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 کشورهای هلند، بلژیک ، آلمان و فرانسه باغاتگزارش بازدید از گلخانه ها و 

 
کنولوژی تو انتقال  اوردهادر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی مدیران بخش های دولتی و خصوصی با آخرین دست

 20لغایت  13تاریخ  روز از 8ت به مد هپیشرو کشور های هلند، بلژیک ، آلمان و فرانسشرکتهای مرتبط  روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از

  انجام گردید. 1396اسفند ماه سال 

یران بخش های دولتی و خصوصی نفر از مد 14در این برنامه بازدیدهایی تخصصی به همراه ارائه توضیحات در محل از مراکز مرتبط برای 

کسل اخنینگن هلند،  بروید ها در ون بازدمیوه و گل به عمل آمد. ای برگزار گردید که ضمن آن بازدید هایی از مزارع، گلخانه ها و باغات انواع

 بلژیک ، دوسلدورف آلمان و پاریس فرانسه برگزار شد.
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 :برنامه بازدید 

 برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

 یکشنبه

13/12/96 
2018 th4Mar  

 تهران

– 

 بروکسل  

 بامداد 03:20 ساعت در )ره( خمینی امام فرودگاه در حضور

 صبح 60:06 ساعت در ایرالین ترکیش پرواز با استانبول صبیحا فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از رفت پرواز

 محلی وقت به 20:02 ساعت در فرود و بروکسل فرودگاه به استانبول صبیحا فرودگاه از پرواز
 )بروکسلHusa President Park (اقامت در هتل 

 دوشنبه

14/12/96 
2018 th5Mar  

 بروکسل

 8:30الی  7:30صرف صبحانه ساعت 

 ر هلند بزرگترین گلخانه و مزرعه سوسن د بروکسل به مقصد بازدید از Husa President Parkخروج از هتل 
 در هلند Double Check Lilyمزارع و گلخانه های  بازدید از

 )بروکسل (  Husa President Parkاقامت در هتل 

 شنبه سه

15/12/96 
2018 th6Mar  

 بروکسل

– 

 دوسلدورف  

 7:30الی  06:30صبحانه ساعت  صرف
  BAB Bampsشرکت بروکسل به مقصد بازدید از Husa President Parkخروج از هتل 

  BAB Bamps شرکتبازدید از 
 (دوسلدورف ) Asahiاقامت در هتل 

 چهارشنبه

16/12/96 
2018 th7Mar  

 دوسلدورف
 Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG  به مقصد بازدید از شرکت  Asahiخروج از هتل 

 Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG بازدید و صرف صبحانه در شرکت 
 (دوسلدورف ) Asahiاقامت در هتل

 پنج شنبه

17/12/96 
2018 th8Mar  

 دوسلدورف

– 

 پاریس  

 8:30الی  7:30صرف صبحانه ساعت 

 09:00دوسلدورف به مقصد پاریس در ساعت  Asahi هتل خروج از
 )پاریس ( Mercure Paris Porte De Versailles Expoاقامت در هتل

 جمعه

18/12/96 
2018 th9Mar  

 پاریس

 7:30الی  06:30صبحانه ساعت  صرف
 پاریس به مقصد بازدیدها Mercure Paris Porte De Versailles Expoخروج از هتل

 ARIAبازدید از شرکت 
 Marionnet SARLبازدید از گلخانه 

 DALIVALبازدید از مرکز تحقیقات و نهالستانهای  

 )  پاریس ( Mercure Paris Porte De Versailles Expoاقامت در هتل

 شنبه

19/12/96 
2018 th10Mar  

 پاریس
 8:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف

 گشت شهری در پاریس )انفرادی(
 ) پاریس ( Mercure Paris Porte De Versailles Expoاقامت در هتل

 یکشنبه

20/12/96 
2018 th11Mar  

 پاریس

– 

 تهران

 8:30الی  07:30 ساعت در صبحانه صرف
 11:25 ساعت در پاریس فرودگاه در حضور

 14:25 ساعت رد ایرالینز ترکیش پرواز با استانبول صبیحا فرودگاه به پاریس دوگل شارل فرودگاه از رفت پرواز
 فنداس 21بامداد  00:30ساعت در فرود و خمینی امام فرودگاه به استانبول صبیحا فرودگاه از پرواز

 دوشنبه

21/12/96 
2018 th12Mar  
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 در ادامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده به همراه توضیحاتی مختصر ارائه می گردد:

