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 تلفن سفارشات:
09122573546 -02176492512

09121050328 -09124076054

شرکت افزون سبز ایرانیان
تولید و توزیع انواع کودهای ریز مغذی
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ادوات کشاورزی محمدی

همدان - رزن -دمق بلوار امام - خیابان آیت ا... نوری همدانی
 تلفن: 6424719 - 0813 - همراه: 09128417811
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مشهد - جاده میامی - کیلومتر 6
فکس:33782120- 051  - تلفن: 33783297 - 051 - همراه: 09153167587 حامد بزازی

مشهد کاشت گروه صنعتی قطعات حرارتی

طراح و تولید کننده قطعات ادوات کشاورزی
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شانزدهمین
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تولید کننده انواع 
بیلر، روتیواتور، چیزل پیلر،سیکلوتیلر و انواع 

ماشین آالت کشاورزی و قطعات جانبی
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شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

برگزار کننده:
شرکت نمایشگاه بین المللی استان همدان 

سرپرست:حمید گلی پور
مدیر اجرایی: ملیحه صدری 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل: علی اصغر رحمانی پاک روان

تلفن ستاد اجرایی  32544130)081(
تلفن روابط عمومی  32542678)081(
دورنگار  32542677)081(
دورنگار  32542386)081(

ناشر:
نشــانی: همدان، خیابان مهدیه، روبروی دبیرستان شــریعتی، ساختمان پیام، 

روزنامه همدان پیام
تلفن: 38264433 - تلفکس: 08138279013

ن  شرکت نمااگشیه نیب المللی استان همدا
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    لیبل های پشت چسب دار)فیلم، کاغذ، متاالیز، ترنس 
پرنت، آکرونال، هات ملت و ...

OPP.CPP.)سلفون، فیلم و لفافهای یک الیه تا چند الیه  
BOPP  متاالیز، کاغذ، فویل آلومینیوم و ...
  لیبل شیرینگ به صورت رول و اسلیو

  خدمات تکمیلی) طال، دایکات، لمینت، پوشال گیری و ...(

مرکز چاپ و بسته بندی همدان
چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی

HI TECH

ب، دفاتر مدارس، 
روزنامه، مجله و کتا

چاپ 

ر و ...
کاتالوگ، بروشو

مقوا، 
جعبه و 

دفتر مرکزی: همدان - خیابان مهدیه - ساختمان پیام
چاپخانه: همدان - شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت - خیابان نهم
همراه: 09183148188

چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

با راه اندازی مدرنترین ماشین چاپ لیبل و 
لفاف اروپایی دیگر نگران تغییر در طراحی و 

اطالعات خود نباشید.

جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا
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شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

کشاورزی ،دامداری و تمامی زیر شاخه های آن بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان را شکل می دهد.شرایط اقلیمی 
و آب و هوایی ایران به گونه ای  است که تنوع محصوالت زراعی ،باغی و نباتات در آن کم نظیر است و حتی می توان 
برخی از این محصوالت را مازاد بر نیاز داخلی تولید و در بازارهای جهانی ارایه نمود.گوناگونی زیست جانوری ،دام 
و شــیالت نیز چنین می باشــد و توان کشــور در پرورش دام ،طیور ،آبزیان و تولیدات وابسته به آن نظیر لبنیات 
بسیار زیاد است.دامنه ی مشاغل و تولیدات پیرامون کشاورزی و دامداری گستردگی فراوانی دارد و جمعیت قابل 
توجهی به این امور اشــتغال می ورزند و از این رو ،همگامی بــا بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر می نماید. این امر 

میسر نیست مگر با به روز رسانی ابزار و شیوه ها.
برگزاری نمایشــگاه های تخصصی از جمله اموری اســت که می تواند به پیشرفت علم کشاورزی و دامداری کمک 
شــایانی نماید چــرا که ، با گرد هم آمدن تعداد قابل توجهی از واحدهــای تولیدی و نمایش آخرین محصوالت و 
شیوه های نوین ،تمامی فعاالن این عرصه در یک زمان و مکان فرصت بررسی ،مقایسه و انتخاب مطلوب ترین ابزار 
و روش را پیــدا می کنند.از منظری دیگر ،در حضور واحدهای خارجــی فرصت بهره بردن از دانش روز دنیا را به 

راحتی فراهم می آورد و دیگر آن که فضای رقابتی بسیار سازنده و مطلوبی را نیز ایجاد می کند.
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان همدان امســال افتخار برگزاری شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
کشاورزی،ماشین آالت ،نهاده ها ،سیستم های آبیاری و کشت های گلخانه ای و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت مرغ داری ،دامپروری و شــیالت را دارد.برگزاری مداوم و سالیانه ی این عنوان نمایشگاهی نشانگر اهمیت 
این دو حوزه در اقتصاد اســتان و همچنین اســتقبال فعاالن از این رخداد اســت.امید داریم که برگزاری چنین 

رویدادهایی بتواند تاثیری مثبت در چرخه ی اقتصادی استان و کشور داشته باشد.
مقدمتان را ارج نهاده و از پروردگار آرزوی سالمت و موفقیت شما را داریم.   

حمید گلی پور
سرپرست شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان
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برپایی نمایشــگاه های تخصصی ، موجب پدید آمدن فرصت های بی بدیل به منظور دســتیابی سریع ، کم هزینه و سهل 
تر به اطالعات مورد نیاز  جامعه هدف و به ویژه تولید کنندگان  بوده و می توان گفت که  توســعه صنعت نمایشــگاهی، 
موتور محرکه و عامل پویایی بخش های مختلف اقتصادی ، ارتقاء سطح تولیدات و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد کننده 

رقابت های سالم  در محیط کسب و کار و  بسترساز انتقال تکنولوژی می باشد. 
برگزاری نمایشــگاه های تخصصی به عنوان یکی از رویکردهای دولت محترم در راســتای رشــد و توسعه کشور به ویژه 
در   شــرایط تحریم های اقتصادی می باشــد که ضمن  آشــنایی با آخرین تحوالت  جهانی ،  خود اتکایی به تخصص و  
توانمندی هــای داخــل و همچنین ترویج و  انتقال یافته های  نوین ، بالندگی و پویایی روزافزون اقتصاد ملی را به دنبال  

خواهد داشت .  
شــانزدهمین  نمایشــگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آالت ، نهاده ها ، سیســتم های آبیاری و کشت های گلخانه ای و 
همچنین چهاردهمین  نمایشــگاه  بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیالت با هدف ارائه آخرین دستاوردهای  
بخش مکانیزاســیون و صنعت دام و طیور و آبزی پروری طی روزهای 15 تا 18 مرداد ماه ســال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار و  تحوالت صورت گرفته در این حوزه در معرض دید عموم و به ویژه بهره برداران 

استان قرار خواهد گرفت . 
شایان ذکر است در طی چند سال اخیر با سرمایه گذاری های مناسب انجام شده  ، رشد چشمگیری را دراین حوزه به ویژه 
در زمینه مکانیزاسیون  کشاورزی شاهد بوده و این امر موجب توسعه کمی و کیفی ، ارتقاء شاخص های مکانیزاسیون و 

رونق تولید فعالیت های بخش کشاورزی گردیده است.   
 امیدواریم که با حضور حداکثری سازندگان ، عرضه کنندگان ماشین آالت کشاورزی و صنعت دام و طیور و آبزی پروری 
و همچنین حضور پرشور تشکل ها  ، بهره برداران پرتالش و عالقمندان به سرمایه گذاری در این بخش مهم اقتصادی ، 
بتوانیم  در ســال رونق تولید ، گامی موثر در راســتای  توسعه روز افزون  استان و  افزایش  بهره وری دربخش کشاورزی 

را شاهد باشیم .

