهح در تخصصی هاي کمیته ارايد در اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزي ایران امید است به فعالیتهاي صنفی سرعت بیشتري بخشیده شود.انجمن

 راهبردي مراحل اجراي در ها کمیته تخصصی نظرهاي از همواره که باشد می نمایشگاهی و خاکورزي ادوات و ماشینها صادرات، برداشت، داشت، کاشت،
 دمور دستگاههاي تامین و کشاورزي نوین ریهايفناو از استفاده زمینه در عضو شرکتهاي ارتقا و توسعه منظور به .است گردیده استفاده اعضا فعالیت و

 راهمف را مربوطه تولیدات رشد زمینه یافته توسعه کشورهاي در شده برگزار نمایشگاههاي سایر از اعضا بازدید امکان نمودن فراهم با کشاورزان نیاز
 فراهم التیتسهی چین و مجارستان در سالیانه و فرانسه و آلمان در دوساالنه بصورت ترکیه، در نوبت دو ایتالیا، در نوبت دو سالیانه مرتب بطور نمایدکه
 به توجه با نیز داخلی نمایشگاههاي برگزاري زمینه در.آورند بعمل را الزم استفاده شده ایجاد تسهیالت اکثر حد از برداري بهره با اعضا که میگردد
 اخذ و نمایشگاهی شرکتهاي با الزم همکاري نیز کشاورزان نیازمندیهاي و هوا و آب بودن متنوع و ایران کشور سرتاسر در کشاورزي بودن گسترده

 عالوه مختلف مقاطع در اعضا بین اندیشی هم و ضرورت به توجه با همچنین. میگردد فراهم  نمایشگاهها برگزاري زمینه در اعضا براي الزم تسهیالت
 در جمنان خانه دبیر و دفتر استقرار میگردد.  محل برگزار متناسب فضاهاي سایر یا و انهخ دبیر محل در اعضا حضور با جلساتی نیز سالیانه مجامع بر

 تصمیم رد اهمیتی با بسیار نقش موضوع این که میباشد دائر مستقل بصورت اعضا کمکهاي محل از صرفا و خاص تسهیالتی از استفاده بدون حاضر حال
امید است با با توجه به همت و استفاده از خرد جمعی اعضا در کمک به رفع مشکالت  .دارد بر در را احتمالی هاي سلیقه اعمال به توجه بدون گیریها

 صنفی و قوام تولید و موفقیت هاي روز افزون اقدامات کافی بعمل آید.
 

 

 

 حمیدرضا نامی

 رئیس هیئت مدیره انجمن اتماك



 

                                                                    
 بسمه تعالی

 

 
 

صنعت کشاورزي امروز با رویکرد توسعه و تحول بنیادین توانسته است، اثرات قابل توجهی در تولید و تجارت  بگذارد، از این 
در این بخش به خود اختصاص  قابل توجهیرو کشورمان ایران و علی الخصوص استان گلستان به عنوان سرزمین پیشرو سهم 

در سال جاري توانستیم به صورت هدفمندانه و برنامه ریزي شده، پانزدهمین نمایشگاه ماشین هاي  از این روداده است.
 يگلستان ماندگار، کشاورز "و با رویکرد  AGRIGOL کشاورزي، تجهیزات و سیستم هاي آبیاري و صنایع وابسته را با برند 

شرکت توانمند تولید کننده و صادرکننده  80رکت حدود هزار مترمربع و با مشا 8به مساحت  ي باز و مسقفدرفضا " داریپا
نمایندگی از کشورهاي ایتالیا، فرانسه و ترکیه برگزار نمائیم و مشارکت کنندگان نیز در این  3استان کشور و به همراه  16از 

 گذارند.نمایش ببا حداکثر توان تولید و نوآوري ها و توان داخلی محصوالت خود را به نمایشگاه 

درصد  20و ي در فضاي برگزاري نمایشگاه درصد 50 رشد شاهد با تقویت رونق تولید و تاکید بر ارایه توان داخلی، این دورهدر 
درصد مشتریان وفادار خود را در  70هستیم و توانسته ایم در حدود  هه شده مشارکت کنندئت گروه هاي کاالیی ارارشد کیفی

 این نمایشگاه اضافه نمائیم.مشارکت کننده جدید را به  20بیش از  و ئیمزیرگروه کاالیی تخصصی جذب نما 37

للی بین الم هاي نمایشگاهشرکت که می باشد  (AGRI SHOW)، برگزاري نمایش کشاورزي از ویژگیهاي این دوره از نمایشگاه
 7زمینی به مساحت رکشاورزي دعملکرد ماشین ها و ادوات نمایش  بنیانگذارعنوان استان گلستان براي سومین بار به 

هزارمترمربع در فضاي باز نمایشگاهی و به صورت رایگان با همکاري مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي گلستان و 
 اقدام به برگزاري نموده است. شرکت توانمند داخلی ایران  5مشارکت 

خت هاي مناسب، بواسطه برگزاري اینگونه نمایشگاه با بهره مندي از پیشنهادات و راهکارهاي جمعی و توسعه زیرسا برآنیم تا
میانه  کشور و آسیاياستان گلستان را به عنوان پایلوت صنعت کشاورزي پیشرو در هاي تخصصی در سطح ملی و بین المللی، 

 معرفی نمائیم.

 
 
 

 

  مهرداد یزدي

 هاي بین المللی استان گلستان مدیر عامل شرکت نمایشگاه



 

 
 فهرست مشارکت کنندگان

 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف
 رامش صنعت اراك 41 ارس آسیا سازه (ارسا سیا) 1
 زالل رود اتصال 42 انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزي (اتماك) 2
 سازه کشت کاوه بوکان   43 اصفهان پالست 3
 سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان 44 اشناسی  گلستاناداره  کل هو 4
 سام آرین ماشین 45 الماس درخشان آسیا 5
 سبز دشت   46 آب آفرین سیستم 6
 سنابل اصفهان MK( 47 ( آبساران امکان 7
 سیب آور (سیبا لوله) 48 آب صنعت راگا 8
 صحرا صنعت   49 آبیار ماشین پارس   9

 صنعت گستر عطا ملک جوین 50 مسارآبین گستر شرق گر 10
 صنایع پمپ سازي دریا 51 آسایش آذربایجان 11
 صنعتگران گلستان 52 آذران بوجار ایرانیان 12
 طارم پالست 53 آریا قدرت طبرستان(ایران ترانسفو) 13
 طراح گسترآب آرا 54 گیاه ماشین –بارانساز  14
 فرنام بسپار   55 بازرگانی شاه حسینی   15
 قطعات آهنگري خراسان 56 بازرگانی قاسمی 16
 قم پلیکا شکوهیه (کیمیا دریپ) 57 بنیز تجهیز 17
 گلپاش صنعت تهران ( دفتر کشاورزي مسعود) 58 به فشان آبیار گلستان 18
 یچمن یگروه صنعت 59 پارس پرال   19
 بادله يساز نیماش يدیگروه تول 60 پرنده باران پارس 20
 گروه صنعتی شیر مست (گشتاك) 61 ران سیرنگپرواز یا 21
 کارخانجات تولیدي شخمیران 62 پیشتاز صنعت 22
 کمباین سازي ایران 63 پمپاك ( ایتال موتورز ) 23
 ماشین ابزار فارس( گروه ماشین هاي کشاورزي کاوه ) 64 تجارت گستر آرارات  آسیا 24
 ماشین زراعت همدان 65 تجهیز آب کاوه 25
 ماشین برزگر همدان 66 تجهیزات آبیاري باران   26
 ماشین سازي عبدي 67 تراشکده 27
 مجله کشاورز 68 تراکتور سازي ایران 28
 مزرعه طالئی مهرفر 69 تراکتور سازي عمران سیرجان 29
 مزرعه مدرن ایرانیان 70 تصفیه آب کاسپین 30
 ران آب اندیشه کارانمه 71 تعاونی تولید ادوات کشاورزي سر سبز بوکان   31
 مهندسی آبانگان 72 تعاونی کشاورزي برادران پور اسماعیل(چیتا) 32
 میرآب اصفهان(برکه) 73 تاکا -تولیدي ادوات کشاورزي اراك  33
 میراب قطره خراسان   74 تولیدي ادوات کشاورزي صحرا 34
 نوین برداشت سینا 75 تولیدي فوالد کوبان 35
 نهرآب گستر اشتهارد 76 جهان محورنوین 36
 ورسک اتصال 77 دزنوین صنعت 37
 هیو افراس آب 78 دلتا دشت  38
 یگان پرواز آسمان 79 رام پالست شرق 39
 یکتا ورق پلیمر امید یزد 80 رام صنعت بهاره 40



 

 
 
 

 نام:ارس آسیا سازه (ارسا سیا)
 