 نام شرکت
TGS  Business & Development 

Initiatives 
 

 دانشگاه واخنینگن، هلند مکان شرکت

 مزارع تحقیقاتی واخنینگن در مرکاپل مکان بازدید

 زمینه فعالیت
مستقر در داشنگاه واخنینگن هلند، در زمنیه آموزش، پژوهش و صادرات در حوزه های مختلف  TGS شرکت 

کشاورزی چون گلخانه، زراعت، باغداری، آبزی پروری و ... فعالیت می کند. این بازدید از مزارع و  گلخانه های 
 تحقیقاتی این شرکت صورت پذیرفت.
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 واقع در دانشگاه واخنینگن هلند  TGSتی شرکت ابازدید از گلخانه تحقیق
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 Double Check Lily نام  شرکت

 

 مرکاپل، هلند مکان شرکت

 گلخانه ها و مزارع شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت
ه ها و د از گلخلناین بازدیوب پرداخته است. غسال این شرکت به پرورش سوسن های مر 40برای بیش از 

 عظیم هلندی صورت گرفت.مزارع پرورش سوسن این شرکت 
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 BAB Bamps nv نام  شرکت

 

 بروکسل، بلژیک مکان شرکت

 ماشین آاالت زراعت و باغداری مکان بازدید

 زمینه فعالیت

BAB BAMPS  در حال ساخت ماشین آالت برای باغات پرورش و رشد میوه  1954از سال

 ی باشد.ماز نظر کیفیت، یکی از پرطرفدارترین ماشین آالت باغداری  BABاست. دستگاه های 
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 نام  شرکت
Veiling Rhein-Maas 

GmbH & Co. KG 

 

 دوسلدورف، آلمان مکان شرکت

 محل شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

طقه ومین منددر  نمایشگاه دائمی گیاهان زینتیگل و گیاه در آلمان این  مزایدهتنها به عنوان 

 یان از آلمان،تامین کنندگان، فروشندگان و مشتر و واقع شده است Euregioبزرگ باغبانی اروپا، 

 به این خرید هلند، بلژیک، فرانسه، ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر برای فروش محصوالت یا

 می آیند. نمایشگاه دائمی 
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 ARIA Horticulture نام  شرکت

 

 اورلئان ، فرانسه مکان شرکت

 مکان شرکت مکان بازدید

 خانه نواع گلااز  طراحی و تولید نرم افزارها و تکنولوژی های نوین برای مدیریت بهینه و نگهداری زمینه فعالیت
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 Marionnet SARL نام  شرکت
 

 پاریس ، فرانسه مکان شرکت

 گلخانه و مرکز تحقیقات شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

 تاسیس شد، براساس تجربیاتی که بیش از چهار نسل به 1891که در سال  Marionnet SARLشرکت 

ه های قرمز و تولید میو در ( in vitroبا استفاده از تکنیک های پیشرفته )مانند کشت  و  دست آورده است

 ند.می ک فعالیتی از مارچوبه سیاه و سفید )توت فرنگی، تمشک، چاودار، زردآلو ...( و طیف گسترده ا
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 ینیآفرارک ومرکز رشد واحداهی فناوری 

Technology Units Incubator 

 ناورفدهای ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحتهران،  ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

:از یدبازد گزارش  

ها کشاورزی و گلخانهمرتبط با  شرکت ها و مراکز  

و اسپانیا فرانسههای رکشو  

 

 1396ماه  اردیبهشت 18الی  11

 )استان خراسان رضوی(
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 :و اسپانیا فرانسههای کشور، ها و گلخانه یشرکت ها و مراکز مرتبط با کشاورز از یدگزارش بازد

داران  کشاورزان و گلخانهو  مدیران بخش های دولتی و خصوصیدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

صنعت در شرکت های پیشرفته با آخرین دستاوردها و انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از  استان خراسان رضوی

 ماه سال جاری انجام گردید. اردیبهشت 18 الی 11روز از تاریخ  8به مدت  و اسپانیا فرانسهکشور  در ها کشاورزی و گلخانه

، Rougeline ،Rijk Zwaan ،Sakataدر محل شرکت های  توضیحاتبازدیدهایی فنی به همراه ارائه در این برنامه 

Saint Charles International، Bio Grow، Soljardi  وVivers Gasso  زمینه تولیدات محصوالت فعال در

های  انو نهالست حمل و نقل بین المللی محصوالت کشاورزی، ای، تولیدات انواع بذر، پرورش گیاهان بدون خاک کشاورزی و گلخانه