منصور رضوانی جالل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
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شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

نام شرکت: تولید ادوات کشاورزی محمدی 
نام شرکت:  کارخانه ماشین سازی هادی  

نام شرکت: برتو سرویس  
نام شرکت: فالیک )سهامی خاص( 

نام شرکت: قطعات حرارتی مشهد کاشت  
نام شرکت: شیمی آمایش پارس  

نام شرکت: گروه صنعتی مزرعه سبز آذربایجان  
نام شرکت: کشت گستر تبریز  
نام شرکت: آب آفرین سیستم  
نام شرکت: جهان محور نوین  

نام شرکت: شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور  
نام شرکت: ورسک اتصال  

نام شرکت: سبز دشت  
نام شرکت: شرکت قم پلیکا شکوهیه  

نام شرکت: افزون سبز ایرانیان  
نام شرکت: لوله گستر گلپایگان  

نام شرکت: طارم پالست  
نام شرکت: صنعت گستر 

نام شرکت: شرکت آذران بوجار ایرانیان  
نام شرکت: شرکت خدمات کشاورزی مزرعه 

نام شرکت: شرکت کیا اتیلن برین گستر  
نام شرکت: شرکت تعاونی کشاورزی دام کوچک استان همدان

نام شرکت: آرنا توسعه پایدار  
 نام شرکت: موسسه خیریه انفاق ثلث 

نام شرکت:کمیسیون کشاورزی ،صنایع غذایی، آب،محیط زیست واقتصاد 
سبز

نام شرکت:شرکت پروتئین دام بی نظیر
نام شرکت: قطعات آهنگری خراسان  

نام شرکت: تولیدی لوله و اتصاالت پلی اتیلن سمنان 
نام شرکت: شرکت مهندسی کشاورزی گندم طالیی

نام شرکت: شرکت اکار ماشین زاگرس
نام شرکت: شرکت ماشین بزرگر همدان

نام شرکت: آروین صنعت ایرانیان  
نام شرکت: شرکت تراشکده  
نام شرکت: شرکت بارز قطران

نام شرکت: شرکت دانش بنیان  تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل الوند  
نام شرکت: صنایع مفتولی سپند پیچ یزد

نام شرکت: گروه توزین شرکت فرد ایران  
نام شرکت: گروه صنعتی توحید 

نام شرکت: شیرآوران دوشش غرب  
نام شرکت: عمران آبشار همدان  

نام شرکت: ایران موتور غرب الکتروژن
نام شرکت: توسعه کشاورزی سهیل اکباتان )تکسا( 

نام شرکت: شرکت تولیدی مهندسی اشتغال اصفهان- شیرآالت پارس
نام شرکت: دام گستر پیشگام  

نام شرکت: گروه مشاورین پارسا  
نام شرکت: رام صنعت بهاره  

نام شرکت: ماشین زراعت همدان  
نام شرکت: ماشین برزگر مهر ایرانیان  

نام شرکت: فلزکار همدان  
نام شرکت: قطعات آهنگری و صنعتی حداد خراسان

نام شرکت: پویا صنعت کشاورزی  
نام شرکت: گروه صنعتی چمنی  

نام شرکت: پارک علم و فناوری همدان  
نام شرکت: ماشین سازی عبدی  

نام شرکت: رویش پارس سبز ایرانیان  
نام شرکت: سامان دام ایرانیان

نام شرکت: تعاونی سرسبز بوکان  
نام شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی

نام شرکت: ماشین زراعت محور گرماب  
نام شرکت: مزرعه سبز  

نام شرکت: صنایع غذایی سحر  
نام شرکت: سنابل اصفهان  
نام شرکت: ماد سوله غرب  

نام شرکت: صادق آهنگر  
نام شرکت: صنعت کشت بهنام  

نام شرکت: ماشین صنعت خالدیان  
نام شرکت: ثامن خراسان  

نام شرکت: قطعات آهنگری نریمان  
نام شرکت: پاییز کشت کردستان  

نام شرکت: ابزار مهدی )پویا صنعت( 
نام شرکت: مزرعه طالیی مهرفر  

نام شرکت: پارس زیبا رخ  
نام شرکت: بسپار دانش سبز بنیان  

نام شرکت: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان  
نام شرکت: آساشیمی پارسیان  

نام شرکت: پارس گوگرد مایع کیمیا 
نام شرکت: فرآور کود دهگالن  
نام شرکت: پرتیکان بذر گستر 

نام شرکت: پادار لوله پازکمیجان  
نام شرکت: گروه صنعتی سبزینه  

نام شرکت: پایا بسپار آریا  
نام شرکت: اصفهان پالست  

نام شرکت: سام آرین ماشین  
نام شرکت: دانش بنیان آریا سرو سپهر الوند  

نام شرکت: کارخانه تولیدی صنعتی دانا 

لیست غرفه داران در نمایشگاه سال 98

14



 16 th International Exhibition of Agricultural
)Machinery, Fertilizers, irrigation systems and greenhouse cultivation(
14 th International Exhibition of poultry, Livestock & Fishery Industry - Iran-Hamedan 6-9 Agu 2019

نام شرکت: تولید ادوات کشاورزی محمدی 
نام مدیرعامل:صمد محمدی 

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی
نشانی: همدان، رزن، دمق، بلوار امام، خیابان آیت ا... نوری همدانی

تلفن: 09128417811-08136424719

نام شرکت:  کارخانه ماشین سازی هادی  
نام مدیرعامل:محمد چلنگری جویباری

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی
نشانی: مازندران، جویبار، کیلومتر  2 ،جاده قائم شهر

تلفن: 09111000180-01142543678
فکس: 01142546378

نام شرکت: برتو سرویس  
نام مدیرعامل:قاسم حقوردی

نوع فعالیت: تجهیزات مرغداری و ادوات کشاورزی 
نشانی: همدان، چهارراه بابک، کوچه چشمه شوره

تلفن: 09183146640-0813655129

نام شرکت: فالیک )سهامی خاص( 
نام مدیرعامل:مهندس حسن آرنگ 

نوع فعالیت: تولید کننده لوازم و ماشین های آبیاری 
نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزایی زینالی، پ108، واحد 109

تلفن: 09367572886-02188756217
فکس: 02188758637
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

■ نام شرکت: قطعات حرارتی مشهد کاشت  
نام مدیرعامل:حامد بزازی 

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی 
نشانی: مشهد، بلوار میامی، مهدی آباد، شهرآباد، امام رضا 14، جنب سایت مخابرات

تلفن: 09153167587-05133782120

■ نام شرکت: شیمی آمایش پارس  
نام مدیرعامل:احسان خزاعی

نوع فعالیت: تولید کودهای آلی 
نشانی: تهران، ستارخان، باقر خان، پ 98 ط 3، واحد 5

تلفن: 09359365922-02166900155
فکس: 02166900199

■ نام شرکت: گروه صنعتی مزرعه سبز آذربایجان  
نام مدیرعامل:احمد اسالمی 

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی 
نشانی: آذربایجان شرقی، میانه، خیابان 45 متری شهید بهشتی

تلفن: 09141231301-04152237540
فکس: 04152332142

■ نام شرکت: کشت گستر تبریز  
نام مدیرعامل:مهندس حسن حیدری 

نوع فعالیت: تولید ماشین آالت کشاورزی 
نشانی: آذربایجان شــرقی، تبریز، باالتر از میدان بسیج، ساختمان فجر، پ 14، طبقه 

2، واحد 4
تلفن: 09143011745-04136370821

فکس: 04136370392
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■ نام شرکت: آب آفرین سیستم  
نام مدیرعامل:محمد انصاری 

نوع فعالیت: تولید تجهیزات آبیاری 
نشانی: همدان، خیابان شهدا، ورودی جوالن 

تلفن: 3 - 09102403070-0813264001
فکس: 08132644001

■ نام شرکت: جهان محور نوین  
نام مدیرعامل:علیرضا نظری 

نوع فعالیت: تولید انواع گاردان های کشاورزی 
نشانی: تهران، میدان خراسان، خیابان 17 شهریور جنوبی، منصور غربی، پالک 855

تلفن: 09126898200-02155326811
فکس: 02155356625

■ نام شرکت: شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور  
نام مدیرعامل:آرمین اسکوئیان 

نوع فعالیت: تولید نهاده وکودهای کشاورزی 
نشانی: خراسان رضوی، شهرک صنعتی کاویان فریمان، فاز یک، صنعت 14، پالک 8

تلفن: 05125099903
فکس: 05125099289

■ نام شرکت: ورسک اتصال  
نام مدیرعامل:احمد محمدی 

نوع فعالیت: سیستم های آبیاری 
نشانی: تهران، خیابان خیام شــمالی، باالتر از چهارراه گلوبندک، ساختمان محمدی، 

پالک 1، طبقه دوم
تلفن: 02133112341

فکس: 02133112341
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

■ نام شرکت: سبز دشت  
نام مدیرعامل:حسین روضاتی 

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی 
نشانی: اصفهان، سه راه اشرفی اصفهانی، ضلع شرقی بزرگراه خرازی

تلفن: 09133175605-03132331114
فکس: 03132331443

■ نام شرکت: شرکت قم پلیکا شکوهیه  
نام مدیرعامل:حسین کیمیا 

نوع فعالیت: تولیدکننده انواع نوارهای آبیاری، انواع لوله و اتصاالت پی وی سی 
نشانی: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم بلوار شهید خرازی

 خیابان فکوری، فکوری 8، پ 14 و 15
تلفن: 09127471316-02533243890

فکس: 02533242619

■ نام شرکت: افزون سبز ایرانیان  
نام مدیرعامل:عبدالحمید روحانی 

نوع فعالیت: کودهای تقویتی ریز مغذی 
نشانی: تهران، پردیس، میدان عدالت، پاساژ ولیعصر، طبقه سوم، واحد 158

تلفن: 09124076054-02176279323
فکس: 02176279323

■ نام شرکت: لوله گستر گلپایگان  
نام مدیرعامل:رضا سخایی فرد 

نوع فعالیت: تولیدکننده لوله و اتصاالت پی وی سی و پلی اتیلن 
نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صراف ها، کوچه 35 غربی، پالک 4، طبقه 

2 واحد 2
تلفن: 09132713747-03157999

فکس: 02143858695
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■ نام شرکت: طارم پالست  
نام مدیرعامل:جاوید کشاورز میرزا محمدی