 

 درخشانمدیر عامل:محمد 
 ور و ماشینهاي باغبانیتراکتفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 021 - 88427250تلفن: 
 021- 86028394نمابر: 

 09121022191همراه: 
 جاده قدیم تهران  5کیلومتر  –آدرس: قزوین 

 
 
 
 

Name: Aras Asia Sazeh (Arsasia) 

Name of Director: Mohammad Derakhshan 

Products/Services: Tractors and Gardening machinery 

Email: info@arsasia.co 

Website: www.arsasia.co 

Address: 5th km of Tehran-Qazvin Old Road, Tehran, Iran 

Tel: +98 21 88427250            Mob: +989121022191              

Fax: +98 21 86028394 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (اتماك) کشاورزي انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزاتنام: 
 
 

 رئیس هیات مدیره: حمیدرضا نامی
 کشاورزي فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : انجمن صنفی ماشینهاي

 02144856706تلفن: 
  02189779598نمابر: 

 09057017994همراه : 
  27 الك، پ، فرزانه شرقیاشرفی  بزرگراه همت ، بعد ازتهران،  آدرس: 

 
 
 

Name: Iran Agricultural Machinery Manufacturers Association (ATMAK) 

Chairman of the Board: Hamidreza Nami 

Products/Services: Agricultural Machinery Association 

Email: atmak1388@gmail.com  

Website: www.atmak.ir 

Address: No. 27, Farzaneh East, after Ashrafi, End of Ashrafi Hemmat 

Highway, Tehran, Iran 

Tel: +98 21 44856706                Mob: +989057017994  

Fax: +98 21 89779598 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نام: اصفهان پالست 
 
 

 مصطفی سبط روضاتیمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : تولید تجهیزات آبیاري

  031 - 32366673تلفن : 
 نمابر: 

 09134044075همراه: 
 اصفهان پالست-2فاز-شهرك صنعتی سجزي -اصفهان  : آدرس

 
 
 

Name: Isfahan Plast 

Name of Director: Mustafa Sebt Ruzati  

Products/Services: Production of irrigation equipment  

Email: - 

Website: www.isfahanplast.com 

Address: Esfahan, Iran 

Tel: + 9831 32366673                                  Mob: +989134044075  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 استان گلستان هواشناسیداره کل انام: 

 
 

 نور بخش داداشی: کلمدیر 
 هواشناسی  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 017-32480195تلفن: 
 -نمابر: 

 09112751466همراه: 
 سایت اداري  ،میدان بسیج، گرگان ،گلستانآدرس: 

 
 
 

Name: Meteorological Office of Golestan Province  

General Manager: Noor Bakhsh Dadashi 

Products/Services: Meteorology 

Email: - 

Website: - 

Address:Gorgan, Golestan, Iran 

Tel: +9817 32480195                                              Mob: +989112751466 

Fax:- 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 نام:الماس درخشان آسیا 
 
 

 محمد درخشانمدیر عامل: 
 سمپاش/ محصوالت قابل عرضه : تولید فعالیت
 028 - 33292631 – 33تلفن: 
 028 - 33292631نمابر: 

 09122815580همراه: 
 جاده قدیم تهران، رو به روي پمپ بنزین دلیلی 5کیلومتر  –آدرس: قزوین 

 
 
 

Name: Almas Derakhshan Asia 

Name of Director: Mohammad Derakhshan  

Products/Services: sprayer 

Email:  

Website: www.derakhshan. Com  

Address: 5 km old Tehran road, Qazvin, Iran 

Tel: +982833292631-33             Mob: +989122815580 

Fax: +982833292631 

 



 

 
 

 

 

 

 ستمیس نیآفر آب نام:
 
 

 مدیر عامل: محمد انصاري
 ياریآب نوین زاتیتجه تولید کنندهفعالیت/ محصوالت قابل عرضه:

 08132644001تلفن: 
 08132644001نمابر: 

 09102403070همراه: 
 878همدان، خیابان شهدا، روبروي بانک سینا، ساختمان آدرس: 

 
 
 

Name: Ab Afarin System 

Name of Director: Mohamad Ansari 

Products/Services: Modern Drip Irrigation Equipment   

Email: sales@abafarin.com 

Website: www.abafarin.com 

Address: Hamedan, Iran 

Tel: +98 8132644001               Mob: +989102403070 

Fax: +98 8132644001 

  



 

 

 

 

 

 

 )MK (نام: آبساران امکان 
 
 

 سعید محمد اسمعیلمدیر عامل: 
 کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 021 44201555تلفن: 
 021 44270324 نمابر:

 09121261250همراه: 
 5تهران ، خیابان ستارخان ، ضلع شمال غربی ، بن بست مهدي ،پالك آدرس: 

 
 
 

Name: AbsaranMkan.MK 

Name of Director: Saeed Mohammad Esmaeil 

Products/Services: Agriculture 

Email: Absaran-Mkan-MK 

Website:  

Address: no. 5, Sattar Khan Str. Tehran, Iran 

Tel: +9821 44201555                         Mob: +989121261250 

Fax: +9821 44270324 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 آب صنعت راگا نام:
 
 

 مدیر عامل:  سید حمید موسوي
 یاتصاالت تحت فشار آبرسانفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 02166051246تلفن: 
 02166051243نمابر: 

 09194386919                  09397237373همراه : 
 45تهران، شهر ري، عباس آباد، خیابان امام خمینی، کوچه مغاري ، پالك آدرس: 

 
 
 

Name: Ab Sanat-e Raga 

Name of Director: Seyed Hamid Mousavi 

Products/Services: Pressurized Irrigation Fittings  

Email: - 

Website: www.absanateraga.com  

Address: No 45, Moghari Alley, Imam Khomeini St., Abbas Abad, 

Shar-e Rey, Tehran, Iran 

Tel: +98 02166051246              Mob: +989397237373         

Fax: +98 2166051243                    

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نام:آبیارماشین پارس  
 
 

 آبادي محمد رضا خسرومدیر عامل: 
  لینیر - سنترپیوت تولید کننده دستگاههاي آبیاري تحت فشار،فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 2داخلی             086 – 33554081 – 2تلفن: 
 086 - 33554084نمابر: 

 09190174145همراه: 
  307،خیابان  3(خیرآباد ) فاز  3قطب صنعتی  شماره  ،جاده تهران 22کیلومتر ،آدرس: اراك

 
 
 

Name: Abyar Machine Pars 

Name of Director: Mohammad Reza Khosro Abadi  

Products/Services: Manufacturer of pressure irrigation machines 

Email:  

Website: www.abyarmachine.com 

Address: Arak, Iran 

Tel: +98 8633554081-2                   Mob: +989190174145 

Fax: +98 8633554084 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 آبین گستر شرق گرمسار نام:
 
 

 مدیر عامل: مجید الهوتی اشکوري
 فیلتراسیون آبیاري تحت فشار فعالیت / محصوالت قابل عرضه: تولیدکننده تسمه هاي

 02334236512تلفن: 
 02334236510نمابر:  
 09127313985همراه: 

   20واحد  ،ساختمان زمرد ،گرمسار ،آدرس: سمنان 
 
 

 

Name: Abin Gostar Shargh Garmsar 

Name of Director: Majid Lahouti Ashkevari 

Products/Services: Pressurized Irrigation Filtration Systems 

Email: - 

Website: - 

Address: Garmsar, Garmsar, Iran 

Tel: +98 23 34236512             Mob: +989127313985 

Fax: +98 23 34236510 

 

 



 

 
 

 

 

 نام: آسایش آذربایجان
 
 

 مسعود محمد ابراهیمیمدیر عامل: 
 لوله هاي آبیاري کشاورزي فعالیت / محصوالت قابل عرضه: 

  044-45357217تلفن: 
 :  نمابر

 09378123609همراه :
 آذربایجان غربی، میاندوآب، شهرك صنعتی میاندوآبآدرس: 

 
 
 

Name: Asayesh Azarbayjan 

Name of Director: Masoud Mohamad Ebrahimi 

Products/Services: Irrigation Pipes  

Email:  

Website: www.aaplast.com  

Address: Miandoab Industrial Estate, Miandoab, Azarbayejan-e 

Gharbi, Iran 

Tel: +98 44 45357217            Mob: +989378123609 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 آذران بوجار ایرانیان   نام:
 
 

 مدیر عامل: فیروز برگی
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: بوجاري بذر

  021   46072192  تلفن:
 021    46072178نمابر:  

 09122177026همراه : 
 ایران ترافیک یابانخ خیابان امام زاده،شهر قدس،  تهران،آدرس:  

 
 
