












 یابتکار هاشم

 یدزک یهاشم یقربانعل

 یادوات کشاورز دیتول

بلوار تالش شرکت  یخادم القرآن یبروجن شهرک صنعت یاریاستان چهارمحال و بخت

 8871893539 یکدپست یابتکار هاشم

3834222848 

http://www.ebtekarehashemi.com/ 

Ebtekarhashemicompany@gmail.com 
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 یخراسان رضو یو گل محمد ییدارو اهانیگ یکشاورز هیاتحاد

 یوسقیاعظم 

 یو فراور ییدارو اهانیگ دیتول

غرفه سازمان  هیمشهد دفتر اتحاد یساختمان جهاد کشاورز -ییراهنما دانیمشهد م

 یخراسان رضو یجهاد کشاورز

9158572076 

 

azam.yousefi@gmail.com 
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 کیپارس تکن یادوات کشاورز

 یابوالفضل کالته عرب

 یو باغ یادوات کشاورز دیتول

 حکم آباد یخراسان رصو

9127924008 

 

Samira.ra2013@GMAIL.COM 
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 تکنوفورج یادوات کشاورز

 یمیرح یحاج رضایعل

 یادوات و قطعات کشاورز دیتول

 یجاده کالت شهرک گرج

9153153264 

Http://Www.technoforj.com 

Hajirahimi.amin@gmail.com 
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 (یخراسان)شبان یادوات کشاورز

 ین شبانحس

 یو خاکورز یادوات کشاورز دیو تول یطراح

چهار راه کارگران نبش کارگر  یآزاد دانیم رجندیشهرستان ب یاستان خراسان جنوب

 یمهندس شبان یساخت ادوات کشاورز 2یجنوب

9377803649 

 

hosseinshabani365@yahoo.com 
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 فارس.مشو جیخل یادوات کشاورز

 محمد

 یکننده انواع ادوات کشاورز دیتول

 مشو یاستان گلستان.فندرسک . روستا

9111800265 

 

mb421514@gmail.com 
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 شرق دیخورش یادوات کشاورز

 یزیعز یمحمدمهد

 یادوات کشاورز

 مشهد بلوار شاهنامه

9151008173 

 

m76derakhshesh@gmail.com 
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 سیدات یادوات کشاورز

 یرابادیاال خ فیس

 یاورزادوات کش دیتول

 ی.شهر حکم آباد.جنب بانک کشاورز نیشهرستان جو

9902960245 

 

tarashkari.mohad49@gmail.com 
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 مزرعه یادوات کشاورز

 بهرام پور رمحمدیام

 یادوات کشاورز

ادوات  - هیو سجاد هیبلوار مهد یحدفاصل ورود - ییایبزرگراه آس -مشهد 

 مزرعه یکشاورز

9159100226 

 

amir.bahrampour.75@gmail.com 
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 ارغوان

 یائیدضیسع

 یکشاورز دادواتیتول

 نیپمپ بنز یروبرو هیاصفهان ارغوان

9132002367 

 

arghavan@hahoo.com 
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 ار یت یاس ج

 یرجائ یعل دریح

 و واردات قطعات تراکتور دیتول

طبقه دوم  انیرانیناصر خسرو کوچه پست پاساژ ا ابانیخ ینیامام خم دانیتهرام م

 9پالک 

9124858086 

http://www.sgtr.cp 

sgtr.part@gmail.com 
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 اکما صنعت شخم

 یافقر دیسع

 یکننده ادوات کشاورز دیتول

 29.پالک کی ی.نبش فرعی.خ هشتم شرقیسجز یاصفهان.شهرک صنعت

9131193973 

Http://www.akmasanat.com 

Infi@akmasanat.com 
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 ایالماس درخشان اس

 مهندس محمد درخشان

 یکشاورز انواع سمپاش دیتول

 شرکت درخشان یلیدل نیپمپ بنز یتهران روبرو میجاده قد 5 لومتریک نیقزو

 02833292533و  09104455804

https://www.derakhshan.co/ 

info@derakhsan.co 
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 کشاورز مشهد رانیا

 یمحمد بهشت دیس

 یادوات کشاورز دیتول

 85پالک  12و 10 نی، ب یمشهد بلوار مفتح شرق

9151114415 

 

t.beheshti94@gmail.com 
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 شهیاند الصنعتیآت

 ایبهرامن یمحمد تق

 یادوات کشاورز

 کارنگیر ابانیخ ریقلعه م یتهران شهرستان بهارستان شهر گلستان شهرک صنعت

 3پالک  20کوچه صنعت 

21056864490 

 

info@atilaco.com 
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 انیرانیآذران بوجار ا

 یبرگ روزیف

 بذر یبوجار یشگاهیو آزما یآالت صنعت نیکننده ماش دیتول

 سوم کوچه الله دانیبعد از م یمانیسل دیشه یصفادشت شهرک صنعت اریتهران شهر

 انیرانیشرکت آذران بوجار ا

9120717085 

http://www.azaranboojar.com 

info@azaranboojar.com 
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 آذرفرگوسن

 آذر میاسماعیل ابراه

 لوازم و ادوات

، طبقه دوم ، واحد  ریغرب، مجتمع تجاری ام 5جدد ، بلوک  یجنوب یتهران، سعد

423 

9104510083 

 

Matinebrahimazar@yahoo.com 
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 داریآرکا مبتکر ف

 یانیدار یحامد آل عل

 یو کشاورز یصنعت یقطعات تخصص دیتول ،یکیدرولیبازو وسط ه

 7ط اول پالک  یچهارراه قطران پاساژ اسبق زیتبر

9143723847 

Http://Www.Arkamobtaker.com 

Hameddaryan@gmail.com 
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 شرویآرمان گستر پ

 یقاسم درضایحم

 یو باغبان یآالت کشاورز نیماش دیتول

 27پالک 16ابانیکاوه خ یر صنعتساوه شه

8642345360 

https://armangostarpishroo.ir/ 

armanpishro2020@gmail.com 
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 انیرانیصنعت ا نیآرو

 یاحمد راشد

 یروعن یها و دانه ها زدانهیغالت و ر یرآالت بوجا نیماش دکنندهیتول

 5طبقه سوم ، واحد  235، بعد از سرافراز، ساختمان  یمطهر دیشه ابانیتهران، خ

 0903۶3585۶2و  09۱92۱20۱90

http://ar-vin.com 

kalhor@ar-vin.com 
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 نهیآب شهیاند ویآر