نوع فعالیت: تجهیزات آبیاری 
نشانی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، پالک 9، طبقه همکف

تلفن: 09126135750-02188010607
فکس: 02189781574

■ نام شرکت: صنعت گستر 
نام مدیرعامل:حبیب ا... یارمطاقلو 

نوع فعالیت: ماشین آالت کشاورزی 
نشانی: همدان، بخش مرکزی، روستای سبزآباد

تلفن: 09183146195-09184956195

■ نام شرکت: شرکت آذران بوجار ایرانیان  
نام مدیرعامل:فیروز برگی 

نوع فعالیت: دستگاه های بوجاری بذر
نشانی: تهران، شهر قدس، انتهای خیابان امامزاده، خیابان ایران ترافیک، پالک 7

تلفن: 02146072178
فکس: 02146072178

■ نام شرکت: شرکت خدمات کشاورزی مزرعه 
نام مدیرعامل:صابر محمدی 

نوع فعالیت: خدمات کشاورزی
نشانی: همدان، بلوار بدیع الزمان، شرکت خدمات کشاورزی مزرعه

تلفن: 09108001588
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

■ نام شرکت: شرکت کیا اتیلن برین گستر  
نام مدیرعامل:کیاوش سلگی 

نوع فعالیت: تجهیزات آبیاری 
نشانی: همدان، نهاوند، شهرک صنعتی، خیابان چهارم، پالک 11

تلفن: 09129564938

■ نام شرکت: شرکت تعاونی کشاورزی دام کوچک استان همدان  
نام مدیرعامل:بهروز ورمزیار

نوع فعالیت: عرضه نهاده های مرتبط با دام کوچک 
نشانی: همدان، پل هوایی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان، طبقه 

زیرزمین
تلفن: 09183160522-08132675083

فکس: 08132675084

■ نام شرکت: آرنا توسعه پایدار  
نام مدیرعامل:میترا حجازی 

نوع فعالیت: تولید بذر سبزی و گیاهان علوفه ای 
نشانی: تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان سرافراز، ساختمان 235، طبقه 

3، واحد 5
تلفن: 09124961765-02188174420

فکس: 02188543634

 
■ نام شرکت: موسسه خیریه انفاق ثلث 
نام مدیرعامل:حاج محمود سعیدی نژاد 

نوع فعالیت: عرضه دام زنده خارجی و ایرنی اصالح نژاد شده 
نشانی: تهران، ابتدای خیابان پاسداران )از سمت همت( خیابان گل نبی

 خیابان ناطق نوری، نمایشگاه قرآن، واحد 12
تلفن: 09125576309-02122855124
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■ نام شرکت: شرکت پروتئین دام بی نظیر همدان  
نام مدیرعامل:محمد نظری 

نوع فعالیت: محصوالت شترمرغ 
نشانی: همدان، جاده کرمانشاه، جنب پادگان قدس، روستای یکن آباد

تلفن: 09188148909-08134339738
فکس: 08134339738

■ نام شرکت: قطعات آهنگری خراسان  
نام مدیرعامل:علیرضا محمدزاده 

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی 
نشــانی: تهران، کریم خان، خیابان ویال جنوبی، پالک 180، واحد 10 مشــهد، 

کیلومتر 7 جاده قوچان
تلفن: 09125395033-05136515912

فکس: 02188806991

■ نام شرکت: شرکت تولیدی لوله و اتصاالت پلی اتیلن سمنان  
نام مدیرعامل:فرهاد صدقیانی 

نوع فعالیت: تولید لوله و اتصاالت آبیاری و کشاورزی 
نشانی: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان صدوقی، پالک 50، طبقه دوم

تلفن: 09115898092-02166916470
فکس: 02166916474

■ نام شرکت: شرکت مهندسی کشاورزی گندم طالیی  
نام مدیرعامل:سحر معصومی 

نوع فعالیت: تولید نهاده های کشاورزی 
نشانی: همدان، میدان پروانه ها، بلوار جهانیان، مجتمع اداری تجاری پردیس، 

طبقه 5، واحد 13
تلفن: 09100701370
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

■ نام شرکت: شرکت اکار ماشین زاگرس  
نام مدیرعامل:سیدامین حسینی 

نوع فعالیت: تولید روتیواتور ،چیزل، بیلر و... 
تلفن: 09120241512

■ نام شرکت: شرکت ماشین بزرگرهمدان  
نام مدیرعامل: حیدر خاوری دهقان

نوع فعالیت: طراحی، ساخت و مونتاژ ادوات و ماشین های کشاورزی 
نشانی: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان 15 واحد دوم سمت 

چپ
تلفن: 09181114592-08134384001

فکس: 08134383506

■ نام شرکت: آروین صنعت ایرانیان  
نام مدیرعامل:احمد راشدی 

نوع فعالیت: تولید کننده ماشین آالت بوجاری، بذر غالت، ریزدانه ها و... 
نشانی: تهران، خیابان مطهری، بعد از سرافراز، پالک 235، واحد 3

تلفن: 09192120190-02156234025-6
فکس: 02156234028

■ نام شرکت: شرکت تراشکده  
نام مدیرعامل:محمد رضائیان 

نوع فعالیت: ماشین آالت کشاورزی 
نشانی: کرج، میدان استاندارد، رزکان نو، روبه روی اداره بهبود شیر

تلفن: 09123603080-0263677285407
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■ نام شرکت: شرکت بارز قطران  
نام مدیرعامل:افسانه احمد زاده داریان 

نوع فعالیت: سیستم های آبیاری 
نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، کوچه هفتم، پالک 

2
تلفن: 09128919176-02122222844

فکس: 02122222789

■ نام شرکت: شرکت دانش بنیان  تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل الوند  
نام مدیرعامل:علی عطائیان 

نوع فعالیت: تولید دستگاه تلقیح، خدمات آموزشی 
نشانی: همدان، کوی سنگستان، خیابان سعدی، بن بست الوند، پالک 518

تلفن: 09183070379-08134325755
فکس: 34325755 081

■ نام شرکت: صنایع مفتولی سپند پیچ یزد  
نام مدیرعامل:سیدمحمدحسین سادات اخوی 

نوع فعالیت: تولید انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی 
نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بن بست تابان شرقی، پالک 50

تلفن: 091303740190-03538413590
فکس: 03538413598

■ نام شرکت: گروه توزین شرکت فرد ایران  
نام مدیرعامل:حسین پویان 

نوع فعالیت: تولید کننده انواع باسکول های جاده ای و سیستم های توزین 
نشانی: تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، جنب پمپ بنزین، 

ساختمان 29
تلفن: 09122444739-0218234

فکس: 02188846662
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

■ نام شرکت: گروه صنعتی توحید 
نام مدیرعامل:سیدعلی سمرقندی 

نوع فعالیت: تولید قطعات ادوات کشاورزی 
نشانی: مشهد،جاده قدیم نیشابور،جاده مغیبی روبروی ایران خودرو ،درب سبز

تلفن: 09153174955-05133210655

■ نام شرکت: شیرآوران دوشش غرب  
نام مدیرعامل:فرشاد طاهری حبیب 

نوع فعالیت: تولید دستگاه های شیردوش و تبرید شیرخام 
نشانی: همدان، پل هوایی، روبروی اداره کشاورزی، جنب ایستگاه جمع آوری 

شیر
تلفن: 09191666009-09189006009

■  نام شرکت: عمران آبشار همدان  
نام مدیرعامل:صفت اله مرادی 
نوع فعالیت: تجهیزات آبیاری 

نشانی: همدان، کوچه مشکی، روبروی پارک بانوان
تلفن: 09183111128-08138234610

فکس: 02143850390

■  نام شرکت: ایران موتور غرب الکتروژن  
نام مدیرعامل:علی جوهرکش 

نوع فعالیت: موتور پمپ، الکتروپمپ، کف کش
نشانی: همدان، خیابان 17 شــهریور، روبروی باربری صداقت، فروشگاه ایران 

موتور
تلفن: 09181115362-08132654453
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■ نام شرکت: توسعه کشاورزی سهیل اکباتان )تکسا( 
نام مدیرعامل:علی صحرایی 

نوع فعالیت: ماشین آالت کشاورزی 
نشانی: همدان، پل هوایی، شرکت تکسا

تلفن: 09181190157-08132672390
فکس: 08132672389

■ نام شرکت: شرکت تولیدی مهندسی اشتعال اصفهان، شیرآالت پارس  
نام مدیرعامل:مهدی عبدلی 

نوع فعالیت: شیرآالت کشاورزی و صنعتی 
تلفن: 09133863982-03152373232

■ نام شرکت: دام گستر پیشگام  
نام مدیرعامل:محمد مرادی شهر بابک 

نوع فعالیت: اصالح نژاد گوسفند 
نشانی: کرج، دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تلفن: 09183135694-02632860802

■ نام شرکت: گروه مشاورین پارسا  
نام مدیرعامل:مهندس وحید شعبانیان 

نوع فعالیت: خوراک دام، افزودنی ها و مکمل های تغذیه ای 
نشانی: قم بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 29 و 31، طبقه فوقانی، امالک شاهد