 
Name: Azaran Bojar Iranian  

Name of Director: Firooz Bargi 

Products/Services: Bojari Seed  

Email: azaranbojar@gmail.com 

Website: www.azaranbojar.com 

Address: Iran Traffic St. Imam Zadeh St. Shahre Qods, Tehran, Iran 

Tel: +98 2146072192             Mob: +989122177026 

Fax: +98 2146072178 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (ایران ترانسفو)آریا قدرت طبرستان نام:
 
 

 فرشید گلپایگانی مدیر عامل: 
  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : ترانسفورماتور

 017 - 32138341تلفن: 
 017- 32133640نمابر: 
 09111718516                      09113751546 همراه:

   24و 22جرجان  –آدرس:استان گلستان ، گرگان 
 
 
 

Name: Aria Ghodrat Co. (Iran Transfo) 

Name of Director: Farshid Golpaygani 

Products/Services: Transformer 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan, Golestan, Iran 

Tel: +981732128341                Mob: +989111718516 

Fax: +981732133640 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
  ینگیاه ماش –نام: بارانساز 

 
 محمد رضا ایازيمدیر عامل: 

 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : تولید کننده دستگاه هاي آبیاري 
 028 - 32848674تلفن: 
 028 - 32848675نمابر: 

 09122779179همراه: 
 ،م خیابان صنعت هشت ،بلوار عبید زاکانی  ،شهرك صنعتی کاسپین ،اتوبان قزوین تهران  25کیلومتر آدرس: 

 290پالك 
 
 
 

Name: Baransaz -Giah Machine 

Name of Director: Mohammad Reza Ayazi 

Products/Services: Manufacturer of irrigation devices 

Email:  

Website: www. Giahmachine.com  

Address: Km; Qazvin-Tehran highway- Iran 

Tel: +9828 32848674              Mob: +989122779179  

Fax: +9828 32848675  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 نام:بازرگانی شاه حسینی  
 
 

 حامد شاه حسینیمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه :  قطعات فرسایشی کشاورزي

 017 - 32138400تلفن: 
 017 - 32153205نمابر: 

 09111751772همراه: 
  26و  24بین جرجان  –بلوار جرجان  –آدرس: گرگان 

 
 
 

Name: Shah Hosseini Co. 

Name of Director: Hamed Shah hosseini 

Products/Services: Agricultural erosion parts 

Email:  

Website: www.green-cluster.com 

Address: Gorgan-Golastan, Iran 

Tel: +9817 32138400            Mob: +989111751772       

Fax: +9817 32153205 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نام: بازرگانی قاسمی
 
 

 حمید قاسمیمدیر عامل: 
 تجهیزات آبیاري و صنعتیفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

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

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

 
 
 

Name: Qasemi Trading 

Name of Director: Hamid Ghasemi 

Products/Services: Industrial irrigation 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   

 
 

 



 

 

 

 

 

 بنیز تجهیز نام:
 
 

 بابک صابري مدیر عامل: 
فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : مشاوره ، طراحی ، اجرا و تامین تجهیزات سیستم هاي نوین آبیاري ،مشاوره 

  تغذیه گیاهی و تامین کودهاي ماکرو و میکرو
 021 - 22468083 - 5تلفن: 
 021 -22468086نمابر: 

  09127634927همراه: 
   15الی  12واحد  – 77شماره  –بلوار ارتش  – آدرس: تهران

 
 
 

Name: Beniz Tajhiz 

Name of Director: Babak Saberi 

Products/Services: Consulting, design, implementation and supply of modern 

irrigation systems equipment 

Email: beniz.agri@gmail.com 

Website: www.beniztajhiz.com 

Address: 12 to 15 units, No. 77, Artesh Blvd., Tehran, Iran 

Tel: +98 21 22468083-5                     Mob:+989127634927 

Fax: +98 21 22468086 

 



 

 

 

 

 
 نام: به فشان آبیار گلستان

 
 

 مدیر عامل: عبدالرضا بهزاد 
 اتصاالت آبیاري آبیاري تحت فشار /لوازم وفعالیت / محصوالت قابل عرضه: 

 01732225519تلفن: 
 01732234105نمابر:  

 09111713718همراه : 
 شهید بهشتی، بلوار بهارستان، جنب خشکشویی  یابانگرگان، خگلستان ،آدرس: 

 
 
 

Name: Behfeshan Abyar Golestan 

Name of Director: Abdolreza Behzad  

Products/Services: Pressurized irrigation / Irrigation Accessories  

Email: abdolreza.behzad46@gmail.com 

Website: - 

Address: Baharestan Blv. Shahid Beheshti Ave, Gogran,Golestan, Iran 

Tel: +98 17 32225519                 Mob: +989111713718 

Fax: +98 17 32234105 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نام: پارس پرال
 
 

 اد معمارزادهمدیر عامل: فرز
 UPVCفعالیت / محصوالت قابل عرضه:تولید لوله هاي 

 03132347033تلفن: 
 03132365553نمابر:  
 09131118549همراه: 

  34شماره  ،ذرآدرس: اصفهان، خیابان ابو
 

 
 

Company Name: Pars Peral 

Name of Director: Farzad Memarzadeh 

Products/Services: UPVC Pipe for casing & Screen 

Email: parsperalco@yahoo.com 

Website: www.parsperal.com 

Address: No. 34, Abouzar Ave., Isfahan, Iran 

Tel: +98 31 32347033                           Mob: +989131118549 

Fax: +98 31 32365553 

  



 

 

 

 

 

 

 نام: پرنده باران پارس
 
 

 خوشجو  حجت اله انصاريمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: اتصاالت آبیاري بارانی قطره اي و نوار

 081 - 34383777تلفن: 
 081 - 34383778نمابر: 

 09199122517همراه:  
  جنب ساختمان کار و فناوري  –جاده تهران  7کیلومتر  –آدرس: همدان 

 
 
 

Name: Parandeh Baran Pars (ABAone) 

Name of Director: Hojjat Allah Ansari Khoshjoo 

Products/Services: Irrigation Fittings 

Email: abagrs@yahoo.com 

Website: abaone.ir 

Address: 7th Km of Tehran Road, Next to the Science & Technology Park, 

Hamedan, Iran 

Tel: +98 8134383777                     Mob: +989199122517 

Fax: +98 8134383778 

 

 



 

 

 

 نام:پرواز یاران سیرنگ
 
 

 هادي شریفیانمدیر عامل: 
 پهپادهاي کشاورزي فعالیت/ محصوالت قابل عرضه :  

 021 - 44166955 – 44166975تلفن: 
 نمابر: 

 09121869975همراه: 
  2واحد -11پالك  – 27خیابان  –میدان المپیک  –آدرس: تهران 

 
 
 

Name: Parvaz Yaran Sirang  

Name of Director: Hadi Sharifian 

Products/Services: Agricultural drones 

Email:  

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 44166975-44166955           Mob: +989121869975 

Fax: - 

 



 

 

 

 

 

 پیشتاز صنعتنام:

 
 

 عبدالحمید ثناییمدیر عامل: 
 کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 09120494725همراه: 
 خراسان رضوي،مشهد،مرکز آموزش جهاد کشاورزيآدرس: 

 
 
 

Name: Pishtaz Sanat 

Name of Director: Abdolhamid Sanaei 

Products/Services: Agriculture 

Email:  

Website:  

Address: Mashhad, Iran 

Mob:+989120494725 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 پمپاك (ایتال موتورز) نام:

 
 

 سید باقر داور پناه : مدیر عامل
  پمپهاي پیستونی و مخازن تحت فشار ،الکتروموتور ،کارواشها : فعالیت/ محصوالت قابل عرضه 

 021 - 3517تلفن: 
 021-3517 - 4داخلی نمابر: 

 09121252513همراه: 
   240آدرس: تهران ،خیابان سعدي جنوبی،  پالك 

 
 

Name: Pumpak (Ital Motors)  

Name of Director: Seyed Bagher davar Panah 

Products/Services:  

Email: pumpak-co@yahoo.com 

Website: www@pumpak.com 

Address: No. 240. South Saadi St. Tehran, Iran 

Tel: +9821 3517                                       Mob: +989121252513  

Fax: +9821 3517  Internal 4   

 

 



 

 

 

 تجارت گسترآرارات آسیا نام:
 
 

 مدیر عامل: احسان صادق زاده
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: ادوات و قطعات کشاورزي

 04134457161        04134484550 -1تلفن: 
 04134457930 نمابر: 

 09143248030همراه: 
 آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز ، شهرك فناوري خودرو

 
 
 

Name: Trading Gostar Ararat 

Name of Director: Ehsan Sadeghzadeh 

Products/Services: Agricultural equipment and parts 

Email: Ararat_khalaji@yahoo.com 

Website: www.ararat-co.com 

Address: Tabriz, Azarbayejan sharghi, Iran 

Tel: +98 41 34484550 -1          Mob: +989143248030           

Fax: +98 41 34457930 

 