 یصفر یعل

 ی،ساختمان ی،صنعتیکشاورز

 116پاساژ ملت واحد  یسعد ابانیخ رازیش

7132245120 

 

abineh2@hotmail.com 
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 فیآسمان فراز شر

 جالل یمحسن فرج

 یو خدمات کشاورز زاتیارائه تجه

 فیشر ینوآور هیناح ف،یدانشگاه شر ،یتهران، خ آزاد

9108257527 

 

info@afs-agri.com 
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 آلفا کشت ابزار

 این یقائل رضایعل

 النس سمپاش دیتول

 32. جنب مسجد. پالک زادانیشرق اصفهان. ف یاصفهان. کمربند

9131262650 

Http://www.keshtabzar.com 

Info@keshtabzar.com 
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 آهن رسان

 انیشکوه ریما

 یبازرگان

 605واحد  6طبقه  - کایساختمان ن -بلوار جانباز  -مشهد 

5131916 

http://www.ahanresan.ir 

ahanresan@gmail.com 
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 انیفیظر یآهنگر

 انیفیرضا ظر

 یو صنعت یساخت قطعات کشاورز

 641قطعه  6دانش  7 شهیاند 2توس فاز یشهرک صنعت

9151125168 

 

amirzarifian.1348@gmail.com 
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 یقربان یقطعات حرارت یآهنگر

 یقربان نیحس

 یدیتول

 8گاراژدارها نبش کوشش  ابانیمشهد خ

9155175003 

 

ghorbanig439@gmail.com 
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 ریخط نیماش نیتام یبازرگان

 ریخط ازادهیذکر ایذکر

 واردات و صادرات

 2، واحد  50پالک  ،یعیرسالت، خ رف دانیتهران ، م

2177210737 

 

zakariakhatir@yahoo.com 
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 تسمه صنعت یانبازرگ

 یلهراسب دیام

 یو کشاورز یفروش تسمه پروانه صنعت

 302پالک  یغرب 7بلوک  یجنوب یسعد ابانیخ ینیامام خم دانیتهران م

2133909193 

 

Sanatfirst59@gmail.com 
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 یدیخورش یبازرگان

 یدیخورش یمهد

 یو کشاورز یابزارآالت باغبان

چه .کوی.کوچه صدریحسن آباد.جنب آتشنشان دانیبه م دهیحافظ.نرس ابانیتهران،خ

 2.پالک یرمحمدیم

2166742044 

Http://Www.irantools.com 

Info@irantools.com 
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 طوس موتور یبازرگان

 یطوس یمهد

 یباغبان یصنعت یکشاورز یاریآالت آب نیواردات ماش

خ  نیشعبه دو نبش پمپ بنز 361دست راست پالک  میسیراه ب4راه لشگر به طرف 4

 وریشهر 17

05138517615 / 05138523446 / 05133494403 

 

Toosmotor@yahoo.com 
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 نیطوس موتور نو یبازرگان

 یطوس یمهد

 یو صنعت یآالت کشاورز نیو ماش زاتیتجه

 361پالک میسیبهار حدفاصل چهارراه لشگروب ابانیخ

38523446 

 

tmodern11@gmail.com 
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 پاز شیبرنا اند

 یهومن خسرو

 نرم افزار

 زدی یپارک علم و فناور یمطهر دیشه ابانیخ زدی

035-37257977 

http://paazco.com/ 

khosravi.hooman@hotmail.com 
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 دیپارت خورش

 یدیخورش

 یو مهره صنعت چیکننده پ دیتول

 1برتر کوشش  یهایو فناور یساز نیماش یجاده قوچان شهرک صنعت 25 لومتریک

 310Aقطعه 

5132400267 

http://www.partkhorshid.com 

khorshidi444@yahoo.com 
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 مریپوشش پل نیرشپ

 محمد مهرآوران یعل

 یگلخانه ا هیسه ال یها لمیف

شرکت  یبن بست نساج 4لومتریطوس ک ابانیبلوار استقالل خ ی. بلوار جمهورزدی

 مریپوشش پل نیپرش

3535246130 

 

Persianpousheshpolymer@gmail.com 
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 پوالد صنعت

 یذات یمقدم .هاد یوسفیروح اهلل 

 یادوات کشاورز یها نیو پ چیپ دیتول

 ساغروان چیجاده سنتو .پ

09۱253۷۶۱۱5.09۱2۱59۴۱2۴ 

http://www.pooladsanatgroup.ir/ 

hadezate@gmail.com 
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 صنعت آشا ایپو

 مهر یمنصور اسالم

 یآالت کشاورز نیماشادوات و

 2/5پ  یصدق یسرا ییفخرا دیشهکوچه یجنوب یسعد ابانیتهران خ

9121719736 

 

Reza_eslamimehr@yahoo.com 
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 کشت زیناوران پالف ایپو

 یاباد نیحس نیمهندس حس یآقا

 نشاء دیتول زاتیتجه

 69، پالک 4امام رضا  الشهر،یمشهد، طرقبه، و

35511701 

 

poyakesht2020@gmail.com 
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 یثنائ شتازصنعتیپ

 یثنائ دیعبدالحم

 یآالت کشاورز نیادوات و ماش دیتول

مزرعه کارگاه  ابانیخ یکشاورز قاتیراه طرق داخل مرکز تحق سیپل یمشهد روبرو

 یصنعت ثنائ شتازیپ یدیتول

5142563600 

 

pishtaazsanatofficial@gmail.com 
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 سازان اراک شرویپ

 یگیمحمد حسن ب

 یآالت کشاورز نیماش

 نیاگرو ماش-کی یاطلس ابانیخ -آباد  بکیا یشهرک صنعت -اراک

33573371 

http://www.agromachine.ir 

agromachine@gmail.com 
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 دکصنعت ف شرویپ

 یقاسم خادم

 یادوات کشاورز دیتول

 ییخودرو یشهرک صنعت شابورین میجاده قد یلومتریک5مشهد 

9153282045 

 

Peshrosanatafadak@gmail.com 
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 کشاورز روشن شرویپ