تلفن: 09128517180-09187497188-02532920099
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

■ نام شرکت: رام صنعت بهاره  
نام مدیرعامل:حمیدرضا قاسمی 

نوع فعالیت: تولید کننده انواع بوجاری غالت و حبوبات و انواع باالبر
نشانی: تهران، شهرستان رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، نبش کوچه شمشاد 8 

پالک 1
تلفن: 0215639-20 - 09121253090

■ نام شرکت: ماشین زراعت همدان  
نام مدیرعامل:حسن چهل امیران 

نوع فعالیت: طراحی، ساخت و مونتاژ ماشین آالت کشاورزی 
نشانی: تهران، سعادت آباد، باالتر ازمیدان کاج برج اداری مادر، طبقه9 ، واحد18

تلفن: 08134383842
فکس: 08134383853

■ نام شرکت: ماشین برزگر مهر ایرانیان
نام مدیرعام-ل: پریسا چهل امیران

نوع فعالیت: واردات و مونتاژ تراکتور و کمباین 
نشانی: همدان، کیلومتر 10 جاده تهران، شهرک صنعتی بوعلی 

بلوار یکم ، خیابان پانزدهم
تلفن: 08134383441

فکس: 08134383852

■ نام شرکت: فلزکار همدان  
نام مدیرعامل:ابوالقاسم فامیل سبزواری 

نوع فعالیت: ادوات کشاورزی 
نشانی: همدان، بلوار بهشت، کوچه چشمه شوره، فلز کار همدان

تلفن: 08133654166
فکس: 08132672657
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■ نام شرکت: قطعات آهنگری و صنعتی حداد خراسان  
نام مدیرعامل:حسین حداد خداپرست 

نوع فعالیت: ادوات کشاورزی و تسمه های صنعتی 
نشانی: مشهد بین آزادی 125 و 127 پالک 112

تلفن: 09155150322

■ نام شرکت: پویا صنعت کشاورزی  
نام مدیرعامل:سیدابوالحسن هاشمی 

نوع فعالیت: ماشین آالت کشاورزی 
نشانی: تهران، سعدی جنوبی، کوچه فخرایی، پالک 18

تلفن: 02133919673
فکس: 02133957806

■ نام شرکت: گروه صنعتی چمنی  
نام مدیرعامل:غالمرضا چمنی باربر 

نوع فعالیت: ادوات کشاورزی 
نشانی: گلستان

تلفن: 09111767320-01735422020
فکس: 01735449303

■ نام شرکت: پارک علم و فناوری همدان  
نام مدیرعامل:دکتر مجید کزازی

نشانی: همدان، بلوار بعثت، بین چهارراه سعیدیه و تقاطع هنرستان
تلفن: 08138320620

فکس: 08138270280

27
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■ نام شرکت: ماشین سازی عبدی  
نام مدیرعامل:محمدمهدی عبدی 

نوع فعالیت: تولیدکننده ادوات و دنباله  تراکتور روتیواتور ســبک و سنگین 
گلدونی کشویی روتول چیزل

نشانی: مازندران، بابل، خیابان کشاورز، کیلومتر 5 روشن آباد
تلفن: 01132173364

فکس: 01132173457

■ نام شرکت: رویش پارس سبز ایرانیان  
نام مدیرعامل:الهام جبارزارع 

نوع فعالیت: گوگرد مایع- بیوسولفات پتاسیم 
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش

تلفن: 03136301020
فکس: 03145847119

■ نام شرکت: سامان دام ایرانیان  
نام مدیرعامل:مهندس علی احمدی 
نوع فعالیت: مکمل و پروتئین دامی 

نشــانی: اصفهان ، خیابان جی، بعد از ســه راه شــهید رجایی، مقابل بانک  
کشاورزی، پالک 176، طبقه اول

تلفن: 03135351141
فکس: 03135351142

■ نام شرکت: تعاونی سرسبز بوکان  
نام مدیرعامل:پیمان عباسی 

نوع فعالیت: ادوات کشاورزی 
نشانی: بوکان- شهرک صنعتی

تلفن: 04446433205
فکس: 04446238585
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■ نام شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی  
نام مدیرعامل:اکرم حدادی 

نوع فعالیت: تولید کننده کود 
نشانی: استان مرکزی، خمین بلوار شهید صدوقی کوچه محسن محمدی

تلفن: 08646331892
فکس: 08646333139

■ نام شرکت: ماشین زراعت محور گرماب  
نام مدیرعامل:عبداله اسماعیلی 

نوع فعالیت: تولیدکننده ادوات کشاورزی 
نشانی: زنجان خدابنده-گرماب بلواریادگار امام

تلفن: 09193460710

■ نام شرکت: مزرعه سبز  
نام مدیرعامل:سعید مهرفر

نوع فعالیت: تولید و پخش ادوات کشــاورزی، ســمپاش و لوازم یدکی کلیه 
سمپاش ها 

نشانی: تهران، انتهای نواب صفوی، بزرگراه چراغی، شرکت مزرعه سبز
تلفن: 02155833366- 09121192170

فکس: 02155838821

■ نام شرکت: صنایع غذایی سحر  
نام مدیرعامل:مسعود توتونچیان 

نوع فعالیت: تولید کننده انواع محصوالت از قبیل رب گوجه فرنگی، مرباجات، 
ترشی و شوریجات و... 

نشانی: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان سیزدهم، پالک 38
تلفن: 08134383277-8

فکس: 08134383279
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■ نام شرکت: ماد سوله غرب  
نام مدیرعامل:شورش قوامی 

نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی انواع بذرکار 
نشانی: سنندج، روبروی پلیس راه همدان، ابتدای جاده برازان، مجتمع صنعتی 

برازان پ 3
تلفن: 08733360001

فکس: 08733360006

■ نام شرکت: صادق آهنگر  
نام مدیرعامل:مهدی صادقی 

نوع فعالیت: تولید کننده قطعات ادوات کشاورزی 
نشانی: خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی طرق خیابان کارآفرین

تلفن: 09154777252

■ نام شرکت: صنعت کشت بهنام  
نام مدیرعامل:سیدمحمد بهنام هاشمیان 

نوع فعالیت: تولیدکننده انواع کلتیواتور فنردارو بدون فنر و انواع چیزل پیلر
نشانی: مشهد کیلومتر 17 بزرگراه آسیایی )چهار فصل( صدمتر مانده به 

پل هوایی عابر پیاده سمت راست
تلفن: 09151015097-0513251977

■ نام شرکت: ماشین صنعت خالدیان  
نام مدیرعامل:منصور خالدیان 

نوع فعالیت: تولیدماشین آالت کشاورزی 
نشــانی: کردستان، دیوان دره، پایین تر از ســازمان آب، دفتر فروش ماشین  

صنعت خالدیان
تلفن: 09053272131-08738723521

فکس: 08738725034
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■ نام شرکت: ثامن خراسان  
نام مدیرعامل:هادی آبشناس 
نوع فعالیت: ادوات کشاورزی 

نشانی: مشهد مقدس کیلومتر 4 جاده کالت
تلفن: 05132626126

■ نام شرکت: قطعات آهنگری نریمان  
نام مدیرعامل:محسن نریمان 

نوع فعالیت: تولیدکننده قطعات فرسایش ادوات کشاورزی 
تلفن:09155105201

■ نام شرکت: پاییز کشت کردستان  
نام مدیرعامل:مسعود آبسینه 
نوع فعالیت: ادوات کشاورزی 

نشانی: کردستان، دیواندره خیابان امام، شهرک صنعتی کبودان، شرکت پاییز 
کشت کردستان

تلفن: 09183722514-08738727522

■ نام شرکت: ابزار مهدی )پویا صنعت( 
نام مدیرعامل:مهدی خورشیدی 

نشانی: همدان، خیابان شهدا، مقابل بانک ملی
تلفن:08132662266
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■ نام شرکت: مزرعه طالیی مهرفر  
نام مدیرعامل:مهدی مهرفر 

نوع فعالیت: سمپاش و قطعات یدکی 
نشانی: تهران، نواب، شهید براتی، مهران شمالی پالک 3 و 1

تلفن: 02155825959
فکس: 02155825165

■ نام شرکت: پارس زیبا رخ  
نام مدیرعامل:مرتضی هاشمی 

نوع فعالیت: دستگاه تصفیه آب 
نشانی: تبریز، ولیعصر فروغی، کوچه هادی، پالک 10

تلفن: 04133334460
فکس: 04133301218

■ نام شرکت: بسپار دانش سبز بنیان  
نام مدیرعامل:شهرام ارشادیان 

نوع فعالیت: گوگرد مایع و مکمل های تغذیه ای گیاهان 
نشانی: اردبیل میدان شهید باقری، ساختمان پارک علم وفناوری،  طبقه 4 واحد23

تلفن: 04533515876
فکس: 04533515876

■ نام شرکت: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان  
نام مدیرعامل:منصور رضوانی جالل 