 

 

 
 

 نام: تجهیزآب کاوه
 
 

 مدیر عامل: جالل نجاتی
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: آبیاري و آب رسانی

 02144274517تلفن: 

 02144274288نمابر:  
 09122456682همراه : 

  15، نبش یاسمن، پالك  طامهآدرس: تهران، اتوبان همت غرب، خیابان کبیري 
 

 
 
 
Name: Tajhiz ab Kaveh  

Name of Director: Jalal Nejati 

Products/Services: Irrigation Systems 

Email: tajhizab.eng@yahoo.com 

Website: - 

Address: No. 15, Kabiri Tameh St., West Hemmat Highway, Tehran, Iran 

Tel: +98 21 44274517                            Mob:+989122456982 

Fax: +98 21 44274288 

 
 



 

 

 

 
 نام: تجهیزات آبیاري باران

 
 

 مهدي عاقلی مدیر عامل: 
 فروش تجهیزات آبیاري بارانی و قطره اي ،لوله و اتصاالت پلی اتیلن،آهنی و چدنیفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 017-32625809تلفن: 
 017-32625809نمابر: 

 09113756393همراه: 
 وي شهرك حافظ گلستان ، گرگان ،  بلوار کمربندي ، روبرآدرس: 

 
 
 

Name:Tajhizat Abyari Baran  

Name of Director: Mehdi Agheli 

Products/Services: Sales of rain and drip irrigation equipment, 

polyethylene, iron and cast iron pipes and fittings 

Email:-  

Website: - 

Address:Gorgan,Golestan, Iran 

Tel: +981732625809                            Mob: +989113756393 

Fax: +981732625809 

 
 
 



 

 

 
 تراشکده نام:

 
 

 محمد رضائیان مدیر عامل: 
  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : ماشین آالت کشاورزي

 026 - 36772854 – 7تلفن: 
 026 - 36772866نمابر: 

 09123603080همراه: 
 زرکان نو ، روبروي اداره بهبود شیر، شرکت تراشکده ،میدان استاندارد ،آدرس: کرج 

 
 
 

Name: Tarashkadeh Co. 

Name of Director: Mohammad Rezaeian 

Products/Services: producing Agricultural machinery 

Email: info@tarashkade.com 

Website: www.tarashkadeh.com 

Address: Opposite side of the Milk improvement Office – zarkane no – Standard 

square - Karaj - Iran 

Tel: +9826 36772854-7                      Mob: +989123603080 

Fax: +9826 36772866 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نام: تراکتور سازي ایران 
 
 

 ابوالفتح ابراهیمیمدیر عامل: 
 هکو لودرفعالیت/ محصوالت قابل عرضه :  تولید تراکتور و ب

 041 - 34245910تلفن: 
 041 - 34249717 – 34245858نمابر: 

 -همراه: 
 مجتمع تراکتورسازي ایران ،جاده سردرود ،تبریزآدرس: 

 
 
 

Name: Iran Tractor Manufacturing Co.  

Name of Director: Abolfath Ebrahimi 

Products/Services: Manufacture of tractors and backhoe loaders 

Email:   

Website: www.itmco.ir 

Address: Iranian Tractor Manufacturing Bldg., Sardrood- Tabriz, Iran 

Tel: +98 4134245910                               Mob:- 

Fax: +98 4134249717 

 

 



 

 

 
 نام: تراکتور سازي عمران سیرجان

 
 

 حسین صالحیمدیر عامل: 
 ماشین آالت و ادوات کشاورزي ،  تراکتور سازي قابل عرضه :  فعالیت/ محصوالت

 021-88209025تلفن: 
 021-88209027نمابر: 

 09131404200همراه: 
  8، طبقه 37پالك  ،2 یکوچه ساعتهران ، خیابان ولیعصر ، ، باالتر از پارك ساعی، آدرس: 

 
 
 

Name: Omran Sirjan Tractor Co. 

Name of Director: Hossain Salehi  

Products/Services: Tractor Manufacturer 

Email:  

Website: www. Sirjan-tractor.com 

Address: 8th Fl., No 37, saei 2 Alley, Valiasr Ave, Tehran, Iran 

Tel: +9821 88209025                             Mob: +989131404200 

Fax: +9821 88209027 

 

 



 

 
 
 

 یه آب کاسپینتصفنام: 
 
 

 مدیر عامل: مهدي رحیم زاده
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تصفیه آب صنعتی 

  017 - 32229438تلفن: 
 09124072301 - 09112720237همراه: 

 بین آذر نهم و یازدهم –خیابان پنجم آذر –گرگان  -آدرس: گلستان
 
 

Name: Caspian Water Purifier 

Name of Director: Mehdi Rahimzadeh 

Products/Services: Industrial water treatment 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan, Golestan- Iran 

Tel: + 981732229438           Mob: +989124072301   +989112720237       

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 نام:تعاونی تولید ادوات کشاورزي سر سبز بوکان
   
 

 جعفر شکري مدیر عامل: 
 الیت/ محصوالت قابل عرضه : ادوات کشاورزي فع

 044 - 46433205تلفن: 
 044 - 46238085نمابر: 

 09146205720همراه: 
 آذر بایجان غربی، بوکان، شهرك صنعتی بوکانآدرس: 

 
 
 

Name: Sarsabz boukan Agricultural Implements Cooperation 

Name of Director: Jafar Shokri 

Products/Services: Agricultural Implements 

Email: - 

Website: www.sarsabzboukan.ir 

Address: Boukan Industrial Zone, Boukan, Iran 

Tel: +98 4446433205              Mob: +989146205720 

Fax: +98 4446238585 

 

 

 



 

 

 
 cheetah)(نام:تعاونی کشاورزي برادران پور اسماعیل 

 
 

 جواد پور اسماعیل سید مدیر عامل: 
 تولید ادوات کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : واردات و 

 011 - 35750930تلفن: 
 011 - 35750934نمابر: 

 09111119305همراه: 
 20آدرس: مازندران ، بهنمیر، گلستان 

 
 
 

Name: Pouresmaeil Brothers Agricultural (cheetah)  

Name of Director: Seyed Javad Pouresmaeil Bahnamiri 

Products/Services: Import and production of agricultural equipment  

Email:  

Website: - 

Address: Babolsar, Mazandaran, Iran 

Tel: +98 11 35750930                    Mob: +989111119305   

Fax: +98 11 35750934 

 

 



 

 

 

 تاکا -اراك نام:تولیدي ادوات کشاورزي 
 
 

 عبداله نودري مدیر عامل: 
 ماشین آالت و ادوات کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 086 - 33124913تلفن: 
 086- 33133521نمابر: 

 09120685300همراه: 
   3818997831کد پستی ،جنب شرکت آونگان  ،روبروي شهرك صنعتی ،بلوار آیت اله اراك  ،اراك آدرس: 

 
 
 

Name: Taka Co. 

Name of Director: Abdullah Nozari 

Products/Services: Agricultural machinery and equipment 

 Email:  

Website: www.taka.co.ir 

Address: Arak - Iran 

Tel: +9886  33124913            Mob:+989120685300 

Fax: +9886  33133521   

 

 



 

 

 
 راادوات کشاورزي صح نام:تولیدي

 
 

 اکبر فتاحیمدیر عامل: علی
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: ادوات کشاورزي ، تولید دیسک، خاکورز، بذرکار

             017 32151062- 3تلفن: 
        017 32136763نمابر: 

      09101104740همراه: 
 15و  13آدرس: گرگان، بلوار جرجان، بین جرجان 

 
 
 

Name: Sahra Agricultural Implements & Machinery 

Name of Director: Aliakbar Fatahi 

Products/Services: Agricultural Implements & Machinery, Disc, 

Tillage, Seeds man  

Email:  

Website: www.sahra-co.com 

Address: Jorjan 13 -15 St., Jorjan Blv., Gorgan, Golestan, Iran 

Tel: +98 17 32151062-3              Mob: +989101104740 

Fax: +98 17 32136763 

 



 

 

 

 نام : تولیدي فوالد کوبان 

 
 مدیر عامل : علی خسرو آبادي

 فعالیت / محصوالت قابل عرضه : ماشین آبیاري قرقره اي 
 021 - 56540069 تلفن :
 021 - 56545276 نمابر :

  09121771912همراه : 
 60متري شورآباد، شهرك صنعتی تهران، پالك  60انتهاي بلوار  آدرس :  تهران، کهریزك،

 
 
 

 

Name: Foulad Koban 

Name of Director: Ali Khosroabadi 

Products Services: Spool irrigation machine 

Email:  

Website:   

Address: Tehran - Iran 

Tel: +982156540069                         Mob: +989121771912 

Fax: +982156545276  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نام:جهان محورنوین 
 