این بازدید ها در  .برگزار گردید داران ، کشاورزان و گلخانهمدیران بخش های دولتی و خصوصینفر از  20برای  باغبانی میوه و

 .شدبرگزار اسپانیا  بارسلونا شهر وپرپینیان  و ، مونت پلیرمارسیجنوبی فرانسه نظیر های  شهرنزدیکی 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 برنامه بازدید:

 بازدید و اقامتبرنامه  شهر روز تاریخ

11/02/96 

01 May 

2017 

 مارسی –تهران  دوشنبه

 بامداد 1:10حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 

 صبح 04:10 ساعت در آلیتالیا اروپایی پرواز با رم فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از رفت پرواز

 به وقت محلی 16:00در ساعت  مارسی و فرود فرودگاه به رم فرودگاه از پرواز

 هتل سمت به مارسی فرودگاه از حرکت

 (ی)انفراد 21:00الی  19:00مارسی ساعت  شهر شهری در گشت

 Novotel Suites Marseille Centre Euromed(  مارسی( هتل در اقامت

12/02/96 

02 May 

2017 

 مارسی شنبهسه 

 8:30 یال 7:30صرف صبحانه ساعت 

 میوه و سبزی )بازدید از گلخانه گوجه(، فعال در زمینه تولید انواع Rougelineبازدید از شرکت 

 بذر  یدو تول یاهپرورش گ فعال در زمینه Rijkzwaan بازدید از شرکت  

 Novotel Suites Marseille Centre Euromed(  مارسی( هتل در اقامت

13/02/96 

03 May 

2017 

 چهار شنبه
 یمارس

 پرپینیان

 8:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف

 فعال در زمینه تولید بذر سبزیجات Sakataبازدید از شرکت 

 پرپینیان حرکت به سمت

 Quality Hotel Centre Del Mon Perpignanاقامت در هتل ) پرپینیان( 

14/02/96 

04 May 

2017 

 پرپینیان پنجشنبه

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف

 رهبران ترابری و حمل و نقل میوه و سبزیجات اروپا از Saint Charles شرکت بین المللی  بازدید از 

 ، تولید کننده بسترهای کوکوپیتیBiogrowبازدید از شرکت 

 Quality Hotel Centre Del Mon Perpignanاقامت در هتل ) پرپینیان( 

15/02/96 

05 May 

2017 

 جمعه
 ینیانپرپ

 بارسلونا 

 8:30الی  7:30ساعت صبحانه  صرف

 های میوه فعال در زمینه نهالستان Soljardiبازدید از شرکت 

 SB Plaza Europa اقامت در هتل ) بارسلونا (

16/02/96 

06 May 

2017 

 بارسلونا شنبه

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف

 فعال در حوزه باغبانی و گیاهان تزیینی Vivers Gassoبازدید از  شرکت 

 بارسلونا  شهر شهری در گشت

 SB Plaza Europa اقامت در هتل ) بارسلونا (

17/02/96 

07 May 

2017 

 یکشنبه
 بارسلونا 

 پاریس

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف

 Mercure Paris Porte De Versailles Expo )پاریس(اقامت در هتل  -حرکت به سمت پاریس

18/02/96 

08 May 

2017 

 پاریس دوشنبه
  پاریس  شهر شهری در گشت -8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف

 Mercure Paris Porte De Versailles Expo )پاریس(اقامت در هتل 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

های موجود در برنامه بازدید شرکتمعرفی    

 نام شرکت
 ین( روژلیجاتو سبز یوه)م یشرکت کشاورز

(Les paysans de Rougeline) 

 

 فرانسه -یگنانآو مکان شرکت

 ای یشهبسته ش یمهن  گلخانه مکان بازدید

 زمینه فعالیت

شکل گرفته  Cataloniaو  Provence یکنندگان گوجه در نواح یدتوسط تول 1990در سال  ینبرند روژل

و مسئولیت بازاریابی و  دارد یاررا در اخت یدکنندهتول 159بازار محصوالت  ،)شرکت( اتحادیه یناست. ا

از محصوالت  یعیشرکت شامل بازه وس ینمحصوالت ا ه عهده دارد.فروش محصوالت آنان را ب

 متنوع است. یدکنندگاناز تول یجاتجات و سبز یوهشامل انواع م یکشاورز

 نوع بازدید
 Mr. Lionel Chazelleشرکت  مدیر فنی و توسعه شرکت روژلین توسط معرفی

 تولید انواع گوجه Mr. Jean Philippe Briandای  بازدید از گلخانه نیمه بسته شیشه
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      پژواک 