نوع فعالیت: ارائه خدمات فنی مهندســی مشاوره، تسهیالت و بسترسازی جهت افزایش 
بهره وری و رونق تولید،آموزش و ترویج

نشانی: همدان، میدان بعثت، کوچه مشکی، نبش خیابان عمران، سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان

تلفن: 08138215550-6
فکس: 38234110 0811
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■ نام شرکت: آساشیمی پارسیان  
نام مدیرعامل:علیرضا عظیم پور 

نوع فعالیت: واردات سموم کشاورزی 
نشانی: همدان، خیابان بوعلی، برج آریان، طبقه 11، واحد 128

تلفن: 08138282507

■ نام شرکت: پارس گوگرد مایع کیمیا 
نام مدیرعامل:محمدجواد شهنازی 

نوع فعالیت: تولید کود و سم 
تلفن: 09120684251

■ نام شرکت: فرآور کود دهگالن  
نام مدیرعامل:سعید محمودزاده 

نوع فعالیت: تولید کود مرغی پلیت شده 
نشانی: کردستان، سنندج، خیابان آبیدر، خیابان معراج، روبروی دیوان محاسبات

تلفن: 09188737632-08733290116
فکس: 08733290116

■ نام شرکت: پرتیکان بذر گستر 
نام مدیرعامل:سیدمحمد عبدالهی 

نوع فعالیت: تولید بذر سیب زمینی )مینی تیوبر(
نشانی: اصفهان، اتوبان ذوب آهن بعد از پل ایمانشهر روبروی شرکت آبفا

تلفن: 09132715230

■ نام شرکت: سنابل اصفهان
نام مدیرعامل: سیدمحمود حسینی  

نوع فعالیت: تولید انواع کودپاش سانترفیوژه سنگ جمع کن  
نشانی: اصفهان، نجف آباد، ویالشهر، شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 104، خیابان قادری 

شمالی، نبش فرعی ششم، کد 100 
تلفن: 03142290310
فکس: 03142290110
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■ نام شرکت: پادار لوله پازکمیجان  
نام مدیرعامل:محسن کرباسی 

نوع فعالیت: تولید لوله های پلی اتیلن 
نشانی: استان مرکزی، شهرستان کمیجان شهرک صنعتی کمیجان

تلفن: 09183490889-08635454922
فکس: 08635454308

■ نام شرکت: گروه صنعتی سبزینه  
نام مدیرعامل:علی سعادت دالور 

نوع فعالیت: تولید کننده لوازم آبیاری بارانی و قطره ای 
نشانی: رزن، بلوار امام خمینی جنب بانک تجارت

تلفن: 08136224330
فکس: 08136224331

■ نام شرکت: پایا بسپار آریا  
نام مدیرعامل:محمود رجبی 

نوع فعالیت: شیرآالت و تجهیزات آبیاری 
نشانی: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار 4، خیابان 42

تلفن: 08138256332
فکس:08138256332 

■ نام شرکت: اصفهان پالست 
نام مدیرعامل:حمیدرضا یوسفیان 

نوع فعالیت: لوله و اتصاالت پلی اتیلن و اتصاالت قطره ای نوار تیپ و فیلتراسیون 
نشــانی: اصفهان، بزرگراه خیام تقاطع مهدیــه و صادقیه، کوچه 79 دفتر منطقه ای 

همدان، خیابان گلچهره،روبروی نانوایی، فروشگاه باران افشان
تلفن: 03132362566- 09183167861

فکس: 03132362602
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■ نام شرکت: سام آرین ماشین  
نام مدیرعامل:حمیدرضا نامی 

نوع فعالیت: ماشین االت کشاورزی 
نشانی: تهران، مفتح شمالی، چهارراه زهره خیابان زهره پالک 8 واحد 18

تلفن: 02188814219
فکس: 02188814220

■ نام شرکت: دانش بنیان آریا سرو سپهر الوند  
نام مدیرعامل:زهرا قربانی 

نوع فعالیت: بارکن چغندر قند، چغندر کن 
نشانی: همدان، بلوار بدیع الزمان، جنب پل هوایی شرکت آریاسا

تلفن: 09184050082-08132641180
فکس: 08132641280

■ نام شرکت: کارخانه تولیدی صنعتی دانا 
نام مدیرعامل: محمدحسین صالحی 
نوع فعالیت: تولید ادوات کشاورزی 

نشانی: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن 8، پالک 16
تلفن: 09125835838-02156232121

فکس: 02156232122

■ نام شرکت: کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز 
نام مدیرعامل: علی محمودی 

نوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره ای برای رفع موانع و مشکالت مسائل کشاورزی 
نشانی: همدان، خیابان جهان نما، حدفاصل میدان بیمه و بعثت، پالک 369 اتاق بازرگانی همدان 

تلفن: 099010181770-08138216001
فکس: 08138216007

35



 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

Company: Isfahan Plast
Activity: Polyethylene pipes and fittings and drip tape and filtration fittings
 Address: Hamedan Regional Office, Golchahre St., Esfahan, Khayyam
intersection of Mahdieh and Sadeghieh Alley
Tel: 03132362566

Fax: 03132362602

Company: Samarin Machine
Managing Director: Hamid Reza Nami
Activity: Agricultural machinery
 Zohreh St., Zohreh intersection, North ,18 Unit 18 Address: , Tehran
Mofateh
Tel: 02188814219

Fax: 02188814220

Company: Aryan Sarv Sepehr Alvand Knowledge Base
Managing Director: Zahra Ghorbani
Activity: Beet sugar beet
Address: Hamadan, Badiezaman Boulevard, next to Ariana Air Bridge
Tel: 08132641180

Mob:09184050082

Fax: 08132641280

Company: Dana Industrial Factory
Managing Director: Mohammad Hossein Salehi
Activity: Production of agricultural equipment
 Golshan Ave., Golestan Blvd., Shamsabad ,16 .Address: , Tehran No
 Industrial Estate
Tel: 02156232121

Mob:09125835838

Fax: 02156232122
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Company: Prattican Seed Broad
Managing Director: Seyed Mohammad Abdollahi
)Activity: Potato seed production (mini-tuber
 Address: Isfahan, Zabolan highway after Imanshahr Bridge opposite Abfa
Company
Mob: 09132715230

Company: Pazkomijan Pipe Tube
Managing Director: Mohsen Karbasi
Activity: Production of PE pipes
Address: Central Province, Kamijan County Kamijan Industrial Estate
Tel: 08635454922

Mob:09183490889

Fax: 08635454308

Company: Sabzineh Industrial Group
Managing Director: Ali Saadat Delaware
Activity: Manufacturer of sprinkler and drip irrigation equipment
.Address: Imam Khomeini Blvd
Tel: 08136224330

Fax: 08136224331

Company: Paya Arya Polar
Managing Director: Mahmoud Rajabi
Activity: Valves and irrigation equipment
4th Boulevard, Bouali Industrial Estate ,42 Address: , Hamedan
Tel: 08138256332

Fax: 08138256332
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)Company: Mehdi Tool (Dynamic Industry
Managing Director: Mehdi Khorshidi
Address: National Bank of Hamadan, Shohada Street
Tel: 08132662266

Company: Mehrfar Golden Farm
Managing Director: Mehdi Mehrfar
Activity: Sprayer and spare parts
North Mehran, Shahid Barati, Navab ,1 & 3 .Address:  Tehran No
Tel: 02155825959

Fax: 02155825165

Company: Pars Ziba Rokh
Managing Director: Morteza Hashemi
Activity: Water purifier
Hadi Alley, , Valiasr Foroughi ,10 .Address: Tabriz No
Tel: 04133334460

Fax: 04133301218

Company: Green Knowledge Base
Managing Director: Shahram Ershadian
Activity: Liquid sulfur and nutritional supplements of plants
 4th Floor, Elam Park Building ,Address: Shahid Bagheri Square, Ardabil
23
Tel: 04533515876

Fax: 04533515876
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Company: Hamadan Agricultural Jihad Organization
Managing Director: Mansour Rezvani Jalal
 Activity: Providing consulting engineering services, facilities and
infrastructure to increase productivity and boost production
 Address: Hamadan Agricultural Institute, Hamadan Province, Black Alley,
Corner of Imran Street
Tel: 6-08138215550

Fax: 38234110

Company: Asashimi Parsian
Managing Director: Alireza Azimpour
Activity: Import of agricultural pesticides
11th Floor, Bou Ali Street ,Aryan Tower ,11 Address: Hamedan Unit
 Tel: 08138282507,

Company: Pars Sulfur Liquid Kimia
Managing Director: Mohammad Javad Shahnazi
Activity: Production of fertilizer and poison
Mob: 09120684251

Company: Dehgolan Fertilizer
Managing Director: Saeed Mahmoodzadeh
Activity: Production of plated poultry manure
 Address: Kurdistan, Sanandaj, Abidar Street, Meraj Street, opposite the
Court of Accounts
Tel: 08733290116