 

 مدیر عامل: علیرضا نظري گل شکنانی 
 و آبیاريتولید و واردکننده انواع گاردانهاي کشاورزي فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 021-55356625 – 55326811تلفن: 
 021 - 55356625نمابر: 

 09126898200مراه: ه

 200 ، پالك خراسان خیابان ري ،روبروي خیابان –تهران آدرس: 
 
 
 

Name:Jahan mehvar novin (G.M.N) 

Name of Director: Alireza Nazari Gholshekanani 

Products/Services: Manufacturer and importer of agricultural and 

irrigation gardens 

Email: www. Jahanmehvarnovin@gmail.com 

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 55326811- 55356625         Mob:+989126898200  

Fax: +9821 55356625 
 



 

 
 
 

 )DNS(نام: دزنوین صنعت 
 
 

 علی عباسیان مدیر عامل: 
 ماشین آالت مدرن کشاورزي  تولید کنندهفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  061 - 42282076تلفن  : 
  061 - 42282072نمابر: 

 09128096002همراه: 
 2مجتمع صنعتی شماره  -جاده سردشت 2کیلومتر  –دزفول خوزستان ، آدرس: 

 
 
 

Name: Dez Novin Sanat (DNS) 

Name of Director: Ali Abbasian 

Products/Services: Agricultural Machinery 

Email: - 

Website: www.deznovin.com 

Address: Dezfoul, Khuzestan, Iran 

Tel: +98 61422282076                                  Mob: +989128096002      

Fax: +98 61422282072 

 
 



 

 
 
 

 نام: دلتا دشت
 
 

 بهزاد احمدي مدیر عامل: 
 روش و سرویس ادوات و ماشین آالت کشاورزيتولید، ف فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 031 – 38582823تلفن: 
 031 – 38584333نمابر: 

 09131102390                   09201102390همراه: 
 ،شرکت دلتا دشت نآه راه پل از بعد کیلومتر 3 – آبشار جاده –صفهان آدرس: ا

 
 
 

Name: Delta Dasht  

Name of Director: Behzad Ahmadi 

Products/Services: Production, sale and service of agricultural 

machinery and equipment 

Email: - 

Website: www.deltadasht.com 

Address: 3km after the Railway Bridge, abshaar road, Esfahan, IRAN 
 
Tel: +98 3138582823                                 Mob: +989131102390 

Fax: +98 3138584333 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 نام:رام پالست شرق

 
 

 اردالن منصوریانمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : تولید کننده لوله پلی اتیلن و نوار آبیاري پالك دار 

 051 - 37640024تلفن: 
 051 - 37648673نمابر: 

 09156243961همراه: 
  3واحد  –طبقه دوم  –مجتمع خلیج فارس  –چهار راه خیام  –آدرس: مشهد 

 
 
 

Name: Ramplast Shargh Co. 

Name of Director: Ardalan Mansourian 

Products/Services: Polyethylene (PE) Pipes and Irrigation Tapes 

with Emitter 

Email:  

Website: www.ramplastco.com 

Address: Unit 3, 2nd Fl., Khalhj-e Fars Bldg. Opposite of Keshavarzi 

Bank, Khayyam Crs, Mashhad, Iran 

Tel: +98 5137640024                    Mob: +989156243961            

Fax: +98 5137648673 

 



 

 
 
 

 نام:رام صنعت بهاره 
 
 

 حمید رضا قاسمیمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : تولید کننده انواع دستگاههاي بوجاري 

 021 - 56390200 – 4تلفن: 
 021 - 56390260نمابر: 

 09012561064 - 09192294717همراه: 
 1، پالك 8آدرس: تهران، شهرستان رباط کریم، شهرك صنعتی نصیرآباد، بعد از میدان شقایق، نبش شمشاد 

 
 
 

Name: Ram Sanat Bahareh 

Name of Director: Hamidreza Ghasemi 

Products/Services: Stiffer & Winnowing Machines and Liftruck 

Email:  

Website: www.ramsanatbahareh.com 

Address: Nasirabad Industrial Estate, Robat Karim, Iran 

Tel: +98 21 56390200-4             Mob: +989192294717            

Fax: +98 21 56390260 

 

 

 



 

 
 
 

 نام:رامش صنعت اراك 
 
 

 محسن روديمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : ادوات کشاورزي 

 086 - 34131800تلفن: 
 086 - 34131468نمابر: 

 09211132462همراه: 
 خیابان حدید -شهرك صنعتی حاجی آباد  –آدرس: اراك 

 
 

 
Name: Ramesh Sanat Arak (RSA Co) 

Name of Director: Mohsen Roudi 

Products/Services: Agricultural Machinery 

Email: info@rameshco.com 

Website: www.rameshco.com 

Address: Hadid St., Hajiabad Industrial Zone, Arak, Iran 

Tel: +98 86 34131800                Mob: +989211132462    

Fax: +98 86 34131468 
 
 

 



 

 
 
 

 نام: زالل رود اتصال
 
 

 مدیر عامل: احمد زیور
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: تولید ملزومات و تجهیزات آبیاري قطره اي و بارانی

 03135312725تلفن: 
 03135312725نمابر: 

 09138080446همراه: 
 40، پالك 15اصفهان، خیابان ارغوانیه، ارغوان آدرس: 

 

 

 

Name: Zolalrood Etesal 

Name of Director: Ahmad Zivar 

Products/Services: Sprinkler & Drip Irrigation Systems 

Email:  

Website: www.zolalrodetesal.com 

Address: No 40, Arghavan 15 St., Arghavanieh, Isfahan, Iran 

Tel: +98 3135312725                    Mob: +989138080446   

Fax: +98 3135312725 

 

 



 

 
 
 

 سازه کشت کاوه بوکان نام:
   
 

 سید عارف سیادتمدیر عامل: 
 تولید و فروش ماشین آالت کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  044 - 46231879تلفن: 
 044 - 46232144نمابر: 

 09143824184همراه : 
 روبروي بانک کشاورزينام ، ، بوکان ، بلوار سربازان گمآذربایجان غربیآدرس: 

 
 
 

Name: Sazeh Kesht Kaveh Boukan 

Name of Director: Seyyed Aref Siadat  

Products/Services: Production and sale of agricultural machinery  

Email: sazehkesht@gmail.com 

Website: www.sazehkesht.com 

Address: Sarbazan Gomnam Blv. Boukan, Iran 

Tel: +98 4446231879                          Mob:+989143824184                 

Fax: +98 4446232144 

 
 



 

 
 

 

 
 نام: سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

 
 

 ریاست : مختار مهاجر
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه : کشاورزي 

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

 رس : استان گلستان ، گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان آد
 
 
 

 

Name: Organization of Agriculture Jahad 

Name of Director: Mokhtar Mohajer 

Products Services: Agriculture and Agricultural Services 

Email: - 

Website: www.jago.ir 

Address: Beheshti St., Gorgan,Golestan, Iran  

Tel: +98 1732222936-7 

Fax: +98 1732224641 

 
 



 

 
 
 

 نام: سام آرین ماشین
 
 

 مدیر عامل: علیرضا نامی
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: ماشین آالت کشاورزي

 02188814219 -22تلفن: 
 02188814219نمابر:  
 09121590320همراه :

 18،واحد  8مالی، خیابان زهره، پالك آدرس: تهران، مفتح ش
 

 
 

Name: Sam Arian Machine 

Name of Director: Alireza Nami 

Products/Services: Agricultural Machinery 

Email: samarian.tehran@gmail.com 

Website:  

Address: No. 8, Zohreh Ave., Mofateh Shomali St., Tehran, Iran 

Tel: +98 21 88814219-22         Mob: +989121590320          

Fax: +98 21 88814219 

 

 

 



 

 
 
 

 نام: سبز دشت  
 
 

 سید جعفر سبط روضاتیمدیر عامل: 
 تولید کننده و تامین کننده ماشینهاي کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 031 - 32331114 – 32338549تلفن: 
 031 - 32331443نمابر: 

 09221175605همراه: 
 بزرگراه خرازيضلع شرقی ،  ،سه راه اشرافی اصفهانی  ،آدرس: اصفهان 

 
 
 

Name: Sabz Dasht 

Name of Director: Seyed Jafar Sebt Rouzati 

Products/Services: Manufacturer and supplier of agricultural machinery 

Email:  

Website: www.sabzdasht.ir 

Address: Isfahan, Iran. 

