اطالعات پیمانکاران گلخانهساز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

شماره
نظام

ردیف

استان

شرکت

مدیرعامل

شماره تماس ثابت

شماره همراه

1

اصفهان

گروه کشاورزی سدید رویش ویستا

سروش قائدی

70330733

30030330733

343043340

2

اصفهان

برگ سبز مشتاق

افشین موسویان

0077333733

30077333733

343303034

3

اصفهان

صدف کشت گلشن

حمید روشنی

07300330-4

0077003733

343003030

4

اصفهان

ارگ سبز پارتیکان

ستار امامی

0077003007

0070303000

343043343

5

اصفهان

سپنتا تجهیز پارسه ایرانیان

داود صفری

0070033003

30070007000

343043377

6

اصفهان

تعاونی شقایق پروران شبنم دوست شهرضا

محسن کریمی

0077000373

30077000373

343003003

7

اصفهان

تعاونی گلخانه سازان خودسازه گلشن

مریم حسینی اشجردی

0077003374

رضایی 30077003374

343043307

8

اصفهان

سپاهان نوید سازه گلشن

مصطفی رفیعی پور

0000400037

30077000000

343003330

9

اصفهان

زرین گلخانه آبادگران سبز

مسعود عباسی

0077003330

30077003330

343003040

11

اصفهان

سایه بام سبز زاینده رود

مرتضی اکبریان

0077000733

30077000733

343033030

11

اصفهان

کاخ سبز چهلستون

کامران نوذری

0077003004

0077003433

343303000

12

اصفهان

کلبه همیشه بهار گلشن

امیرحسین گالبی

کریمی30070003007

343003300

13

اصفهان

کلبه سبز خلیج فارس

زهره علیپور

کریمی30070000373

343033000

14

اصفهان

هاله سبز سپهر

زهرا نیکبخت

30073044033

343003337

15

اصفهان

کمان سازه ماربین

حسن ایزدی

30077030007

343003303

16

اصفهان

مدرن کشت گلشن

احمدرضا حسین زاده

30077003300

343043347

17

اصفهان

راد دشت اسپادان

محمد شاه بندری

77033700

0077000033

343003330

18

البرز

شرکت کیمیاسازان سبز فرازهامون

حمید امیرسیدی

300-4733

30003030300

703043044

19

البرز

شرکت دیبای سبز شهر

امیر یوسفی راد

300-70033037

30007030303

703073000

21

آذربایجان شرقی

طراحان دودمان سبز

اسماعیل محمدی

4074330333

30047070003

303373303

21

آذربایجان شرقی

عصر کلبه سبز

فاضل شکوری

30047073403

303303003

22

آذربایجان شرقی

زرین کشت پردیس

امیر توحیدی مهر

4074403703

30044000007

303303030

23

آذربایجان شرقی

توسعه و عمران کشت

امیر پزشکی

4074403033

30047300300

303003700

24

آذربایجان شرقی

پالیزان گل پویا

مهدی شیردل

4070003300

30047300030

303003400

25

آذربایجان شرقی

گیاه گستران آردین

معصومه هراتی

4077304303

30044303307

303033400

26

آذربایجان غربی

شرکت گلخانه سازان بوکان

اسماعیل پور

4440003430

0047300033

303033400

27

آذربایجان غربی

شرکت سبزدشت آذرگل

احد ابن عبدالعلی

4470400400

0040303300

303303007

28

تهران

شرکت گلخانه سازان اشتاد

محمد حسینی

33007000

2190 042 2440

333043000

29

تهران

تولید کشاورزی حاتم

محمدرضا زاهدیان

21909041104

333303440

31

تهران

آشیانه سبز پردیسان

فضل اله حاجی بابایی

21909940212

333303330
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31

تهران

بازرگانی یکره

عبدالرحمن حسینی فرد

21919099201

333000307

32

تهران

تجهیز کستر صد ستون

ابوالفضل رحیمیان

21900221094

307003304

33

تهران

رهپویان جبهه سبز

غالمحسین خواجه تبریزی

21904919414

333303430

34

تهران

صنایع گلخانه ای مرصوص گام

حسن فرقانی

21909222219

333303000

35

تهران

توسعه کشت گلخانه ای فناوران

حسن فرحی

21900224422

043003007

36

تهران

مسیر سبز لتکا

حسن شعبانی

21900941144

212192121

37

تهران

گلخانه پارس فردوس

امیرحسن خدابخشی

1904412924

212119924

38

تهران

رواق سبز فدک

مرتضی شاه محمدی

1904212112

212102112

39

تهران

سرزمین کشاورزی آلکان

محمدحسین محمدی

1900049121

212192110

41

خراسان جنوبی

شرکت هامون رویش بیرجند

محمد حسین قاسمی

0070000303

0000003400

333030000

41

خراسان رضوی

پیام آوران طبیعت سبز

میثم زهتابچیان

70000307

0007000000

033333030

42

خراسان رضوی

کیان کارتوس

سید حسن ضیائی

03-7043303

0007030703

033040000

43

خراسان رضوی

زرین کشتزار ایرانیان

عمار شاندیزی

73470070

30000034030
30000037307

033343003

44

خراسان رضوی

گلبرگ سبز خاوران

محمود عباسی

73003700