Mob:09188737632

Fax: 08733290116
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Company: Sanabil Isfahan
Managing Director: Seyyed Mahmoud Hosseini
Activity: Production of types of fertilizer centrifuge rock collector
 Address: Isfahan, Najafabad and Molashahr, Montazaneh Industrial
100 North Ghader Street, Sixth Subdivision ,104 ,Estate
Tel: 03142290310

Fax: 03142290110

Company: Mid Sole West
Managing Director: Qavami uprising
Activity: Production of agricultural equipment of seed types
 Front of Road, ,Address: , Sanandaj Barazan Industrial Complex, P3
Hamedan Road
Tel: 08733360001

Fax: 08733360006

Company: Sadegh Ahangar
Managing Director: Mehdi Sadeghi
 Acti Address: Khorasan Razavi, Mashhad, Tariq Industrial Estate,
Karrafarin Ave.vity: Manufacturer of agricultural equipment parts
Mob: 09154777252

Company: Behnam cultivation industry
Managing Director: Seyed Mohammad Behnam Hashemian
Activity: Producer of springless cultivar types and spring chiller types
 km southwest (four seasons) left of pedestrian 17 Address: Mashhad
overpass
Tel: 0513251977

Mob:09151015097
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Company: Khaledian Industrial Machine
Managing Director: Mansour Khaledian
Activity: Production of agricultural machinery
 Address: Kurdistan, Divan Dareh, lower than Water Authority, Khaledian
Machine Sales Office
Tel: 08738723521

Mob:09053272131

Fax: 08738725034

Company: Samen Khorasan
Managing Director: Hadi Abshanas
Activity: Agricultural equipment
km Kalat Road 4 Address: Holy Mashhad
Tel: 05132626126

Company: Nariman Forging Parts
Managing Director: Mohsen Nariman
Activity: Manufacturer of agricultural equipment erosion parts
Mob: 09155105201

Company: Autumn cultivation of Kurdistan
Managing Director: Masoud Absineh
Activity: Agricultural equipment
 Address: Kurdistan Autumn Co, Kaboodan Industrial City, Divandareh
Imam Street, Kurdistan
Tel: 08738727522

Mob:09183722514
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Company: Abdi Machine Making
Managing Director: Mohammad Mehdi Abdi
 Activity: Manufacturer of Slider and Heavy Duty Rotary Rotor Tractor
Equipment
km Roshanabad, , Keshavarz St 5 Address: Mazandaran, Babol
Tel: 01132173364

Fax: 01132173457

Company: Ravish Pars Green Iranian
Managing Director: Elham Jabbarzadeh
Activity: Liquid sulfur-potassium biosulfate
Address:  Isfahan Army Street
Tel: 03136301020

Fax: 03145847119

Company: Saman Dam Iranian
Managing Director: Engineer Ali Ahmadi
Activity: Animal protein supplement
 Agricultural Bank, in front ,176 .Address: Isfahan, Isfahan First floor, No
 of Shahid Rajaei Road, J Street, Central
Tel: 03135351141

Fax: 03135351142

Company: Bukan Green Co-operative
Managing Director: Peyman Abbasi
Activity: Agricultural equipment
Address: Buchan Industrial Park
Tel: 04446433205

Fax: 04446238585

42



 16 th International Exhibition of Agricultural
)Machinery, Fertilizers, irrigation systems and greenhouse cultivation(
14 th International Exhibition of poultry, Livestock & Fishery Industry - Iran-Hamedan 6-9 Agu 2019

Company: Nanotechnology Central Research
Managing Director: Akram Haddadi
Activity: Fertilizer producer
 Address: Mohsen Mohammadi Alley, Khomein Boulevard of Shahid
Sadoughi Alley
Tel: 08646331892

Fax: 08646333139

Company: Garmab Agricultural Machinery
Managing Director: Abdullah Esmaili
Activity: Manufacturer of agricultural equipment
Address: Zanjan Khodabandeh-Garmab Boulevard of Imam
Tel: 09193460710

Company: Green Farm
Managing Director: Saeed Mehrfar
 Activity: Production and distribution of agricultural equipment, spraying
and spare parts for sprayers cottage
 Address: Green Farm Company, Tehran, Nawab Safavi End, Cheraghi
Highway
Mob: 09121192170- 02155833366

Fax: 02155838821

Company: Sahar Food Industries
Managing Director: Masoud Toutunchian
 Activity: Manufacturer of products such as tomato paste, jam, pickles and
... salads and
,Boulevard I, Boulevard Industrial City ,38 .Address: Hamedan, No
Tel: 8-08134383277

Fax: 08134383279
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Company: Ram Sanat Baharan
Managing Director: Hamid Reza Ghasemi
Activity: Producer of cereal and cereal types and lifters
 Shemshad Alley, Nasirabad Industrial City, ,6 .Address: Tehran No
Rabat-Karim City

 Tel: 20-0215639

Mob: 09121253090

Company: Hamadan Agriculture Machine
Managing Director: Hassan Chehel Amiran
Activity: Design and assembly of agricultural machinery
 9th Address: Tehran, Saadat Abad Balatar, from the pine tower of the
18 floor office tower
Tel: 08134383842

Fax: 08134383853

Company: Mehr Iranian Barzegar Machine
Managing Director: Parisa Chehel Amiran
Activity: Import and assembly of tractors and combines
 ,1st Boulevard Industrial Estate ,Address: Hamedan Fifteenth Avenue
10th kilometer of Tehran Road
Tel: 08134383441

Fax: 08134383852

Company: Hamedan Metalworks
Managing Director: Abolghaslam Family of Sabzevari
 Activity: Ag Address: Hamedan, Eighth Boulevard, Hamedan Salt Metal
Work Alley ricultural equipment
Tel: 08133654166

Fax: 08132672657
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Company: Haddad Khorasan Forging & Industrial Parts
Managing Director: Hossein Haddad Khodaparast
Activity: Agricultural equipment and industrial belts
112th Plate 127 and 125 Address: Mashhad between the release of
Mob: 09155150322

Company: Dynamic Agricultural Industry
Managing Director: Seyyed Abolhassan Hashemi
Activity: Agricultural machinery
Fakhraei Alley, South Saadi ,8 .Address:  Tehran No
Tel: 02133919673

Fax: 02133957806

Company: Chamani Industrial Group
Managing Director: Gholamreza Chamani Barber
Activity: Agricultural equipment
Address: Golestan
Tel: 01735422020

Mob:09111767320

Fax: 01735449303

Company: Hamedan Science and Technology Park
Managing Director: Dr. Majid Kazazi
 Address: Hamedan, Baysat Boulevard, between Saeedieh intersection
and the intersection of the conservatory
Tel: 08138320620

Fax: 08138270280
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Company: Tohid Industrial Group
Managing Director: Seyed Ali Samarkand
Activity: Production of agricultural equipment parts
 Address: Green Door, Neyshabur Road, Mashhad Road, Opposite Iran
Khodro Road
Tel: 05133210655

Mob:09153174955

Company: Shiravaran Milk West
Managing Director: Farshad Taheri Habib
Activity: Production of milking machines and milk refrigeration
 Address: Hamedan, overpass, in front of the Department of Agriculture
next to the milk collection station
Mob: 09189006009-09191666009

Company: Hamadan Waterfall
Managing Director: Shaftaleh Moradi
Aactivity: Irrigation equipment
Address: Hamedan, Black Alley, opposite the Ladies Park
Tel: 08138234610

Mob:09183111128

Fax: 02143850390

Company: Iran West Engine Electrogen
Managing Director: Ali johar kesh
Activity: Pump motor, electropump, lath
 17th Shahrivar Ave., in front of Sadagat Freight, Iran Motor :Address
Shop
Tel: 08132654453

Mob:09181115362
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)Company: Soheil Ekbatan Agricultural Development Company (TEXA
Managing Director: Ali Sahrai
Activity: Agricultural machinery
Address: Hamedan, Overpass, Tak Company
Tel: 08132672390

Mob:09181190157

Fax: 08132672389

Company: Isfahan Isfahan Engineering Company, Pars Valves
Managing Director: Mehdi Abdoli
Activity: Agricultural and industrial valves
Tel: 03152373232

Mob:09133863982

Company: Dam Gostar Pishgam
 Managing Director: Mohammad Moradi
Activity: Breeding sheep
 Address: Karaj University of Tehran, Science and Technology Park,
University of Tehran
Tel: 02632860802

Mob:09183135694

Company: Parsa Consulting Group
Managing Director: Engineer Vahid Shabanian
Activity: Animal feed, additives and nutritional supplements
 ,31 and 29 Address: Qom Shahid Sadoughi Boulevard, between Alley
Upper Floor, Witness Property
Tel: 02532920099

Mob:09187497188-09128517180

fax:
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Company: Qatar Bars Co
Managing Director: Afsaneh Ahmadzadeh Darian
Activity: Irrigation systems
 Seventh Alley, Sanandaj Street, Mirdamad ,2 .Address: Tehran, No
Boulevard
Tel: 02122222844

Mob:09128919176

Fax: 02122222789

Company: Knowledge Base of Artificial Inoculation Queen Alvand Bee
Managing Director: Ali Ataiian
Activity: Production of inoculants, services of the «in
.Saadi St., Saadi St ,518 .Address: Hamadan ,No
Tel: 34325755