Tel: +98 31 32331114 - 31 32338549          Mob: +989221175605  

Fax: +98 31 32331443 

 
 



 

 
 
 

 سنابل اصفهان نام:
 
 

 مدیر عامل: سید محمود حسینی
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: ماشین آالت کشاوري و قطعات صنعتی

 031 -42290310 -42290614تلفن:
 031 42290110نمابر: 

 09131013324اه:همر
 یشمال يقادر یابان، خ104 یابانخ ه،یمنتظر یشهرك صنعتنجف آباد، صفهان، اآدرس: 

 
 
 

Name: Sanabel Esfahan  

Name of Director: Seyed Mahmoud Hosseini 

Products/Services: Agricultural Implements & Machinery 

Email: - 

Website: www. sanabelco.ir 

Address: Najafabad, Isfahan, Iran  

Tel: +98 3142290310  - 42290614      Mob: +98913 101 3324 

Fax: +98 3142290110 

  



 

 
 
 

 نام:سیب آور (سیبا لوله) 
 
 

 علی زیادلو مدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : تولید لوله پلی اتیلن 

 017 - 34533550تلفن: 
 017 - 34533551نمابر: 

 09111779677اه: همر
 3، سازندگی 1فاز  ، شهرك صنعتی آق قال  –آدرس: گرگان 

 
 
 

Name: Sibavar (Sibaloule) 

Name of Director: Ali Ziadlou 

Products/Services: Polyethylene Pipe 

Email: - 

Website: - 

Address: Sazandegi 3, Phase 1, Ag Qala Industrial Estate, Gorgan, 

Golestan, Iran 

Tel: +98 17 34533550                Mob: +989111779677      

Fax: +98 17 34533551 

 



 

 
 
 

 نام: صحرا صنعت
 
  

 احمد شریف نیامدیر عامل: 
 تولید ادوات کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 017-34560215تلفن: 
 نمابر: 

 09113732065همراه: 
 متر جاده گنبد،نرسیده به روستاي گري 25تر گلستان،آق قال،کیلومآدرس: 

 
 

Name: Sahra Sanat  

Name of Director: Ahmad Sharif Nia 

Products/Services: Production of agricultural equipment  

Email:  

Website:  

Address: Aq Qala, Golestan, Iran 

Tel: +9817 34560215                           Mob:+989113732065 

Fax: 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 نام:صنعت گستر عطا ملک جوین 
 
 

 علی اصغر کالته عربیمدیر عامل: 
 تولید ادوات کشاورزي فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 051 - 45243774تلفن: 
 051 - 45243773نمابر: 

 09121013072 - 09126845897همراه: 
 حکم آباد –شهرستان جوین  –خراسان رضوي آدرس: 

  
 

 

Name: Joveyn Sanaat Gostar Atamalek  

Name of Director: Aliasghar Kalateh Araby 

Products/Services: Agricultural Implements 

Email: - 

Website: www.sgaj.ir 

Address: Joveyn, Khorasan Razavi, Iran 

Tel: +98 51 45243774               Mob: +989121013072       

Fax: +98 51 45243773 

 
 



 

 
 
 

 نام: صنایع پمپ سازي دریا
 

 محمد قاسم نیک فطرتمدیر عامل: 
 تولید پمپ آب  وکف کشفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 051-44299186تلفن: 
 051-44299187نمابر: 

 09120873396همراه: 
  5خراسان رضوي ،سبزوار،خیابان اسدآبادي،روبروي اسدآبادي آدرس: 

 
 
 

Name: Sea pumping industries 

Name of Director: Mohammad Qasem Nic Fetrat 

Products/Services: Production of water pump 

Email:  

Website:  

Address: Sabzevar, Khorasan Razavi, Sabzevar Iran 

Tel: +985144299186           Mob: +989120873396      

Fax: +985144299187 
 
 



 

 
 
 

 نام: صنعتگران گلستان 
 
 

 محمد ابراهیمی مدیر عامل: 
 تولید ادوات کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 -تلفن: 
 017  34283595نمابر: 

 09113730455                              09112711461همراه: 
 گلستان ، علی آباد کتول ، جاده مزرعه کتولآدرس: 

 
 
 

Name: Sanatgharan Golestan  

Name of Director: Mohammad Ebrahimi 

Products/Services: Production of agricultural equipment 

Email:  

Website:  

Address: Gorgan, Golestan, Iran 

Tel: -                                              Mob: +989112711461 

Fax: +9817 34283595 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 :طارم پالستنام

  
 میرزا محمدي جاوید کشاورزمدیر عامل: 

 سیستم هاي نوین آبیاريفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 
 021-88007006-7تلفن: 
 021-88639894نمابر: 

 09126135750همراه: 
 ،طبقه همکف 19تهران ، فاطمی ، پروین اعتصامی ، پالك آدرس: 

 
 
 

Name: Taromplast 

Name of Director: Javid Keshavarz Mirza Mohammadi 

Products/Services: Modern irrigation systems 

Email:  

Website: www. Taromplast .ir 

Address: No. 19, Parvin Etesami, Fatemi, Tehran, Iran 

Tel: +9821 88007006-7                                  Mob: +989126135750 

Fax: +9821 88639894 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 طراح گستر آب آرا نام:
 
 

 فرزین محمديمدیر عامل: 
 سیستم هاي آبیاري فعالیت/ محصوالت قابل عرضه :

 041 - 33292120 – 2تلفن: 
 -نمابر: 

 نبش کوچه صابري،خیابان امیر کبیر ،نرسیده به هتل مرمر ، آدرس: تبریز ، دروازه تهران 
 
 
 

Name: Tarah Gostar Ab Ara 

Name of Director: Farzin Mohammadi 

Products/Services: Irrigation systems 

Email: tgabara@gmail.com 

Website:  

Address: Tabriz, Iran 

Tel: +9841 33292120 -2 

Fax: - 

 
 



 

 
 
 

 نام:فرنام بسپار
 
  

 رضا قصريمدیر عامل: 
 تیک و ژئوممبرانتولید انواعورقهاي پلیمري،ژئوسفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 021-26110645تلفن: 
 021-22280823نمابر: 

 09128301384همراه: 
 9تهران،خیابان پاسداران شمالی،خیابان نارجستان سوم،پالك آدرس: 

 
 

Name: Farnam Baspar 

Name of Director: Reza Ghasri 

Products/Services:  

Email: marketing@farnambaspar.com 

Website: www.farnambaspar.com 

Address:, Iran 

Tel: +982126110645                                              Mob: +989128301384 

Fax: +982122280823 
 

 
 



 

 
 
 
 

 نام: قطعات آهنگري خراسان
 

 مدیر عامل: علیرضا محمد زاده رهباردار
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: ادوات خاك ورزي

 02188806991/ 05136515912تلفن:  
 02188806992/ 05136515849نمابر:  

 جاده قوچان 7آدرس: مشهد، کیلومتر 
 

 

 
Name: Ghataat Ahangari Khorasan 

Name of Director: Alireza Mohamadzadeh Rahbardar 

Products/Services: Agricultural Implements 

Email: a.kazemey@gmail.com 

Website: www.gak.ir 

Address: 7th Km of Qouchan Road, Mashhad, Iran 

Tel: +98 2188806991/ 5136515912 

Fax: +98 5136515849/ 218880699 
 
 
 



 

 
 
 

 (کیمیا دریپ)نام:قم پلیکا شکوهیه 
 
 

 فریده کیمیامدیر عامل: 
 رایزرهاي پلیمري PVC,لوله و اتصاالت تولید کننده انواع نوارهاي آبیاري، فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

  025 - 33343890 – 1                      025 – 33343553 – 5تلفن: 
 025 - 33342619نمابر: 

 09127471316– 09120691975همراه: 
 266پالك  – 8فکوري  –خیابان فکوري  –بلوار خرازي  –فاز دوم  –شهرك صنعتی شکوهیه  –قم آدرس: 

 

 
 
Name: Qom Polika Shokouhieh 

Name of Director: Farideh Kimia 

Products/Services: Irrigation 

Email qompolika @Yhoo.com 

Website:  

Address: No. 266, Fakouri 8, Fakouri St, Kharazi Blv, Phase 2, 

Shokouhieh Industrial Estate, Qom, Iran 

Tel: +9825 33343553-5                     Mob: +989127471316     

Fax: +9825 33342619 

 

 



 

 
 
 

 نام: گلپاش صنعت  تهران
 ( نمایندگی : دفتر کشاورزي مسعود ) 
 
 

 اراز محمد کرمدیر عامل: 
 سمپاش هاي کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 017  34531939   نمابر: 
 09113773967                          09111755397همراه: 

 ،کارکنان دولت ، خیابان خرمشهر ، خیابان بندرترکمن ، طبقه همکف  1گلستان ، آق قال ، فاز آدرس: 
 
 
 

Name: Golpash Sanat Tehran (Masoud Agricultural) 

Name of Director: Araz Mohammad Kor  

Products/Services: Agricultural Sprayer 

Email:  

Website:  