 یرضا بهرام دیس

 یو کشاورز یادوات باغبان

، ساختمان  32برازنده ، پالک  ابانیسروش ، خ ابانی، خ لوفری، ن یقند دیمحله شه

 22برازنده ، طبقه اول ، واحد 

88762115 

http://www.pishrokeshavarz.ir 

Pishrokeshavarz@gmail.com 
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 تاب صنعت بهرنگ شرق

 یبخش یآقا

 رانیکننده سمپاش اختاپوس و گوگرد پاش در ا دیتول نیاول

 جاده مشهد یلومتریک20

0915 912 5005 

 

binalood.company@gmail.com 
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 توس دیتازرتول

 یتازر درضایحم

 گاردان وپلوس تراکتور دیتول

بلوار فلز تراشان سمت راست  یبلوار تالش جنوب 1توس فاز  ید شهرک صنعتمشه

 128اول قطعه  ابانیخ

9153029268 

 

tazryh@gmail.com 
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 تاکا

 یعبداله نوذر

 یفلز یهاو سازه  یکشاورز یها نیماش

 یشرکت تاکا کدپست - یشهر صنعت یروبرو - یاله اراک تیبلوار آ -اراک 

:3818997831 

8633134656 

http://www.taka.co.ir 

sohrabi@taka.co.ir 
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 نیتام اروند ماش

 غالم زاده یعل

 یاالت کشاورز نیو واردات ماش دیتول

 21واحد  6طبقه  177بلوار صبا ، پالک  ی، ابتدا یعتیشر ابانیتهران ، خ

2126375806 

http://www.tamarvand.com 

Info@tamarvand.com 
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 دکی زیتبر

 یفتح یهاله طرزم

 قطعات تراکتور عیو توز هیته

 2.پالکیسر چشمه.پشت پاساژ ناصر ابانیراه آهن.خ ابانی.خزیتبر

09۱۴350۴383_0۴۱328203۴۴ 

 

Tabrizyadak1680@gmail.com 
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 ایتجارت گستر آرارات آس

 احسان صادق زاده

 یادوات کشاورز

 ابانیخودرو خ یشرکت موتوژن شهرک فناور یآباد خ صنعت روبرو زلیادرس بار د

 شرکت تجارت گستر آرارات 88وم پالک د

9144613868 

http://Www.ararat-co.com 

araratholding@gmil.com 
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 رانیتراکتور ا

 ییروح اله صحرا

 یادوات کشاورز

 رانیا یلوازم کشاورز یچاپارخانه جنب گاراژ قند ییهمدان پل هوا

9181113036 

 

hojjatsahraie488@gmail.com 
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 و بابلرباط اسب یتعاون

 یرباط جز یمرتض

 یاالت کشاورز نیماش دینول

 اسبوکال یروستا 7 لومتریآمل ک میجاده قد _بابل 

9111149089 

 

robatjazi_morteza@yahoo.com 

49 



 تسماک -خراسان یآالت و ادوات کشاورز نیسازندگان ماش یتعاون

 انیبهنام هاشم دیمج دیس

 یادوات و قطعات کشاورز دیتول

 6داروگر پالک  ابانیخ -طرق  یشهرک صنعت -مشهد 

5133920299 

http://www.Tesmak.ir 

Tesmak.Khorasan@Gmail.Com 
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 شرق دیسپ یطال یتوسعه صنعت و کشاورز

 نیمعصوم نیحس

 یادوات کشاورز

 6سرو ابانی، خ4مشهد، فاز  یشهرک صنعت

9158904199 

http://www.pazhan.co.ir 

info@pazhan.co.ir 
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 ا(اکباتان )تکس لیسه یتوسعه کشاورز

 ییصحرا یعل

 یو ساخت ادوات کشاورز دیتول

 فارس جیسوخت خل گاهیفارس جنب جا جیبزرگراه خل ریجاده مال 8 لومتریهمدان ک

8132672390 

https://taksamachine.com/ 

Taksamachin@gmail.coml 
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 )درخشان( یقطعات ادوات کشاورز دیتول

 درخشان درضایحم

 قطعات دیتول

 7پالک 2مهرگان توس صنعت  یجاده گاز مجتمع صنعت 97توس  یبلوار توس انتها

9155042507 

 

Hmydrdadrkhan5@gmail.com 
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 ثامن خراسان

 آبشناس یهاد

 یادوات کشاورز دیتول

 جاده کالت 4 لومتریک

9151211134 

 

Hadi66.co@gmail.com 
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 جهان تسمه رشوند

 رشوند رجیا

 یاریش میتا یکولر یومعدن یصنعت یپروانه ا یوارد کننده انواع تسمه ها

 ....نرین،جاندی،کمبا

 515م پالک طبقه دو یغرب7بلوک  دیجد یسعد ابانیتهران خ

33901550 

 

Faragaman.pazh1390@gmail.com 
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 رانیا یخدمات کشاورز

 انیزراعت رضایعل

 یادوات کشاورز

طبقه اول خدمات  36نژاد پالک  یپاساژ صدق ییکوچه فخرا یجنوب یتهران سعد

خسروپور  09120453781شماره تماس  1143746400 یکدپست رانیا یکشاورز

 انیزراعت 09196254462
2133908674 

https://keshavarziiran.com/ 

khadamatkeshavaziiran@yahoo.com 
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 خراسان نیخلج ماش

 یاسحاق

 یو دامدار یرزآالت کشاو نیسازنده ماش

 114، واحد یدهکده فناور ،یخراسان رضو یجهادکشاورز قاتیمشهد، مرکز تحق

9151670275 

http://www.khalaj-machine.ir 

abbaseshaghi6@gmail.com 
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 ساز صنعت خراسان شیخ

 یشاکر ریام

 یآالت کشاورز نیقطعات ، ادوات و ماش دیو تول یطراح

 63و  61توس  نیمشهد ، بلوار توس ، ب

05۱3۶5۷۱990-3 

http://www.khishsaz.com 

khishsazsanat@gmail.com 
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 پارس نیسازه گستر آر انیدانش بن

 رضا نجات پور

 قیعم یچاه ها یبهساز

 ریمس – یخراسان رضو یفناور و علم پارک – ییایبزرگراه آس 12 لومتریک –مشهد 

 5و  3 شیرو نیب شیرو

 ۱05 یداخل 0513-5425574

https://www.saze24.com/ 

SAZEH24@GMAIL.COM 
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 نیدزفول ماش

