
شماره  نظام مهندسیتلفن همراهتلفن تماس ثابتوضعیترتبه اخذ شدهمدیرعاملشرکتاستانردیف

0313670230009132880025040940749فعال3سروش قائدیگروه کشاورزی سدید رویش ویستااصفهان1

0313651584609133088307040890504فعال4سیدافشین موسویانبرگ سبز مشتاقاصفهان2

0313760781409132131088040990869فعال4احمد طهماسبیمهندسی پایا ستون آرکااصفهان3

031322233669133267468040990866فعال(سازمان مدیریت و برنامه ریزی) 5سجاد قائلیمبین اطلس اصفهاناصفهان4

0319501115009139223262040990852فعال7مهدی رادمهراکسیرآفرینان طبیعتاصفهان5

0315330973309133880732040980834فعال7محمدمهدی محمدیآریا تراز جیاصفهان6

0315591423109134714495044000915فعال7رسول رستمیرسا صنعت سیلکاصفهان7

0315350588809131213369040860250فعال7محمدهادی حاجی هاشمیسیمرغ سپاهاناصفهان8

0314264317609135527456040990878فعال7علی تدین نجف آبادیفراز آرویج اسپاداناصفهان9

0937237776309372377763040860284فعال7محمدجواد صالحیفنی مهندسی رویان نجف آباداصفهان10

0315375351109901131738040990863فعال7زهره علی پور موسی آبادیفنی مهندسی گل خانه سازان آشیانه سبز خلیج فارساصفهان11

مسعود آصفینشاط بارش سپاهاناصفهان12
7

(سازمان مدیریت و برنامه ریزی) 5
0315366668809131223111040890518فعال

0913322026309133220263040900581فعال8اکبر امامیاندیشه سازه ورزکاراصفهان13

0315375279409133218734040940753فعال8حبیب اله رضایی موسی آبادیتعاونی گلخانه سازان خودسازه گلشناصفهان14

0314277114009134320054040990877فعال8مهرداد براتیجوانه کشت سوریناصفهان15

0913322779609133227796040940743فعال8احمدرضا حسین زادهخدماتی گلخانه سازان مدرن کشت گلشناصفهان16

0313368739509133112900040960806فعال8محمد شاه بندریراد دشت اسپاداناصفهان17

0315375230909133222308040900575فعال8مرتضی اکبریانسایه بام سبز زاینده روداصفهان18

040910650 0315375811809133219030فعال8محسن کریمیشقایق پروران شبنم دوست شهرضااصفهان19

0315531401809929003913044000912فعال8محمدمهدی حمصیان کاشانیشقایق سپید کاسیاناصفهان20

لیست پیمانکاران احداث سازه های گلخانه ای

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

1401بیست و نهم خرداد ماه : تاریخ به روزرسانی لیست

:قابل توجه دریافت کنندگان پروانه ی تاسیس واحدهای تولید گلخانه ای

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، متقاضی موظف است در زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار احداث سازه های گلخانه ای حتما در خصوص وضعیت اعتبار پروانه ی اشتغال شرکت پیمانکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - 

./استان اصفهان استعالم کند
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0315324440009133215282044000886فعال8حسن امامیصنعت سبز آرشاماصفهان21

0913321699509133216995040950771فعال8سعید کریمیفنی مهندسی سپاهان نوید سازه گلشناصفهان22

0313222061309132220613040950759فعال8علی کریمیفنی مهندسی کلبه همیشه بهار گلشناصفهان23

0315543251309133618868040970810فعال8امیرسعید خنشانکشاورزی کاوین جوانه پالیزاصفهان24

0913389035109133890351044000902فعال8حبیب اله کریمیگروه فنی پژواک گلشن پاسارگاداصفهان25

0315375307009132756913044000888فعال8احمد صفریگلخانه سازان گلشن سپاهاناصفهان26

0313529407009133257407040860262فعال8کامران نوذریمهندسی کاخ سبز چهلستوناصفهان27

0315772230709139696964040990880فعال8غالمعلی استکی اورگانیلوتوس گلخانه سازان ویرااصفهان28

0315238429109138644987040950773فعال8ابوالفضل رحیمیهاله سبز سپهراصفهان29

:قابل توجه دریافت کنندگان پروانه ی تاسیس واحدهای تولید گلخانه ای

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، متقاضی موظف است در زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار احداث سازه های گلخانه ای حتما در خصوص وضعیت اعتبار پروانه ی اشتغال شرکت پیمانکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - 

./استان اصفهان استعالم کند

لیست پیمانکاران احداث سازه های گلخانه ای

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

1401بیست و نهم خرداد ماه : تاریخ به روزرسانی لیست