 

 

 ارائه توضیحات میدانی در خصوص برند روژلین و عملکرد این برند در جنوب فرانسه توسط مدیر فنی و توسعه شرکت
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 ای و ارائه توضیحات مربوطه توسط مالک گلخانه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در گلخانه نیمه بسته شیشه
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 ای، محصول: انواع گوجه شیشهدید از گلخانه نیمه بسته باز
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      پژواک 

 نام شرکت
 ریکسوانبذر  یدو تول یاهشرکت پرورش گ

(RIJK ZWAAN) 
 

 فرانسه -آرامون مکان شرکت

 محل شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

 30پرسنل در  2600از  یشب یشرکت دارا ینو بذر است. ا یاهپرورش گ ینهدر زم ی، شرکتریکسوان

افراد به مصرف  یبو ترغ یجهان یغذا ینبودن در تام یمشرکت سه ینا . هدفیاستکشور دن

 ینا یاصل یتسالم و جذاب است. فعال یجاتسبز یدیتول یها ساخت یربا فراهم کردن ز یجاتسبز

 یقعمل از طر ین. ایاستها در سراسر دن آن یو فروش بذرها یجاتسبز یدجد یها گونه ورششرکت، پر

شرکت  یناست که ا یهی. بدگیرد یمحصوالت بدست آمده صورت م ینها و انتخاب بهتر لقاح انواع گونه

ه یا. الزم به ذکر است که شرکت پرورش گکند یم یراستا همکار یندر ا یجهان یشرکا یادیبا تعداد ز

% از 40دارد.  یجا یجاتسبز یدر حوزه بازار بذرها یاشرکت برتر دن 5 یاندر م ریکسوانبذر  یدو تول

حوزه  ینشرکت در ا یندرصد از درآمد ا 30داشته و  یتو توسعه فعال یقشرکت در حوزه تحق ینپرسنل ا

 .گردد یصرف م

 Mr. Christian Vignaud ،واحدمعرفی شرکت ریکسوان توسط مدیریت  نوع بازدید

 Mr. Thomas Ginotها  شرکت و ارائه توضیحات توسط مدیر ایستگاه یها بازدید از گلخانه
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 

 ارائه معرفی اولیه شرکت، تاریخچه و عملکرد آن در حوزه تولید بذر، توسط یکی از مدیران
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 جلسات پرسش و پاسخ برگزاری ها و های شرکت به همراه بازدید از آن ارائه توضیحات میدانی در خصوص گلخانه
  



 

 

 
 

 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 دااگشنه شهید بهشتی

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 نام شرکت
ساکاتا  یجاتبذر سبز یدشرکت  تول ییواحد اروپا
(Sakata Vegetables Europe)  

 فرانسه - یمزدر مجاورت شهر ن یوچاد، مکان شرکت

 یجاتبذر سبز یدمحل شرکت تول مکان بازدید

 زمینه فعالیت

قرن در حوزه تجارت بذر  یکاز  یشب که دفتر مرکزی آن در یاکوهامو ژاپن قرار دارد شرکت ساکاتا
 یاندارد. مشتر یتفعال ینتیز یو بذرها یجاتسبز یبذرها یعو توز یدتول یق،نقش داشته و در حوزه تحق

پسا  یندهایانجام دهنده فرآ یها شرکت یاهان،شرکت شامل کشاورزان، پرورش دهندگان گ ینا
در حوزه کلم  یرهبران جهان زشرکت ا ینهستند. ا در اروپا، خاور میانه و آفریقا کنندگان یعپرورش و توز

فلفل، هندوانه و خربزه  ی،گوجه فرنگ یج،شامل کلم، گل کلم، هو یجاتبوده و در بازار سبز یبروکل
. دهد یگوناگون ارائه م یگونه تجار 900شرکت  ینبه عهده دارد. الزم به ذکر است که ا یدینقش کل

ته و داش یتفعال یاصل تنظر شرک یراز صدکارگر ز یشبا ب در حوزه سبزیجات شرکت ینا ییواحد اروپا
 است. یانهو خاور م یقاشرکت در اروپا، آفر ینا های یتمسئول توسعه و بسط فعال