 محمد گلخواه

 یآالت کشاورز نیکننده ماش دیتول

 یخوزستان دزفول شهرک صنعت

9163431080 

 

sam3661341@gmail.com 
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 )ی)سرائ تیدشت سبز سروال

 یسرائ یعل

 یو کشاورز یادوات دامدار دیتول

 9336153790 یآبا کد پستخواجه یروستا تیبخش سروال شابوریشهرستان ن

9158118606 

 

Alisaraei13715@gmail.com 
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 رام صنعت بهاره

 یرضا قاسم دیحم

 غالت و حبوبات یو درجه بند یبوجار یکننده دستگاه ها دیتول

نبش  قیشقا دانیآباد بعد از م رینص یشهرک صنعت میشهرستان رباط کرتهران 

 8شمشاد 

4- 56390200 021 

https://www.ramsanatbahare.com 

info@ramsanatbahare.com 
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 )رنجبران سابق( نیماش انیرسام ل

 پور یزدینغمه 

 یو راهساز یآالت کشاورز نیکنترل هوشمند ماش زاتیکننده تجه دیتول

 یکدپست 7پالک  یکوچه حسن ینصرت غرب ابانیخ دیتوح دانیتهران ، م

1457785844 

2166593922 

http://www.rassamgps.com 

info@rassamgps.com 
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 مهر نیکاران زر نیزرچ

 گدلویمحمد ب

 یادوات کشاورز

 یرفسنجان اهلل تیا ابانیخ یعاشورا انتها دانیرود م نیزنجان خدابنده زر

2434623623 

http://Www.zarchinkaran.ir 

maryambighdello@gmail.com 
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 یخراسان رضو یسازمان جهادکشاورز

 یدکتر غالمرضا قنبر

 کشور ییغذا تیامن نیتام

 جنب ثبت احوال یبه تقاطع فردوس دهینرس امیبلوار خ

5137628340 

https://koaj.ir 

info@koaj.ir 
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 یکشاورز یدسسازمان نظام مهن

 یفیشر درضایحم

 یکشاورز

 ساختمان جهاد - ییراهنما دانیم -مشهد 

38460773 

 

agriengkh@gmail.com 
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 یخراسان رضو یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس

 یفیشر درضایحم

 یکشاورز

 ییراهنما دانیم -مشهد 

38446090 

 

mehranbarid@gmail.com 
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 ایپو نیسازه ناد

 یشهاب یخدابنده لوئ یرجبعل

 آالت برداشت چغندرقند نیساخت ماش

بان آ ابانیخ نانیسپهر بلوار کارآفر یاستان البرز شهرستان نظرآباد شهرک صنعت

 5پالک  یشرق

2645333108 

 

Sazehnadinpouya@gmail.com 
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 انیرانیا نهیگستر آد زیتجه اریسان

 انیزهرا شجاع

 یو باغبان یآالت کشاورز نیو مونتاژ ماش دیتول

 28ک هفتم پال ابانیخ هیمامون یساوه شهرک صنعت -اتوبان تهران 

8645253708 

http://sabzgostareiran.com/ 

sabzgostareiran@gmail.com 
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 نیسبز دشت ماش

 یروضات نیحس

 یآالت کشاورز نیماش نیو تام دیتول

 81.نبش کوچه امیبزرگراه خ ی.ضلع شرقیاصفهان.سه راه اشرف

98313233114 

Http://www.sabzdasht.ir 

Info@sabzdasht.ir 
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 شیمایپ ریگستر کو نهیسبز

 یفرهاد احمد

 یآالت و ادوات کشاورز نیماش

 یمجتمع الماس سعد ،یجنوب یسعد ابانیتهران، خ

9173055689 

 

fariborz_2155@yahoo.com 
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 پژوهان پارس دیسپ

 اباذر وحدت آزاد

 یمهندس یو فن یادوات کشاورز

 هیاله ابانیخ یپنجم. انتها نیگلچ ابانیزاگرس. خ یشهر قدس. شهرک صنعت

  ی، کد پست1مهرشاد(. پالک  ابانیسوم )خ هیاله یدلشاد(. ابتدا ابانی)خکمی

3754185761 
9128160107 

Http://Www.sppfogger.ir 

abazar.vahdat@gmail.com 
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 کاوه یشرکت آرمان صنعت کشاورز

 درزادهیمحمدرضا ح یآقا

 یآالت کشاورز نیانواع ماش دیتول

 7718677863:  یبانک سامان کد پست یروبرو یمطهر ابانیخ _رفسنجان 

9132930329 

https://www.armansanatkaveh.ir 

armansanatrafsanjan@gmail.com 
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 نیشرکت بهساز گستر دشت سرسبز جو

 یرآبادیخ یهاد

 یادوات کشاورز

 .نیجو یصنعت ن،شهرکیجو ،شهرستانیاستان خراسان رضو

9151743159 

 

behsazgostarjovein1400@gmail.com 
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 یسار کیشرکت پالست ن

 انیمحمد کوالئ نیحسام الد

 یبا روش دوران ینیلیات یکننده قطعات پل دیتول

 - ینیخم یمصطف یشهرک صنعت -به بابلسر  میجاده الر - یسار -استان مازندران 

 کیکارخانه پالستون

1133681388 

 

Info@plastonic.com 
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 یصنعت کشاورز ایشرکت پو

 یهاشم دابوالحسنیس

 یآالت کشاورز نیادوات و ماش

 18پالک ییدست چپ کوچه فخرا یکوچه خوانسار یجنوب یسعد ابانیتهران خ

2133919673 

 

hashashemi@gmail.com 
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 مدرن یشرکت توسعه کشاورز

 برزگر لیمهندس اسماع یاقا

 یآالت کشاورز نیماش هی،کل واتوریانواع سمپاش و روت دکنندهیطراح و تول

آباد شرکت توسعه  میزهرا بعد از سه راه قد نیبه بوئ نیجاده قزو 5 لومتریک

 مدرن یورزکشا

5_33۱۶2890_028 

http://www.barzegartkm.com 

Info@barzegartkm.com 
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 ثامن خراسان یدیشرکت تول

