لیست پیمانکاران مجاز ساخت سازه های گل خانه ای استان اصفهان
ردیف

نام شرکت

رتبه اخذ شده از سازمان

مدیر عامل یا مجری شرکت

شماره تماس

شماره دفتر

شماره فکس

آدرس دفتر شرکت

1

گروه کشاورزی سدید رویش ویستا

3

سروش قائدی

09206702300

36702300

36691661

اصفهان -میدان آزادی ابتدای سعادت آباد پالک  1مجتمع پورپونه بلوک  2طبقه 3

2

برگ سبز مشتاق

4

افشین موسویان

09133088307

09133088307

36515846

سپاهان شهر -بلوار الغدیر -خیابان فارابی  -2مجتمع پزشکی نگین  2طبقه دوم

3

صدف کشت گلشن

6

حمید روشنی

09133228307

53752701-4

53752702

دهاقان -گلشن -روبروی بانک ملت

4

ارگ سبز پارتیکان

8

ستار امامی

9131050699

9133220263

37791686

اصفهان -بلوار جانبازان -خیابان شهید بخشی -ساختمان کلیلنیک امام رضا

5

سپنتا تجهیز پارسه ایرانیان

8

داود صفری

09136563956

09135577568

32612460

اصفهان -خیابان امیرحمزه -خیابان صائب اصفهان -جنب مشاور امالک همت

6

تعاونی شقایق پروران شبنم دوست شهرضا

8

محسن کریمی

09133219030

09133219030

53752400

دهاقان -گلشن -خیابان اصلی کوچه شهید امامی

7

تعاونی گلخانه سازان خودسازه گلشن

8

مریم حسینی اشجردی

(رضایی) 09133218734

09133218734

03153752794تلفکس

ـ

8

سپاهان نوید سازه گلشن

8

مصطفی رفیعی پور

09133216995

09195491503

ـ

دهاقان -گلشن -شهرک صنعتی

9

زرین گلخانه آبادگران سبز

8

مسعود عباسی

09133220786

09133220786

53752964

دهاقان -گلشن -شهرک صنعتی

10

سایه بام سبز زاینده رود

8

مرتضی اکبریان

09133222308

09133222308

53752309

دهاقان -گلشن -شهرک صنعتی

11

کاخ سبز چهلستون

8

کامران نوذری

09133257407

09133220154

35294070

اصفهان -خیابان امیرحمزه -خیابان صائب اصفهان -جنب مشاور امالک همت

12

کلبه همیشه بهار گلشن

8

امیرحسین گالبی

(کریمی)09132220613

ـ

ـ

ـ

13

کلبه سبز خلیج فارس

8

زهره علیپور

(کریمی)09131211738

ـ

53753510

دهاقان -گلشن -خیابان آزادکان شرقی -نبش فرعی 12

14

هاله سبز سپهر

8

زهرا نیکبخت

09138644987

09103507141

52384291

مبارکه کرکوند بلوار امام خمینی روبروی بانک کشاورزی

15

کمان سازه ماربین

8

حسن ایزدی

09133106553

ـ

ـ

خمینی شهر درچه بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان

16

مدرن کشت گلشن

8

احمدرضا حسین زاده

09133227796

ـ

ـ

شهرضا شهرک صنعتی امیرکبیر

17

راد دشت اسپادان

8

محمد شاه بندری

9133112900

33687395

33687394

اصفهان -خیابان امام خمینی -کوچه شماره  -100مجموعه صنعتی مولوی