 نوع بازدید

 Mr. Basile De Bary واحد،معرفی شرکت ساکاتا توسط مدیریت 
 Mr. Jerome Lachurieو تجهیزات این شرکت توسط  Aria ای اتوماسیون گلخانه معرفی شرکت

 Sakataبازدید از تجهیزات اتوماسیون آریا در شرکت 
 ها توسط مدیران ایستگاه و ارائه توضیحات شرکت های بازدید از گلخانه
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 برگزاری جلسه پرسش و پاسخبه همراه  بذر ساکاتا، واحدهای آن و عملکرد واحد اروپایی دمعرفی شرکت تولی
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 نام شرکت
 Saint Charlesسنت چارلز ) المللی ینشرکت ب

International) 
 

 فرانسه -ینیانپرپ مکان شرکت

 گلخانه یکاز  یدبه همراه بازد یجاتو سبز یوهتجارت و حمل و نقل م ی،شرکت ترابر مکان بازدید

 زمینه فعالیت

شرکت  یندر اروپا است. ا تازه یجاتو سبز یوهو حمل و نقل م یسنت چارلز از رهبران ترابر المللی ینشرکت ب

تازه،  یجاتو سبز ها یوهم یافتبوده و با در یتالیاا یالنآلمان و م یخفرانسه، مون ینیاندر پرپ یسه شعبه اصل یدارا

 شود یم یجاتو سبز یوهتن م یلیونم 4شامل حدود  یانجر ین. انماید یآنان را به مقصد شمال و شرق اروپا ارسال م

فروشنده دو زبانه و سه زبانه که  500از  یش. بگردد یشرکت ارسال م ینا ینیانکه اغلب آن به واسطه شعبه پرپ

 .   کنند یم یتشرکت فعال ینهستند در ا یجاتو سبز ها یوهمتخصص در امور واردات و صادرات م

 نوع بازدید
 از مدیران این شرکت Mrs. Anne Florinتوسط  سنت چارلز بین المللی معرفی شرکت

 بتدی )تحویل محصوالت تا ارسال( انواع خیار بازدید از یکی از مراکز بسته

 های تامین کننده این شرکت یکی از گلخانهبازدید از 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 بندی محصوالت شرکت به همراه برگزاری جلسه معرفی و پرسش و پاسخ بازدید از یکی از مراکز بستهارائه توضیحات میدانی و 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 (Bio Growگرو ) یوشرکت ب نام شرکت

 

 فرانسه -ینیانپرپ مکان شرکت

 هکتار گلخانه ینمحل شرکت به همراه چند مکان بازدید

 زمینه فعالیت

( است که Cocopeat Substrates) یتیکوکوپ یبسترها یدتول یها شرکت ینگرو از بهتر یوشرکت ب

النکا و  یشرکت در هند، سر ینا یدیتول های یتآن در جنوب فرانسه واقع شده است سا یدفتر مرکز

 نکشت بدون خاک در سراسر جها های یستمس یپر بازده برا یعیطب یبسترها یدبوده و در تول یلبرز

 یکمک بسترها یاو  یوتکنولوژیرا با دانش ب یتیکوکوپ یاز بسترها یعیشرکت بازه وس یننقش دارد. ا

خود  یدیتول های یتشرکت در سا ینا ینفراهم آورده است. همچن یدروپونیکو کشت ه یعیطب

 کرده است. یدتول یوتکنولوژیب ینمحقق یرا با همکار یدپذیریکامالً تجد یبسترها

 نوع بازدید

 Mr. Martin Carnielمعرفی شرکت توسط 

 نحوه تولید بسترهای کوکوپیتی انواع و آموزش کامل

 گلخانه گوجه واقع در محل شرکتبازدید از 

 های خورشیدی گلخانه مارچوبه با سقف سلولبازدید از 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 کوکوپیتیو محصوالت آن به همراه آموزش کامل نحوه تولید بسترهای  Bio Growمعرفی شرکت 

 

 Bio growبازدید از گلخانه پرورش گوجه واقع در محل شرکت حات میدانی و یارائه توض
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 های خورشیدی از گلخانه پرورش مارچوبه با سقف پوشیده شده از سلول توضیحات میدانی و بازدیدارائه 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 (Soljardi) یشرکت سولجارد نام شرکت

 

 یااسپان -یروناج مکان شرکت

 یوهنهالستان م مکان بازدید

 زمینه فعالیت

ها، انبار،  است که مجموعاً به همراه گلخانه یوهم یها فعال در حوزه نهالستان یشرکت ی،شرکت سولجارد