 آبشناس یهاد

 یادوات کشاورز دیتول

 جاده کالت 4 لومتریمشهدک

5132626126 

 

www.hadi66.co@gmail.com 
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 شاخص یصنعت یدیشرکت تول

 یاحمد موسو دیس

 یآالت کشاورز نیماش یدیتول

رباط  ابانیخ -پالک  ضیبعد از مرکز تعو - شابورین میجاده قد 1 لومتریک -مشهد 

 مقابل پادگان سپاه -طرق 

051-33811068 

http://shakhes.co 

a.mosavi.shakhes@gmail.com 
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 محور کردستان نیصنعت کمبا ایآر انیشرکت دانش بن

 یمراد روانیس

 واردات وصادرات یادوات وقطعات کشاورز دیوتول هیته

 جاده سرقلعه یلومتریک9 واندرهیکردستان د

09189725495-09033010185 

 

www.sirvan1366m@gmail.com 
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 ممتازان کرمان عیشرکت صنا

 یشهسوار نیحس

 پسته یورآالت فرآ نیکننده ماش دیتول

 49آباد، نبش بلوار قائم  یجاده زنگ 5 لومتریکرمان ک

034-32752500-06 

http://www.momtazan.com 

mostafa.nakhei@momtazan.com 
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 طوس یو مهندس یشرکت فن

 یائیاکبر ض یعل یجناب آقا

 وهیزعفران و م یفرآور یدستگاه ها یو طراح دیتول

 64، پالک  8، جنب محضر شماره  6و  4خرمشهر  نی: بلوار خرمشهر ، ب یدفتر مرکز

05138587878-9 

 

Zeiaeeali@yahoo.com 
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 حداد خراسان یشرکت قطعات کشاورز

 حداد خداپرست نیحس

 یصنعت یوتسمه ها یقطعات و ادوات کشاورز دیتول

 112پالک  73و 71 امبراعظمیپ نیجاده سنتو ب

05136513351-8 

http://www.gahk.ir 

ga-hadadkhorasan@gmail.com 
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 شرکت کارا کرمان

 یمیابراه یعل یآقا

 پسته و خرما یآالت فرآور نیماش دیتول

شرکت  -سنبل  ابانیخ - کیشماره  یشهرک صنعت -جاده جوپار  یابتدا -کرمان 

 کارا کرمان

3433214000 

http://www.karaco.ir 

sales@karaco.ir 
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 دروگر انیشرکت کاو

 یخسرو دیسع

 یکشاورز

 405. پالک  19و  17 یجمهور نیبلوار فرودگاه . ب هیمشهد . حاش

5133441498 

 

saeedkhosravi321@gmail.com 
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 برزگر توان نیشرکت ماش

 رگذاریم یمهندس مهد

 یاالت باغ نیادوات و ماش

 3طبقه اول پالک  هیساختمان فرهاد هیبن بست فرهاد-دیتوح ابانیتهران خ

9120227539 

http://www.mirgozar.com 

boommahdi@gmail.com 
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 روستا مشهد نیشرکت ماش

 برادران راد مانیا

 یادوات کشاورز دیتول

 93و91اعظم  امبریپ نیب یمشهد بزرگراه ازاد

5136516501 

 

info@mashinroosta.com 
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 فرتاک تاو خراسان یساز نیشرکت ماش

 یموسو دیوح

 وابسته ینهایو ماش یلودر کشاورز ینیم دیتول

 یزکشاور قاتی.مرکز تحقشابوریراه مشهد ن سیپل ی.روبرویمانیسل دیبزرگراه شه

 طرق

5136145677 

 

fartaktav.agroloader@gmail.com 
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 کاران دزفول نیشرکت ماش

 رضا عصاره

 یو کشاورز یآالت صنعت نیکننده ماش دیتول

 11 ابانیخ 1شماره  یخوزستان دزفول شهرک صنعت

06142547775-7 

Http://Www.dmc.co.ir 

Dmcinfo.Co@gmail.com 
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 نیصداقت کاب

 یاهلل مجدد بینج

 تراکتور نیدکابیتول

 نیصداقت کاب یدیمجتمع تول یجام ابانیخ زهیمشهدر یخراسان رضو

09۱5528۴۶82-0935528۴۶82-05۱5۴5832۱8 

http://Www.sadaghatco.com 

Sadaghat_company@yahoo.com 

90 



 (یلیماموت)ما چیپ عیصنا

 یلیمهندس فرهاد ما

 و مهره چیپ عیو توز دیواردات، تول

 بازار آهن شادآباد_تهران_رانیا

۶۶۶۴۷82۷_۶۶۶0520۴_۶۶۶0۴8۱۷_۶۶۶83۷0۷_02۱ 

http://www.mammutboult.ir 

Farhadmammut@2020hmail.com 
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 ستوده یدیتول عیصنا

 ساسان ستوده

 تراکتور یدکیلوازم  دیتول

 یجنب تراکتورساز _زیتبر

9226201845 

 

Sotoudespares@gmail.com 
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 جانیمزرعه سبز آذربا یکشاورز عیصنا

 یاحمد اسالم

 یآالت کشاورز نیکننده ادوات و ماش دیتول

 دیشه یمدرسه شبانه روز یروبرو یباکر دیشه یمتر45 ابانیخ انهیشهرستان م

 جانیمزرعه سبز آذربا یکشاورز عیصنا یبهشت

9141231301 

http://www.greenfarmazarbayjan.ir 

A.eslami123@yahoo.com 
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 یهنر کیدرولیه عیصنا

 یرضا هنر ریام

 یکشاورز

 353ک پال 3 یکوشش جنوب 1توس فاز  یمشهد :شهرک صنعت

5135412133 

https://www.honarico.com 

amirreza25@gamil.com 
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 صنعت کشت بهنام

 محمد بهنام دیس

 یادوات کساورز دیتول

 جاده سنتو 18 لومتریمشهد مقدس .ک

9151015097 

 

mohamad.behnam.1397@gmail.com 
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 صنعت کشت خراسان

 یزدی نیداود مجتهد

 یقطعات و ادوات کشاورز دیتول

 یسوله سمت راست بعد از پل کمربند نیاول مانیجاده مشهد فر 5 لومتریمشهد ک

 سبز

05133553553 09120219199 

 

davoodyazdi4614@gmail.com 
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 صنعت گستر عطاملک