Address: Aq Qala, Golestan, Iran 

Mob: +989111755397       +989113773967 

Fax: +9817 34531939 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 نام: گروه صنعتی چمنی
 
 

 مدیر عامل: غالمرضا چمنی
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: ادوات کشاورزي

 01735422020تلفن: 

 01735449303نمابر:  
 09111767320همراه: 

 7نبش خیابان پیامبر اعظم ، کالله، ورودي شهر، گلستانآدرس: 
 

 
 
Name:  Chamani Industrial Group 

Name of Director: Gholamreza Chamani 

Products/Services: Agricultural Implements 

Email: - 

Website: - 

Address: Payambar A'azam 7 St., Kalaleh, Golestan, Iran 

Tel: +98 1735422020            Mob: +989111767320       

Fax: +98 1735449303 

 
 
 



 

 
 

 
 

 بادله يساز نیماش يدیگروه تولنام: 
 
 

 مدیر عامل: صابر کاظمی ترکی
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: ماشین آالت و ادوات کشاورزي 

 01133736070تلفن: 
 01133736072نمابر:  

، اولین کوچه سمت 2شهرگ صنعتی فاز   ،شرکت آرین سینا روبروي، دریاجاده  20کیلومتر ي ، سارآدرس: 
 1چپ، صنعت 

 
 

 
Name: Badel Machinery Manufacturing Group 

Name of Director: Saber Kazemi Torki 

Products/Services: Agricultural Implements & Machinery  

Email: info@badelehmachineco.com 

Website: www. badelehmachineco.com 

of Darya  th20Industrial Zone, Km  2St., Phase  1ress: Sanaat Add
Rd, Sari, Mazandaran, Iran 

 
Tel: +98 11 33736070-1 

Fax: +98 11 33736072 

  



 

 
 
 

 (گشتاك)نام: گروه تولیدي شیر مست 
 
 

 علی شیرمستمدیر عامل: 
 کانال کن)  و روتیواتورتولید ادوات کشاورزي( فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 051-33553020-33553003تلفن: 
 نمابر: 

 09159195250همراه: 
 جاده تهران  5خراسان رضوي ، مشهد ، کیلومتر آدرس: 

 
 
 

Name: Shir Mast Manufacturing Group 

Name of Director: Ali Shir Mast 

Products/Services: Production of agricultural equipment  

Email: ali.shirmast@gmail.com  

Website: Gashtak.ir 

Address: Mashhad. Khorasan Razavi, Iran 

Tel: +9833553003, 33553020                        Mob: +989159195250 

Fax: 
 

 



 

 
 
 

 نام: کارخانجات تولیدي شخمیران 
 
 

 بهروز برادران عالف مدیر عامل: 
 ننده ادوات و ماشین آالت کشاورزيتولید کفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 051 - 35422400 – 35422600 – 35422328تلفن: 
  051 - 35422290نمابر: 

   09126392000همراه: 
 کارخانجات تولیدي شخمیران  ،کوچه فرش مشهد  ،جاده قوچان  19کیلومتر  ،بزرگراه آسیایی  ،مشهد آدرس: 

 
 
 

Name: Shokhmiran Co. 

Name of Director: Behrouz Baradaran Alaf 

Products/Services: Manufacturer of agricultural machinery and equipment  

Email: shokhmiran@gmail.com 

Website:  

Address: Mashhad, Iran 

Tel: +98 51 35422400-35422600-35422328    Mob: +989126392000           

Fax: +9851 3542229 

 
 



 

 
 
 

 :کمباین سازي ایراننام
 
 

 علی اصغر حمیدي فردمدیر عامل: 
 تجهیزات و ماشین آالت کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 086 - 33131067تلفن: 
 086 - 33134630نمابر: 

 09188615926همراه: 
 شرکت کمباین سازي ایران  –میدان صنعت  –آدرس: اراك 

 
 
 

Name: Iran Combine  

Name of Director: Aliasghar Hamidifard 

Products/Services: Agricultural Machinery 

Email: - 

Website: www.irancombine.com 

Address: Sanaat Sq., Arak, Iran 

Tel: +98 8633131067                Mob: +989188615926       

Fax: +98 8633134630 

 
 

 



 

 
 
 

 هاي کشاورزي کاوه )(گروه ماشین نام:ماشین ابزار فارس
 
 

 آرش کاوه مدیر عامل: 
  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : تولید ماشین آالت کشاورزي

 071 -37418488–9تلفن: 
 071 -37418488 - 9نمابر: 

 09170606579همراه: 
  خیابان سالمی جنوبی  –بلوار خلیج فارس  –آدرس: شیراز 

 
 
 

Name: Mashin Abzar Fars (Kaveh Agricultural Machinery Group) 

Name of Director: Arash Kaveh 

Products/Services: Production of agricultural machinery 

Email: info@kaveh-agrimachines.com 

Website: - 

Address: Khalij Fars Blv, slami Jonoobi St., Shiraz, Iran 

Tel: +98 71 37418488-9                          Mob: +989170606579 

Fax: +98 71 37418488-9 

 

 
 



 

 
 
 

 ماشین زراعت همدان نام:
 
 

 حسن چهل امیران مدیر عامل: 
  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : ماشینهاي کاشت و خاك ورزي

 081 - 34383842 – 4تلفن: 
 081 - 34383853نمابر:

 09188818434همراه: 
   14خیابان  ،بلوار یکم  ،شهرصنعتی بو علی  ،ران جاده ته 10کیلومتر  ،آدرس: همدان 

 
 
 

Name: Machine Zeraat Hamedan 

Name of Director: Hassan Chehel Amiran 

Products/Services: Seeding and tillage machines 

Email:  

Website: www. machinezeraat.ir 

Address: 10 km of Tehran Road- Hamedan. Iran 

Tel: +9881 34383842 -4            Mob: +989188818434  

Fax: +9881 34383853 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 نام: ماشین برزگر همدان 

 
 

 مدیر عامل: حیدر خاوري دهقان
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: طراحی ، تولید و مونتاژ ماشین هاي کشاورزي

 081 34384001تلفن: 
 081 34383506نمابر: 

 09122772900همراه: 
 15 یابان، بلوار یکم ، خ یبوعل یشهرك صنعت جاده تهران ، 10کیلومتر  همدان ،آدرس: 

 
 
 
 

Name: Hamedan Machine Barzegar  

Name of Director: Heydar Khavari Dehghan 

Products/Services: Design, production and assembly of agricultural machines 

Email: - 

Website: www.machinebarzegar.ir 

Address: 15 St., 1 Blv, Bouali Industrial Zone, Hamedan, Iran 

Tel: +98 8134384001                               Mob: +989122772900 

Fax: +98 8134383506  

 

 



 

 
 
 

 نام:ماشین سازي عبدي 
 
 

 محمد مهدي عبدي مدیر عامل: 
 و چیزل) واتوریروتاله بندهاي کشاورزي (فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : دنب

 011 - 32173364تلفن: 
 011 - 32173364نمابر: 

 09111161587 - 09114461587همراه: 
 روشن آباد  5کیلو متر  –خیابان کشاورز  –بابل  –مازندران  آدرس: 

 
 

 

Name: Abdi Agricultural Machinery 

Name of Director: Mohamad Mehdi Abdi 

Products/Services: Agricultural Implements (Rotavator & Chisel) 

Email: - 

Website: - 

Address: Keshavarz St., Km 5th of Roshanabad, Babol, 

Mazandaran, Iran 

Tel: +98 1132173364                     Mob: +989111161587   

Fax: +98 1132173364 
 



 

 
 
 

 نام:مجله کشاورز
 
 

 عامل: فریدون گل افرا مدیر
 ماهنامه کشاورزفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 02122665053 -5تلفن: 
  02122665052نمابر: 
 09121124155 همراه:

 ، طبقه همکف25ولیعصر شمالی، ضلع شمال غرب، تقاطع پارك وي، کوچه زهره، پالك  یابانتهران، خآدرس: 
 
 

Name: Keshavarz Magazine 

Name of Director: Fereydoon Golafra 

Products/Services: Keshavarz Magazine 

Email: info@keshavarz-mag.com 

Website: - 

Address: No 25, Zohreh Alley, Parkvey Junction, Valiasr Ave., 

Tehran, Iran 

Tel: +98 21 22665053          Mob: +989121124155     

Fax: +98 21 22665052 

 
 



 

 
 
 

 مزرعه طالئی مهرفر نام:
 
 

 مهدي مهر فر مدیر عامل: 
 تولید سمپاش و ادوات کشاورزيفعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

 021 - 55825959                        021 – 55825828تلفن: 
 021 - 55825965نمابر: 

 09121223108همراه: 
  1پالك ، شمالیمهران  ،خروجی شهید چراغی ،بزرگره نواب ، تهرانآدرس: 

