لیست پیمانکاران سازههای گلخانهای مورد تایید
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)
ردیف

نام شرکت

رتبه اخذشده از سازمان

نام مدیر عامل

شماره تماس

شماره دفتر

شماره فکس

1

ارگ سبز پارتیکان

8

سعید الفت نیا

09103490028

09131050699

37791689

2

امید آشیانه سبز

1

خلیل ریخته گران

9133286321

09133286321

2378684

3

برگ سبز مشتاق

6

افشین موسویان

09133088307

09133088307

36515846

4

پارس دشت چهلستون

8

احمد مختاری

09133005797

09133005797

33878210

5

تعاونی شقایق پروران شبنم دوست شهرضا

8

محسن کریمی

09133219030

09133219030

53752400

6

تعاونی گلخانه سازان خودسازه گلشن

8

مریم حسینی اشجردی

09132221861

09133218734

53752964

7

خرم گستر مهرگان

8

رضا محمدی

09131213428

09137006277

---------

8

سپاهان نوید سازه گلشن

8

مصطفی رفیعی پور

09133216995

09195491503

9

زرین گلخانه آبادگران سبز

8

مسعود عباسی

09133220786

09133220786

53752964

10

سپنتا تجهیز پارسه ایرانیان

8

داود صفری

09136563956

09135577568

32612460

11

سایه بام سبز زاینده رود

8

مرتضی اکبریان

09133222308

09133222308

53752309

12

سپید تاک اسپادانا

8

محمد ودعی

09131035703

09131087350

----------

13

صدف کشت گلشن

6

حمید روشنی

09133228307

09131211171

53752702

14

فنی مهندسی سوله سازان تخت جمشید گلشن

8

فرزاد الصاق

09120520913

09103454842

42764956

15

کاخ سبز چهلستون

8

کامران نوذری

09133257407

09133220154

35294070

16

کلبه همیشه بهار گلشن

8

امیرحسین گالبی

09132220613

09132206046

53547501

17

کلبه سبز خلیج فارس

8

زهره علیپور

09132223825

09131211738

53753510

18

گروه کشاورزی سدید رویش ویستا

5

سروش قائدی

09206702300

36702300

36691661

19

خدماتی گلخانه سازان مدرن کشت گلشن

8

مجید آقاسی

09132218084

09133227796

-----------

20

مروارید سبز شهرضا

8

عزیزاله عظیمی

09390403327

09390403327

-----------

21

هاله سبز سپهر

8

زهرا نیکبخت

09138644987

09103507141

52384291

قابل توجه پیمانکار :رعایت ضوابط و مقررات اجرای سازه های گل خانه و نظام صدور پروانه واحد گل خانه و قارچ خوراکی سال  1394الزامی می باشد.

قابل توجه بهره بردار :اخذ پروانه تاسیس منوط به ارایه ی قرارداد با پیمانکار دارای رتبه ،ارایه نقشه سازه گل خانه و مشخصات فنی با مهر شرکت و هرگونه احداث سازه تحت نظارت ناظر گل خانه ای
الزامی می باشد.