 یاصغر کالته عرب یعل

 یساخت ادوات مدرن و خاص کشاورز

 یبه سمت کمربند دانی/ حکم آباد / م نی/ جو یخراسان رضو

9381743072 

https://sgajco.ir/ 

mmd.nq83@gmail.com 
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 نیصنعت گستر عطاملک جو

 جوانبخت یعل

 یادوات کشاورز

 .شهر حکم اباد نی.شهرستان جویخراسان رضو

9158786957 

 

ahmadabadyzahra24@gmail.com 
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 کشاورزان باغ ودشت یصنعت

 یدکتر مسعود طالقان

 یت کشاورزاداوا دیتول

 358Bپالک - 5کوشش -یساز نیبرتر و ماش یهایفناور یشهرک صنعت-مشهد

051-32400516 

https://www.kbd.co.ir 

keshavarzan.bd@gmail.com 
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 طوس فدک

 نیجعفر معصوم یاقا

 لنیات یو مخازن پل یادوات کشاورز دیتول

 یساغروان، کورده ، قبل از شهرک صنعت چیبه پ دهیجاده سنتو نرس 23 لومتریک

 برتر یهایو فناور یساز نیماش

 55 یال 32۴۶۴۱50-05۱و 05۱-32۴۶۴۶۴۶

Http://www.toosfadak.ir 

Info@toosfadak.ir 
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 ایتجارت آس قیعق

 فرد پوریعل دیسع

 یآالت کشاورز نیواردات و صادرات ماش

 آذر ورز ی، بازرگان یبانک کشاورز ی، روبرو بیراه آهن ، چهارراه خط - زیتبر

9144151032 

http://www.azarvarz.ir 

saeed.alipour@azarvarz.ir 
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 یعصمت یکشاورزفروشگاه ادوات 

 یالهام عصمت

 یو باغبان یموتور آالت کشاورز

 یفروشگاه عصمت 4/1 وریشهر 17نبش  وریشهر 17 ابانیمشهد خ

 09۱5۶23۴809و  05۱3۶03۱۴۷0و  093982۴۴809

 

barankeshtkhorasan@gmail.com 
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 ابزار آراز ینترنتیفروشگاه ا

 یمیحامد ابراه

 یو صنعت یکشاورز یفروش ابزار ها

 4پالک  36/1 یشمال امیخ

7632633 

 

moeinih@yahoo.com 
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 یریقد یفروشگاه کشاورز

 یریقد الیدان

 یآالت کشاورز نیفروش ماش دیخر

 14و 12 شهیپ نیطرق ب یشهرک صنعت

9380024403 

 

Daniyalghadiri2@gmail.com 
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 فن آب صنعت گلپا زرع

 یریعب رضایعل

 یو ادوات کشاورز یباغ عاتیضا یانواع چوب خردکن ها یتخصص دکنندهیتول

له، شرکت فن آب صنعت پارک ال یروبرو یاهلل محمود تیاصفهان، گلپایگان، بلوار آ

 گلپا

9924607528 

http://www.fanabsanat.com 

fanabsanat_co@yahoo.com 
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 دشت هراز ارانیفن آوران 

 یجانیالر یریام مانیپ

 یکشاورز یو خدمات پهپادها دیتول

ن : شهرستان محمود آباد دفتر فروش و خدمات استا-: مازندران یدفتر مرکز

 1نیفلسط ابانینبش خ روانیشهرستان ش یخراسان شمال

9356124018 

 

amir_khan4343@yahoo.com 
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 فوالدکشت خراسان

 عصارزاده رضایعل

 لریپ زلیگاو آهن دو طرفه و چ - یادوات کشاورز دیتول

 73و  71اعظم  امبریپ نیاعظم ، ب امبریبزرگراه پ 3 لمتریک ییایمشهد شاهراه اس

051-36513224 09153073772 

 

fooladcharkh@gmail.com 
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 رانیشخم یدیکارخانجات تول

 بهروز برادران عالف

 یآالت کشاورز نیادوات و ماش دکنندهیتول

 رانیکوچه شخم یشهرک صنعت یمشهد روبه رو

600-400-051354224300 

 

shohkmiran@gmail.com 
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 نیماش ابیارف یدیکارخانجات تول

 برادران راد امیپ

 یادوات کشاورز عیو توز دیتول

 ابیفار یدی، کارخانجات تول 93و  91اعظم  امبریاعظم ، حد فاصل پ امبریبلوار پ

 نیماش

5136669100 

http://www.Faryab-mashin.ir 

faryabmashinmashhad@gmail.com 
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 دانا صنعت یدیکارخانه تول

 یصالح دیحم

 یکننده و عرضه کننده ادوات کشاورز دیتول

 هیتهران حسن آباد فشافو

2156220499 

 

danasanat_co@yahoo.com 
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 یهاد یکشاورز یساز نیکارخانه ماش

 یباریجو یمحمد چلنگر

 یکشاورز زاتیآالت و تجه نیانواع ماش دیو تول یطراح

 یهاد یجاده قائمشهر، ادوات کشاورز 2 لومتریک بار،یمازندران، جو

 4771789966:یکدپست

1142543678 

http://www.ch-hadico.com 

info@ch-hadico.com 
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 ریکارو فناور کو

 یکرکمند نیحس

 یادوات کشاورز

 مس سرچشمه رفسنجان یستار دیشه یو شتابده یمرکز نوآور

9132904311 

 

Karkamandi62@gmail.com 
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 کاوش فناور فراکارتوس

 یفرامرز کاربخش راور

زعفران و خشکبار )خشک کن و الک زعفران، کشمش،  یادوات فرآور دیتول

 زرشک و ...(

 2، طبقه 9، پالک 64 هیمشهد، هشم

09394749429-09153033901 

http://www.farakartoos.ir 

farakartoos@gmail.com 
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 دروگر انیکاو

 یخسرو دیسع

 یآالت کشاورز نیماش دیتول

 19و  17 یجمهور نیمشهد بلوار فرودگاه ب

9151574514 

 

Tmmkhosravi@gmail.com 
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 کشت سبز طاها

 یعباس لطف اله

 یادوات کشاورز دیتول

 جاده کرمانشاه 3 لومتریهمدان، ک

8134265116 

 