 
 
 

Name: Mazraeh Talaei 

Name of Director: Mehdi Mehfar 

Products/Services: Production of sprayer and agricultural equipment 

Email:  

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +982155825828                            Mob: +989121223108   

Fax: +982155825965 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 نام: مزرعه مدرن ایرانیان

 
 

 مدیر عامل: سید رسول مفیدیان
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: ماشین آالت و ادوات کشاورزي

 017132424706/ 32420082تلفن: 
 017132424474نمابر:  
 09112709400همراه: 

 232پالك  ،مشش يجمهور ،مقابل اقتصاد ی،اسالم يجمهور ابانیخ ،گرگانآدرس: 
 

 
 
Name: Mazrae Modern Iranian Co  

Name of Director: Rasoul Mofidian 

Products/Services: Agricultural Machinery & Equipment 

Email: mazrae_modern_iranian@yahoo.com/ info@mazraeir.com 

Website: www.mazraeir.com 

Address: No. 232, Jomhouri 6 St., Jomhouri Ave., Gorgan, Iran 

Tel: +98 17 32424706/ 32420082        Mob: +989112709400  

Fax: +98 17 32424474 

 



 

 
 
 
 

 نام: مهران آب اندیشه کاران
 
 

 حسین فتح اللهیمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : فیلترهاي تصفیه آب کشاورزي

  021  65433323  نمابر: 
 09125671877همراه: 

 13صفادشت ، رویروي شهرداري ، نبش خیابان رعنا، پالك تهران ، آدرس: 
 
 
 

Name: Mehran Ab Andisheh Karan 

Name of Director: Hossein Fathollahi 

Products/Services: Agricultural water filters 

Email:  

Website:  

Address: Safadasht, Tehran, Iran 

Fax: +9821 65433323                            Mob: +989125671877 

 

 
 



 

 
 
 

 مهندسی آبانگان نام:
 
 

 سیاوش کیاء الحسینی مدیر عامل: 
  هاي فیلتراسیون اتومات و نیمه اتومات آبیاري قطره اي ستگاهانواع ایفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 026 -37858407تلفن
 026 - 37858418نمابر: 

 09122688505همراه: 
   3پالك   ،کوچه عدل   ،جنوبی  10خیابان   ،خیابان سرداران   ،ماهدشت  ،آدرس: کرج 

 
 
 

Name: Abangan Eng Co. 

Name of Director: Siavash Kiaalhoseini  

Products/Services: Producer of Automatic & Half-automatic 

Filtration of Drip Irrigation Systems 

Email: info@abangan.net 

Website: www.abanganeng.com 

Address: Mahdasht, Karaj, Iran 

Tel: +98 2637858407                Mob: +989122688505 

Fax: +98 2637858418 

 

 

 



 

 

 

 

 
 (برکه)نام: میرآب اصفهان 

 
 

 علیرضا اسماعیلی مدیر عامل: 
 و نوار آبیاري  تولید لوله پلی اتیلنفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

   031   53323520تلفن: 
   031   53323520نمابر: 

 09132242448همراه:  
 224هشتم، پالك  یابانجاده اصفهان، شیراز،شهرك صنعتی رازي، فاز دوم، خ 50آدرس: کیلومتر 

 
 
 

Name: Mirab esfahan 

Name of Director: Alireza Esmaili 

Products/Services: Production of PE pipe and irrigation tape 

Email: mirab_esfahan@yahoo.com 

Website:  

Address: Industrial Park Razi,Pase 2, Street 8, No. 224, Esfahan- Iran 

Tel: +9831 53323520                  Mob: +989132242448      

Fax: +9831 53323520 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 نام:میراب قطره خراسان

 
 

 محسن فرهادیانمدیر عامل: 
 ژئوممبران -فعالیت/ محصوالت قابل عرضه :ژئوستیک

 051-38677940تلفن: 
 نمابر: 

 09120797983همراه: 
 1/15پالك -28خیابان قائم مقام-صدفمشهد ، -آدرس: خراسان رضوي

 
 

Name: Mirab Ghatreh Khorasan  

Name of Director: Mohsen Farhadian 

Products/Services: Geostatics- Geomembran 

Email:  

Website:  

Address: Mashhad- Khorasan Razavi, Iran 

Tel: +9851 38677940                               Mob: +989120797983 

Fax: 
 
 

 

 



 

 
 
 

 نام:نوین برداشت سینا 
 
 

 حمید قلیان جویباريمدیر عامل: 
 ننده ماشین آالت کشاورزيواردکفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 011 - 42533710 – 11تلفن: 
 011 -42533710نمابر: 

 09111291491همراه: 
 میدان منتظري –جویبار  –آدرس: مازندران 

 
 
 

Name: Novin Bardasht Sina (Sina) 

Name of Director: Hamid Gholian Jouybari 

Products/Services: Importing & Manufacturing Agricultural 

Machinery 

Email: novinbardashtsina@gmail.com 

Website: - 

Address: 1st Km of Kiakola Rd, Jouybar, Mazandaran, Iran 

Tel: +98 11 42533710-11          Mob: +989111291491   

Fax: +98 11 42533710 

 

 



 

 
 

 

 

 نام:نهرآب گستر اشتهارد 
 
 

 فریبرز خادمیمدیر عامل: 
 تولید کننده شیر آالت و اتصاالت تحت فشاریت/ محصوالت قابل عرضه : فعال

 021 - 27640تلفن: 
 021 - 22569144نمابر: 

 09126102997همراه: 
 408 واحد – چهارم و سوم طبقه – سفید برج – پاسداران خیابان .تهران آدرس: 

 
 
 

Name:  Nahrab Gostar Eshtehard 

Name of Director: Fariborz Khademi 

Products/Services: Manufacturer of valves and pressure fittings 

Email: info@nahrab.net 

Website:www. nahrab.net  

Address: Unit 408, Borje Sefid , Pasdaran St,Tehran, Iran 

Tel: +9821 27640                                    Mob: +989126102997 

Fax: +9821 22569144 

 

 

 



 

 
 
 
 

 نام:ورسک اتصال 
 
 

 احمد محمديمدیر عامل: 
 فعالیت/ محصوالت قابل عرضه : سیستم هاي آبیاري 

 021 - 33112341تلفن: 
 021 - 33112341نمابر: 

 09125067736همراه: 
  7پالك  ،ساختمان محمدي  ،باالتر از چهار راه گلوبندك  ،ن خیام خیابا ،آدرس: تهران 

 
 
 

Name: Veresk Ettesal 

Name of Director: Ahmad Mohammadi 

Products/Services: Irrigation systems 

Email:  

Website: www.vereskettesal.com 

Address: Tehran - Iran 

Tel: +98 2133112341                      Mob: +989125067736                       

Fax: +98 2133112341 
 

 



 

 

 

 

 
 نام:هیو افراس آب 

 
 

 مدیر عامل: مهدي سامانی پور
 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: تولید شیرآالت چدنی

 02645382790 -1تلفن: 
 02189770442نمابر:  

 09123626905همراه : 
 ن ، جاده بیستم آدرس: کرج ، نظر آباد ،پل سیما

 
 
Name: Heev Afras Ab Co.  

Name of Director: Mehdi Samanipour 

Products/Services: Manufacture of cast iron valves 

Email: - 

Website: www.heevvalve.com 

Address: Karaj, Iran 

Tel: +98 2645382790-1                    Mob: +989123626905 

Fax: +98 2189770442 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 نام: یگان پرواز آسمان
 

 محمد سخاوتمدیر عامل: 
 پهپاد سمپاشفعالیت/ محصوالت قابل عرضه : 

 021-66560319تلفن : 
 09190808200 -  09190808100همراه: 

        57، واحد  4تهران ،جنت آباد جنوبی ،ساختمان آتام ،طبقه آدرس: 
 
 
 
 

Name: Sky flying unit (Spash) 

Name of Director: Mohammad Sekhavat 

Products/Services: UAV Sprayer 

Email:  

Website:  

Address: Tehran, Iran 

Tel: +9821 66560319 

Mob: +989190808100-9190808200 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 نام: یکتا ورق پلیمر امید یزد
 
 

 ولی اله محفوظیمدیر عامل: 
 ژئوممبران : انواع ورقفعالیت/ محصوالت قابل عرضه 

 تلفن: 
 نمابر: 

 همراه: 
 2 فاز ابتداي – ولیعصر صنعتی شهرك– زارچ –یزد آدرس: 

 
 

Name:Yektavaragh Polymer Yazd  

Name of Director: Vali Mahfoozi 

Products/Services: Geomembran 

Email: info@YektaVaragh.com  

Website:  

Address: Yazd, Iran 

Tel: +9835 35279484                   Mob: +989131592031 

Fax: +9835 35279444 
 

 

 

 