Mob:09183070379

Fax: 34325755

Company: Sepand Yazd Wire Industries
Managing Director: Seyed Mohammad Hossein Sadat Akhavi
Activity: Production of industrial and construction types of twists and nuts
East Taban Ave., Mirdamad Boulevard ,50 .Address: Tehran ,No
Tel: 03538413590

Mob:0913037400190

Fax: 03538413598

Company: Ferd Iran Company Weighing Group
Managing Director: Hossein Pouyan
Activity: Manufacturer of road scales and weighing systems
 Ferdowsi Square, At the beginning of Sepheb ,29 Address: Building
Qarani Street, Next to the Gas Station
Tel: 0218234

Mob:09122444739

Fax: 02188846662
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Company: Qatar Bars Co
Managing Director: Afsaneh Ahmadzadeh Darian
Activity: Irrigation systems
 Seventh Alley, Sanandaj Street, Mirdamad ,2 .Address: Tehran, No
Boulevard
Tel: 02122222844

Mob:09128919176

Fax: 02122222789

Company: Knowledge Base of Artificial Inoculation Queen Alvand Bee
Managing Director: Ali Ataiian
Activity: Production of inoculants, services of the «in
.Saadi St., Saadi St ,518 .Address: Hamadan ,No
Tel: 34325755

Mob:09183070379

Fax: 34325755

Company: Sepand Yazd Wire Industries
Managing Director: Seyed Mohammad Hossein Sadat Akhavi
Activity: Production of industrial and construction types of twists and nuts
East Taban Ave., Mirdamad Boulevard ,50 .Address: Tehran ,No
Tel: 03538413590

Mob:0913037400190

Fax: 03538413598

Company: Ferd Iran Company Weighing Group
Managing Director: Hossein Pouyan
Activity: Manufacturer of road scales and weighing systems
 Ferdowsi Square, At the beginning of Sepheb ,29 Address: Building
Qarani Street, Next to the Gas Station
Tel: 0218234

Mob:09122444739

Fax: 02188846662
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Company: Hamedan Persian Dam Company
Managing Director: Mohammad Nazari
Activity: Ostrich products
Tel: 08134339738

Mob:09188148909

Company: Khorasan Forging Parts
Managing Director: Alireza Mohammadzadeh
Activity: Production of agricultural equipment
Tel: 05136515912

Mob:09125395033

Fax: -02188806991

 Villa ,1.South No ,180 7th Quchan Road, Mashhad, Unit, Address: Tehran
 ,St, Karim Khan

Company: Semnan Polyethylene Pipe & Fittings Manufacturing Company
Managing Director: Farhad Sadeghian
Activity: Production of irrigation and agricultural pipe and fittings
 ,Sadoghi St., North Jamalzadeh Street 50 .No ,50 .Address: Tehran, No
Tel: 02166916470

Mob:09115898092

Fax: 02166916474

Company: Wheat Refining Agricultural Engineering Company
Managing Director: Sahar Masoumi
Activity: Production of agricultural inputs
 Pardis Business Complex, Jahanyan ,5 Floor ,5 Address:  Hamadan, Unit
Boulevard, Parvaneh Square
Mob: 09100701370
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Company: Zagros Acar Machine Company
Managing Director: Seyedamin Hosseini
.Activity: Production of rotator, chisel, billet, etc
Mob: 09120241512

Company: Bargar Hamedan Machine Company
Managing Director: Heydar Khavari Dehghan
 Activity: Design, manufacture and assembly of agricultural machinery
and equipment
 Second Avenue, Boali Ali 15 ,Address: Hamedan, Second Unit Street
Industrial Estate
Tel: 08134384001

Mob:09181114592

Fax: 08134383506

Company: Arvin Sanat Iranian
Managing Director: Ahmad Rashedi
 after Sarafraz, Motahhari ,235 .No ,235 Activity: Address: Tehran, Unit
... Street Producer of sprinkler machines, grain seeds, grains and
Tel: 02156234025

Mob:09192120190

Fax: 02156234028

Company: Trakadeh Company
Managing Director: Mohammad Rezaian
 Activity: Address: Karaj, Standard Square, New Bakeries, opposite the
Milk Improvement Office Agricultural machinery
Tel: 0263677285407

Mob:09123603080
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Company: Kia Ethylene Brin Gostar Company
Managing Director: Kiawash Solgi
Type of activity: Irrigation equipment
Fourth Street, Industrial Estate ,11 .Address:  Nahavand, No
Mob: 09129564938

:fax

Company: Hamadan Dam kochak Farm Cooperative
Managing Director: Behrouz Varmziar
Activity: Supply of small almond related inputs
 Address: Hamadan, Overpass, Agricultural Jihad Management,
Hamadan City, Basement floor
Tel: 08132675083

Mob:09183160522

Fax: 08132675084

Company: Arta Sustainable Development
Managing Director: Mitra Hejazi
Activity: Production of vegetable seeds and forage plants
 Building, After Sarafraz St, Mehrri 235 ,3rd Floor ,5 Address: Tehran, Unit
.Ave
Tel: 02188174420

Mob:09124961765

Fax: 02188543634

 Company:Etefagh Sols Charity
Managing Director: Haj Mahmoud Saeedinejad
Activity: Supply of foreign live and modified breed live cattle
 Quran Exhibition, Nateq Nouri St, Golparbi ,12 Address: (Tehran) Unit
 Ave, Parardaran Ave
Tel: 02122855124

Mob:09125576309

fax:
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Company: Tarom Plast
Managing Director: Javid Keshavarz Mirza Mohammadi
Activity: Irrigation equipment
 ,.Parvin Etesami St., Fatemi Ave ,9 Address: Tehran ,Floor
Tel: 02188010607

Mob:09126135750

Fax: 02189781574

Company: Sanat Gostar
Managing Director: Habib Yaramtaghlo
Activity: Agricultural machinery
Address: Hamadan, Central Section, Sabzabad Village
Tel: 09184956195

Mob:09183146195

fax:

Company: Azar Bujar Iranian Co
Managing Director: Firouz Bergi
Activity: Seeding machine
Imamzadeh St ,7 .Address: Tehran ,No
Tel: 02146072178

Fax: 02146072178

Company : Farm Agricultural Services Company
Managing Director: Saber Mohammadi
Activity: Agricultural services
 Address: Hamadan, Farm Agricultural Services Company, Badiezaman
 Boulevard
Mob: 09108001588

 Company: The Agricultural, Water and Environment Commission
of Hamedan Chamber of Commerce
Manager: Ali Mahmoudi
 Activiry: Services
 median Bimeh And Besat- shahrdari St- -369 Address: No
Hamedan
Tel: 08138216001

Fax: 08138216007
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Company : Sabz Dasht
Managing Director: Hossein Rozati
Activity: Production of agricultural equipment
 Address: Isfahan Road, Ashrafi Esfahani Road, East Side, Kharazi
Highway
Tel: 03132331114

Mob:09133175605

Fax: 03132331443

.Company: Qom Polika Shokohieh Co
Managing Director: Hossein Kimia
Activity: Manufacturer of irrigation strips, pipe types and PVC joints
Address: Second Phase, Shahid Kharrazi Boulevard, Fakuri 8, F 14, 15
Tel: 02533243890

Mob:09127471316

Fax: 02533242619

Company Name:Afzon Sabz Iranian
Managing Director: Abdul Hamid Rouhani
Activity: Micro-cerebral booster fertilizers
Tel: 02176279323

Mob:09124076054

Fax: 02176279323

Third Floor, Valiasr Passage, Adalat Square ,158 Address: Tehran, Unit

Company: Golpayegan Pipeline
Managing Director: Reza Sokhai Fard
Activity: Manufacturer of PVC pipes and fittings
 West Alley, Sarrafnia Street, 35 .No ,4 Floor ,2 Address: Tehran, Unit
Darya Boulevard, Saadat Abad
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Company: Abafarin System
Managing Director :Mohammad Ansari
Activity: Production of irrigation equipment
Address: Hamedan, Golan Entrance
 Phone: 09102403070-  0813264001-3

fax: 08132644001

Company: Jahan Mehvar Novin
Managing Director: Alireza Nazari
Activity: Production of agricultural gardens
Shahrivar St., Khorasan Square 17 ,855 .Address: Tehran,No
Tel: 02155326811

Mob:09126898200

Fax: 02155356635

Company: Khoshe Parvaran Knowledge Technology Company
Managing Director: Armin Squoyan
Activity: Production of inputs and fertilizer
 Address: Khorasan Razavi Industrial Zone, Kavian Farman Industrial
8 .No ,14 Zone, Phase One, Industry
Tel: 05125099903

Fax: 05125099389

Company : Veresk Etesal
Managing Director: Ahmad Mahmoudi
Activity: Irrigation systems
 Mohammadi Building, North ,1 .Address: Tehran, Second Floor, No
.Khayyam Ave
Tel: 02133112341