T.lotfolahi@gmail.com 
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 کشت صحرا مشهد

 پور یحاج ریام

 یادوات کشاورز

 19پ 11اباد  یمهد یمفتح شرق

9157010887 

http://www.keshtsahramashhad.com 

amirhajipour887@yahoo.con 
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 یاسان اسکندرکشت گستر خر

 یاسکندر یعل

 یکننده ادوات کشاورز دیو تول یطراح

 برتر بولوار صنعت یها یو فناور یساز نیماش یمشهد شهرک صنعت یخراسان رضو

05132400745 - 09155071599 

 

As24001599@gmail.com 
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 یبوجار رضو نیزر یساز نیکمبا

 یرضو یعل دیس

 یکشاورز یها نیماش دیاختراع و تول

 25پالک  41و  39شاهنامه  نیمشهد بلوار شاهنامه ب

9155171034 

http://www.zbkr.ir 

zbkr.ir@gmail.com 
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 بنانژاد یگروه بازرگان

 یغزاله بنانژاد مشهد

 کیدرولیقطعات ه

 81پالک _28 یفالح_یفالح ابانیخ_مشهد

5135234348 

Http://Www.bananezhad.ir 

Bananezhadtg@gmail.com 
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 شهیفوالد ب زاتیتوسعه تجهگروه 

 شهیب یمهرداد اواب

 یو صنعت یکشاورز

 فروشگاه دوو_93پالک _جنب بانک سپه_9ارشاد_یطالقان ابانیخ_بابل

1132279393 

https://narenjland.com 

Bishehgroup.co.ir@gmail.com 
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 ینیام یدیگروه تول

 زاده ینیام یدمحمدتقیس

 یآالت کشاورز نیساخت ماش

بزرگ ، بعد از حمل و نقل  نالیترم شمس آباد ، -خوزستان ، دزفول ، جاده دزفول 

 . نجاران ابانیدزبار ، خ

09163433807-09120348709 

 

ali.doorbash@gmail.com 

121 



 آراد یگروه صنعت

 یفاطم یمحمد مهد دیس

 یدام یو انواع کودپاش ها یادوات کشاورز دیتول

 یصنعت هیناح هیاصفهان شهرستان جرقو

9128354496 

 

Fatemi86.iut86@gmail.com 
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 بارز یگروه صنعت

 ییرزایجمال م

 ، نوار وبیت ر،یانواع تا دیتول

 103شماره  ،یغرب زهیهو ،یشمال یتهران، سهرورد

88766721-4(021) 

http://www.barez.org 

info@barez.org 
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 دیتوح یگروه صنعت

 یسمزقند یعل دیس

 یادوات کشاورز یو کرپ نیقطعات و پ دیتول

 ام درب سبز یام و یندگینما یروبرو یبیجاده ده غ شابورین میجاده قد _مشهد

5133210655 

https://tohidsanat.com/ 

tohidcompany@gmail.com 
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 )گشتاک( رمستیش یگروه صنعت

 رمستیش یمهندس عل

-خاکورز-لندلولر -فوژیکودپاش سانتر- یکودپاش دام-واتوریرت دانواعیتول

ونرخ بروز  یتست زراع یدارا داتیتول هیکل واتوریخاکورزمجهز به رت

 جاده تهران5لومتریک -مشهدمقدس  باشد یم 124درسامانه

5133553020 

http://www.gashtak.ir 

Ali.shirmast@gmail.com 
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 رضایساران علگاردان یگروه صنعت

 یعباس خسروآباد

 و دستگاه مته چاله کن یکشاورز یها گاردان دکنندهیتول

 یمطهر دیشه ابانیتهران پاکدشت خاتون آباد خ

9123309061 

 

AlirezaIndustrialGroup@gmail.com 
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 گناباد یگروه صنعت

 یرمضان وشیدار

 تراکتور -یکشاورز یها نیماش

 1واحد -5طبقه -349ساختمان  -تر از اسکان نییپا -ردامادیبلوار م -تهران

2188670639 

http://WWW.GONABADGROUP.COM 

office@gonabadgroup.com 
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 یمهندس مروت یگروه صنعت

 یمروت یمهندس مجتب

 یآالت کشاورز نیادوات و ماش

 جاده قوچان 14 لومتریک -مشهد 

051-32673960-7 

http://www.tractor-man.com 

tractorman.iran@gmail.com 
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 گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

 دکتر مصطفی وحیدزاده

 تولید انواع تراکتور ، قطعات ، کامیونت و بیل بکهو

 4678 پستی صندوق –تبریز ، اوّل جادّه آذرشهر 

34245850-041 

https://www.itmco.ir 

info@itmco.ir 
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 گسترش خدمات سبزفام شرق

 یخسروجرد یعل

 یآالت کشاورز نینهاده ها و ماش عیو توز دیتول

– 160پالک -یاله کاشان تیآ – نیپمپ بنز یروبرو -هیدوم صادق دانیتهران : م

 - 4/1نبش نوفل -نول لوشاتو  ابانیمشهد : خ 21واحد-طبقه ششم-گلزار ساختمان

 6پالک 
02144049050 - 05138769050 

http://www.sabzfam.ir 

Sabzfam.agri@yahoo.com 

130 



 انیرانیگلپا صنعت ا

 یریعب یمهد

 یکننده ادوات کشاورز نیو تام دیتول

 6پالک  7 دیشمس آباد بلوار نخلستان گلش یشهرک صنعت -یر -تهران 

2156230154 

https://www.golpasanat.ir 

Golpasanaatiranian@gmail.com 
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 گوهر صنعت سپهر

 یضابط میابراه

 یادوات کشاورز دیتول

 چاپ ریکوچه ام ییایبزرگراه آس

9153138836 

 

sepehrzabetti13@gmail.com 
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 سنابل اصفهان یآالت کشاورز نیماش

 ینیحس دیمج دیس

 یساخت قطعات و ادوات کشاورز

 ،یقادر ابانی، خ104 ابانیخ ه،یمنتظر یشهرک صنعت الشهر،یاصفهان، نجف آباد، و

 8513114351: یکدپست 1، پالک 6 ینبش فرع

03۱-۴2290۶۱۴ 

http://www.sanabelco.com 

sanabel.isfahan@gmail.com 
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 برزگر همدان نیماش