0000303334

033333403

45

خراسان رضوی

تیراژ بهساز رهاب

مجید حاتم پور

0040043

0000370433

033000000

46

خراسان رضوی

رویان غرب خراسان

هادی خلیل دارینی

44003000

0000343700

033040030

47

زنجان

مهتاب راشین

محمد رضا کردلو

0003330003

003007330

48

زنجان

سبز کشت قلعه حسینیه

پیمان عزیزی

0000404030

003373303

49

زنجان

زرین کشت زرین رود

علیرضا شیری

0000403000

003373334

51

زنجان

تاج سبز خرمدره

فرهاد حبیبی

0007407033

003373330

51

زنجان

کیان دشت شناط

علی موالیی

0003470303

003300004

52

فارس

سایه سازان راه اعتماد آینده

معصومه ابرقواقلیدی

3070077030

0733303733

043003030

53

فارس

زمستان جنوب

محمد مهدی طاقدیسی

3070404000

0030033037

043003037

54

فارس

دشت سبز ایساتیس

سید مرتضی هاشمی زاده

3070003000

0030033733

043003003

55

فارس

کویر کشت یاس

باقریان

3070700073

0070003400

043003000

56

فارس

ارشیا سازان خاک و پی

مجتبی بلوچی

3073703034

0033300307

043003033

57

فارس

ترنم سبز سپنتا

راسخی-نامدار

3073734433

 30030003000راسخی
 30033030340نامدار

043003033

58

فارس

جی لیان جی

وفایی

0070344007

333003343

59

فارس

پرورش قارچ نگین دراک شیراز

اسماعیل مرادی

 30033030307مرادی
 30033377300یزادنی

043033004
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61

فارس

خزر پارس سپاهان

مجید حاجی هاشمی

3070300704

0073330330

043003033

61

فارس

توسعه کشت گلخانه ای فن آوران

محمد حسین فرحی جهرمی

3070037030

0033743330

043003007

62

فارس

مدرن سازان کشاورزی پارس گستر

احمد بانشی

3070740033

0037300330

043003000

63

فارس

طلوع سبز هونام زیما

حمید رضا کشاورز

3073030334

0037030033

043033000

64

کردستان

گل گستر سنندج

طالب حاجی میرزایی

77433734

0037330000

033003000

65

کردستان

آتیه کشت پیشرو زاگرس

ادریس دوستی

73300300

0037330303

033003007

66

کردستان

ثمین کشت سقز

سید سمکو حسینی

70070730

0033300707

033003047

67

کرمان

محکم سازان طلوع بام کویر

مسعود گیالنی

0077307434

003003740

68

کرمان

پیشرو روش نوین کارمانیا (پیرانو)

محمد هادی عسکری

374-70474007

0070400000

003003700

69

کرمان

آرمان رویش نخل بم

صادق آرمان

374-44074330

0707000000

003033730

71

کرمانشاه

شرکت صنعت سبز فرامان

0030003044

033033430

71

گلستان

زر کشت گلستان

علی الداغی

0000730403

330033307

72

گلستان

آشیان گستران گلستان سبز

مصطفی بای

0733040043

003003730

73

گلستان

گلبرگ سبز فام

حسین تقی پور

0003400007

003303370

74

گیالن

نصرگل شمال

میثم اکبری کالنی

40074330

0003437733

003303304

75

گیالن

آب راه پلرود

محمد رحیم زاده

77030070

0000430304

003003700

76

مرکزی

زمرد پرور پاسارگاد

رفیعی

74073303

0037040300

043003730

77

همدان

کمربند سبز فردای کشاورز

پرستو قربانی

73030370-330

0030303330

033003700

78

همدان

زیست سامانه پردیس

محمد باقر لک

0007740033

0037074033

033043074

79

همدان

رامونا آب آریا

محمد رضا بخشی

3073703307

0730000004

033043003

81

همدان

اطلس طنین گنجنامه

محمد سروی

3074737400

0037070440

033033700

81

همدان

مهار آب الوند

محمود فیروز فر

0030700004

0730334404

033043047

82

همدان

اسپاد سازه مهام گستر رهام

مهدی سلیمانی

00000003033

00000003033

033033704

83

یزد

شرکت کشت آوران یزد

مهدی جلیلی

7073040330

0070000404

033303337

84

یزد

شرکت سبزبرگ یاقوت کویر یزد

مجید شعبانزاده

3707-0030000

0070003300

033073000

85

یزد

شرکت سبزگامان آشیان چهارفصل یزد

کاظم دهقان

0070040034

033073070

86

یزد

شرکت طبیعت گستر سبز یزد

هادی دهقان دهنوی

0077040303

033073044

87

یزد

شرکت گلخانه ای نگین کشت گستر کویر یزد

مصطفی اکبری پور

0077000003

033003000

88

یزد

یاقوت همیشه سبز کویر ایساتیس مالباشی یزد

علی خراسانی گرده کوهی

0077000304

033003000

89

یزد

شرکت گلخانه سازان نگین صادرات ایساتیس

زهرا دهقان

0003037473

033043007

91

یزد

شرکت ریحان سبز میالد یزد

علیرضا رحیمی رتکی

0077033004

033003003
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