Fax: 02133112341
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Company : Mashhad kasht Components Planting
Managing Director: Hamed Bazazi
Activity: Production of agricultural equipment
 Imam Reza Street, Next to Telecommunication 14 ,Address: Mashhad
Site, Miami Boulevard, Mehdiabad, Shahrabad
Tel: 05133782120

Mob:09153167587

Company: Pars Chemical Chemistry
Managing Director: Ehsan Khazaee
Sattarkhan, Bagher Khan 98 Activity: Address:  Tehran, Unit
Production of organic fertilizers
Tel: 02166900155

Mob:09359365922

Fax: 02166900199

Company : Azarbayjan Green Farm Industrial Group
Managing Director: Ahmad Eslami
Activity: Production of agricultural equipment
 meters Shahid Beheshti Street 45 Address:  Middle Azarbaijan
Tel: 04152237540

Mob:09141231301

Fax: 04152332142

Company : Kesht Gostar Tabriz
Managing Director: Mohsen Habibi Engineer
Activity: Production of agricultural machinery
 .Address: East Azarbaijan, Tabriz, Above Basij Square, Fajr Building, No
4 2nd Floor, Unit ,14
Tel: 04136370821

Mob:09143011745

Fax: 04136370392
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Company: Mohammadi Agricultural Equipment Production
Managing Director: Samad Mohammadi
Activity: Production of agricultural equipment
 Address: Hamedan, Razan, Damagh, Imam Blv, Ayatollah ... Nouri
Hamadani
Tel:08136424719

Mob:09128417811

Company: Hadi Machine Factory
Managing Director: Mohammad Chelangari Jouybari
Activity: Production of agricultural equipment
km from Jasmeh Ghaemshahr 2 ,Address: Mazandaran, Jouybar
Tel: 01142543678

Mob:09111000180

Fax: 01142546378

Company: Parto Service
Managing Director: Qasem Haghverdi
Activity: Poultry equipment and agricultural equipment
Address: Hamadan, Babak crossroad, Cheshmeh Shoreh alley
Tel: 0813655129

Mob: 09183146640

 Company: Sefalik
Managing Director: Engineer Hassan Arang
Activity: Manufacturer of irrigation equipment
 Mirzaei Zeinali Street, North ,108 Unit ,109 Address:Tehran, Unit
Sohrevardi Street
Tel: 02188756217

Mob:09367572886

Fax: 02188758637
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 Company: Mohammadi Agricultural Equipment
Production
Company: Hadi Machine Factory
Company: Parto Service
 Company: Sefalik
Company : Mashhad kasht Components Planting
Company: Pars Chemical Chemistry
 Company : Azarbayjan Green Farm Industrial
Group
Company : Kesht Gostar Tabriz
Company: Abafarin System
Company: Jahan Mehvar Novin
 Company: Khoshe Parvaran Knowledge
Technology Company
Company : Veresk Etesal
Company : Sabz Dasht
.Company: Qom Polika Shokohieh Co
Company Name:Afzon Sabz Iranian
Company: Golpayegan Pipeline
Company: Tarom Plast
Company: Sanat Gostar
Company: Azar Bujar Iranian Co
Company : Farm Agricultural Services Company
Company: Kia Ethylene Brin Gostar Company
 Company: Hamadan Dam kochak Farm
Cooperative
Company: Arta Sustainable Development
 Company:Etefagh Sols Charity
 Company: The Agricultural, Water and
 Environment Commission of Hamedan Chamber
of Commerce
Company: Hamedan Persian Dam Company
Company: Khorasan Forging Parts
 Company: Semnan Polyethylene Pipe & Fittings
Manufacturing Company
 Company: Wheat Refining Agricultural
Engineering Company
Company: Zagros Acar Machine Company
Company: Arvin Sanat Iranian
Company: Trakadeh Company
Company: Qatar Bars Co
 Company: Knowledge Base of Artificial Inoculation
Queen Alvand Bee
Company: Sepand Yazd Wire Industries
Company: Ferd Iran Company Weighing Group
Company: Tohid Industrial Group
Company: Shiravaran Milk West
Company: Hamadan Waterfall
Company: Iran West Engine Electrogen
 Company: Soheil Ekbatan Agricultural

)Development Company (TEXA
 Company: Isfahan Isfahan Engineering Company,
Pars Valves
Company: Dam Gostar Pishgam
Company: Parsa Consulting Group
Company: Ram Sanat Baharan
Company: Hamadan Agriculture Machine
Company: Mehr Iranian Barzegar Machine
Company: Hamedan Metalworks
 Company: Haddad Khorasan Forging & Industrial
Parts
Company: Dynamic Agricultural Industry
Company: Chamani Industrial Group
 Company: Hamedan Science and Technology
Park
Company: Abdi Machine Making
Company: Ravish Pars Green Iranian
Company: Saman Dam Iranian
Company: Bukan Green Co-operative
Company: Nanotechnology Central Research
Company: Garmab Agricultural Machinery
Company: Green Farm
Company: Sahar Food Industries
Company: Sanabil Isfahan
Company: Mid Sole West
Company: Sadegh Ahangar
Company: Behnam cultivation industry
Company: Khaledian Industrial Machine
Company: Samen Khorasan
Company: Nariman Forging Parts
Company: Autumn cultivation of Kurdistan
)Company: Mehdi Tool (Dynamic Industry
Company: Mehrfar Golden Farm
Company: Pars Ziba Rokh
Company: Green Knowledge Base
 Company: Hamadan Agricultural Jihad
Organization
Company: Asashimi Parsian
Company: Pars Sulfur Liquid Kimia
Company: Dehgolan Fertilizer
Company: Prattican Seed Broad
Company: Pazkomijan Pipe Tube
Company: Sabzineh Industrial Group
Company: Paya Arya Polar
Company: Isfahan Plast
Company: Samarin Machine
 Company: Aryan Sarv Sepehr Alvand Knowledge
Base
Company: Dana Industrial Factory

 Participants List :
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 Establishing specialized exhibitions has always been an useful
 opportunities for target community and manufacturers for quick, low
 cost and easier access to the information need. It can be said that
 the development of the exhibition industry is the engine and dynamic
 factor of various parts of the economy, upgrading production levels and
 increases .public revenue, creates clear competition in
the business environment and technology transfer
 In the period of economic sanctions, holding exhibitions is one of the
 strategies of government for progress and development of the country.
 In this event. industry practitioners get latest information about global
 developments, self-reliance on domestic and internal potentials,
 transferring new findings, that bring about increasing development
 national economy

 Sixteenth agricultural machinery exhibition, inputs and greenhouse
 systems and also fourteenth exhibition of livestock industry, birds
 and fisheries with the aim of presenting the latest achievements in
 mechanization sector and poultry and aquaculture industry will be held
 9th August at Hamedan International Exhibition Center and 6th to from
 developments in this field will be available for public and especially the
operators in the province
 It should be noted that over last few years with the appropriate
 investments made, a significant growth has been seen in this
 specific field especially in agricultural mechanization and this has
 led to qualitative and quantitative development and improvement of
mechanization indices production boom in agricultural sector activities
 Hope to take an effective step in line with the province’s growing
 development and increasing productivity in agriculture field in the year
 of economical boom with having the maximum presence of the creators
 , agricultural ,livestock and poultry machinery suppliers and also
passionate presence of organizations

Mansour Rezvani Jalal
Head of Hamedan Agricultural Jihad Organization
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 )ماشینآالت،نهادهها،سیستمهایآبیاریوکشتهایگلخانهای(
)چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمرغداری،دامپروریوشیالت15لغایت18مردادماه1398-همدان

شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

 Agriculture, livestock and all their sub-directories are a major part of
 the economy of our country. Climate condition of Iran makes us enable
 to grow different types of productions for both internal market and
 exporting to other countries. Moreover, diversity of animals, livestock
 and fisheries gives us great opportunities to for producing these types of
 productions. Because of this diversity, many different jobs are involved
 in fields of agriculture and livestock industry, therefore, there is no way
 rather than co-operating with international markets. It could be done
 only by upgrading tools and methods of production
 By gathering remarkable creative producers and their last productions,
 Holding specialized exhibitions is a way helping all those who are
 involved in this field to get and compare the latest progresses in
 agriculture and livestock. Attending international units helps internal
 producers to upgrade their knowledge and compete with them
 16th Hamedan International Exhibition Co proudly attend the
 international Exhibition of Agriculture, Machinery, Inputs, Irrigation
 14th International Exhibition Systems and Greenhouse Cultivation and
 of Poultry, Livestock and Fisheries. Attending these exhibitions annually
 proves the importance of these two fields in the economy of province.
 Hopefully, attending these events brings about positive effects of
economic cycle of Hamedan province and whole the country as well

 Hamid Golipour
 Head of Hamedan International Exhibition Co
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شانزدهمین
 نمایشگاه  بین المللی کشاورزی

 Hamedan Machine Zeraat Co.
طراحی، ساخت و مونتاژ ماشین های کشاورزی

ماشین زراعت همدان

آدرس:شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خیابان 14
تلفن  44 - 08134383842

فکس: 08134383853
موبایل: 09122027988 مدیر فروش