 دهقان یخاور دریح

 یآالت کشاورز نیکننده ماش دیو تول یطراح

 15 ابانی، خ کمیبلوار  ،یبوعل یصنعتهمدان، شهرک 

8134384001 

http://www.machinebarzegar.ir 

info@machinebarzegar.ir 
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 زراعت همدان نیماش

 رانیحسن چهل ام

 یکشاورز یها نیو مونتاژ ماش ،ساختیطراح

 ابانیکم،خی ،بلواریبوعل یجاده تهران،شهرک صنعت 10 لومتریهمدان،ک

 زراعت همدان نیچهاردهم،شرکت ماش

9122027988 

http://www.machinezeraat.ir 

machine_zraat@yahoo.com 
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 تراکتور نیدیآ یساز نیماش

 یموسو لیاسماع-زارع ومرثیک

 ند منظورهچ یها لریکننده ت دیتول

 بلوار نماز اندوآبیم یغرب جانیامام بلوار دانشگاه اذربا دانیم یمازندران سار

01133360325-04445348052 

http://www.aydintractor.ir 

zare.keyvan@gmail.com 
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 یخالق عبد یساز نیماش

 یعبد یمحمد مهد

 یادوات کشاورز

 کالیکارد یشهرک صنعت یغرب یمازندران بابل بندپ

1132521527 

https://www.abdi-machinery.ir 

Abdi.agricnachinery@gmail.com 
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 زیفاص یساز نیماش

 ییرضا صفا

 فوالدبر یاره نوار

 131بهمن خ سپاس پالک  12خ  ینیاصفهان خ امام خم

3133867099 

http://www.safaei.com 

Zahratakhsha718@gmail.com 

138 



 انیصنعت خالد نیماش

 انیمنصورخالد

 یآالت کشاورز نیانواع ماش یو طراح دیتول

 جاده سنندج 3 لومتری. ک واندرهیکردستان . د

8738836321 

http://Www.mashinsanatkhaledyan.com 

loghmanazizi1370@gmail.com 
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 صنعت سورنا نیماش

 ینیحس یمجتب دیس

 یو دامپرور یآالت کشاورز نیماش دیو تول یطراح

 8 ینبش فرع حانیکارگر خ ابور دانیم 2آباد نجف یآباد شهرک صنعتاصفهان نجف

 2پالک 

03142693422-24 

http://www.sorena.co 

sorena_ir@yahoo.com 
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 جنوب نکارانیماش

 دریشاه ح نیافش

 یآالت کشاورز نیماش دیتول

 شهر اهواز _استان خوزستان

42282042 

 

Mrkamnazir96@gmail.com 

141 



 دیپارت خورش یدیمجتمع تول

 یدیخورش

 یو مهره صنعت چیکننده پ دیتول

 برتر یهایو فناور یساز نیماش یمشهد شهرک صنعت

5132400268 

https://partkhorshid.com 

Khorshidi444@gmail.com 
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 مسترکشاورز

 یآبادیعل ثمیم

 یفعال حوزه کشاورز - ونیزاسیکارشناس مکان

 یآبادیعل یآالت کشاورز نیدفتر ماش یشرق 9 یطالقان یمتریس ابانیخ شابورین

9158154018 

http://www.mrkeshavarz.com 

gmeysam.2009@gmail.com 
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 مسنا

 زیصابر عز

 یادوات کشاورز

 جاده بجار زنجان 5 لومتریک

9120194589 

 

vahidbadri67@yahoo.com 
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 یمشهد کشت بهشت

 یبهشت یدمهدیس

 یادوات کشاورز دکنندهیتول

 83پالک 12و  10 نیب یمفتح شرق

9155230972 

 

Amirshonam825@gmail.com 
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 معدن شرق

 ابیکام الدیم

 یابزار االت کشاورز دیتول

 17پالک 117/1 یازاد

9155061163 

 

Milad.kamyab@gmail.com 
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 کشت انیپارس یمهندس

 یثان یمحمودرضاصادق

 یادوات کشاورز دیتول

 85اعظم  امبریمشهد جاده قوچان پ

09155073134_09154063134 

 

Sadeghisanim@yahoo.com 
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 تکیم

 خانلویداود مهد

 یواردات ادوات کشاورز

 کیواحد  18پالک  یسه یکوچه اسداله فیدانشگاه شر یروبرو یآزاد ابانیتهران خ

02۱۶۶0۶9۴۶۶-۶۶۱58۷۱8-2۱ 

 

Mehdikhanlo@yahoo.com 
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 موتور کاشمر ینام

 جواد محمدنژاد

 لمنیتست-مکس ید -برند اکسل  یکشاورز یها نیماش دیواردات و تول

 7تالش  یکاشمر شهرک صنعت

 09۱5552۶۷20و  05155383750

http://www.namimotor.com 

sharghtrade@gmail.com 
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 خوشه هینشر

 انینعمت اهلل زمان

 مجالت حیتوض

 8واحد  12پالک 4بولوار سجاد. بهارستان 

5137671313 

 

info.khooshe@yahoo.com 
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 صنعت خراسان نینگ

 یمیرح حهیمل

 یادوات کشاورز یو بازرگان دیتول

 16پالک_35یرضو

9156905650 

 

nginsanaat@gmail.com 
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 زدی یو ساختمان ینورد فوالد صنعت

 انیبهادر احرام دیس

 (رآهن،مفتول،تسمهیلگرد،تی)م یفوالد -یمعدن

 235شماره  زدیساختمان فوالد  یخوش و بهبود ابانیخ نیب یآزاد ابانیخ-تهران

02۱-۶۱5۶ 

http://www.yazdrollingmill.com 

contact@yazdrollingmill.com 
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 کشت گستر خراسان نینو

 یطالب دیمج

 یآالت کشاورز نیادوات و ماش دیو تول یطراح

 ییایبزرگراه آس 4 بلومتریک -مشهد 

9155002408 

 

keshtgostar_khorasan@yahoo.com 
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 دروپارسیه

 یمحمد قضاو

 یو سفارش ی، تراکتور یصنعت کیدرولیه یها لتریف دیتول

 فاز توسعه یسجز یشهرک صنعت یغرب یج ابانیاصفهان خ

9138743554 

 

Pars.hidro@yahoo.com 
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