به  یکودده یککامالً اتومات یستمس یشرکت دارا ینا یاهانگ یهکتار مساحت دارد. تمام 4 یره،گاراژ و غ

درختان بادام، آلوئه ورا،  هب توان یشرکت م ین. از محصوالت اباشد ی( مFertirrigation) یاریواسطه آب

 اشاره کرد. یرههلو، پسته، آلو و غ یتون،ز یوی،کبات، فندق، کمر یالس،درختان زردآلو، گ

 سولجاردی شرکت معرفی نوع بازدید

 یوهنهالستان مبازدید از 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 (Vivers Gassóگاسو ) یورزشرکت  و نام شرکت

 

 یااسپان -تاراگونا  مکان شرکت

 شرکت یداز مرکز تول یمرکز فروش و بخش مکان بازدید

 زمینه فعالیت

 یندارد.  از خدمات ا یتفعال یینیتز یاهانو گ یگاسو با چهل سال تجربه در حوزه باغبان یورزشرکت و

(، اجاره یالملل ینو ب یباغ، حمل و نقل )داخل یچون خدمات کاشت، طراح یبه موارد توان یشرکت م

دارد که شامل  هزار متر مربع مساحت 300شرکت  یناشاره نمود. ا یگرموارد د یاریو بس یاهاندادن گ

هکتار محصول دارد که شامل  25از  یششرکت ب یناست. ا یاهانگ یدفروش، پرورش و تول یها بخش

ها،  ها، درختان، نخل معطر، بوته یاهانکوچک، گ یاهاندر باغ از جمله گ یضرور یپارامترها یتمام

 .شود یم یگرموارد د یاریدرختان کاج و بس

 شرکت یداز مرکز تول یاز مرکز فروش و بخش یدبازد نوع بازدید

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   از یدبازدگزارش 

 یزاتتجهتولید ساخت، اجرا و  یشرکت ها

 بلژیکو آلمان ، کشورهای هلند، گلخانه

 

 

                  

 (1395 خرداد)                  
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 :یکبلژو آلمان هلند،  یگلخانه، کشورها یزاتتجهتولید ساخت، اجرا و  یاز شرکت ها یدگزارش بازد

 

با آخرین دستاورد ها و  مدیران بخش های دولتی و خصوصیدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

به مدت  بلژیکو  آلمانهلند، کشور های شرکت های پیشرفته صنعت گلخانه انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. خرداد 30 لغایت 23روز از تاریخ  8

و  Bom Group، Priva، KGP ،Hortiplanحل شرکت های در م بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه 

Novavert  به همراه بازدید از نمایشگاهGreenTech2016  سراسر کشور  مدیران بخش های دولتی و خصوصینفر از  30برای

بازدید ها در برگزار گردید که ضمن آن بازدید هایی از پروژه های در حال احداث و بهره برداری این شرکت ها به عمل آمد. این 

از بلژیک و کلن،  ویور-کتلینج-بروکسل و سینت هایهاگ از هلند، شهر و یک، آمسترداموهلند، مانستر، بلیژو-وآ-های هوک شهر

 .چ از آلمان برگزار شدیفرانکفورت، منهیم و ویسل
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 رنامه بازدید:ب

 برنامه روز شهرها روز تاریخ

 یکشنبه خرداد 23
 تهران

 آمستردام

 بامداد 01:00حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 
 به وقت محلی ایران 03:45ساعت  رفتپرواز 

 (یبه وقت محل 10:50)ساعت  آمستردام ینپولورود به فرودگاه ش
 6)مسافت   Urban Lodgeبه وقت محلی به سمت هتل 12:00حرکت از فرودگاه شهر آمستردام در ساعت 

 دقیقه( 15مسیر کیلومتر/ مدت زمان 
 14:00الی  13:00صرف ناهار 

 16:00الی  14:00استراحت در هتل 
 20:00الی  16:00شهر آمستردام  در گشت شهری

 (یقهدق 15 مسیر زمان مدت – یلومترک 6فاصله تا هتل ) 20:00حرکت به سمت هتل از مرکز خرید در ساعت 
 صرف شام و اقامت در هتل

 شنبهدو خرداد 24

 آمستردام
-آو-هوک

 هلند

 مانستر

 یکوبلیژو

 آمستردام

 8:30الی  7:30صرف صبحانه 
کیلومتر / زمان مسیر  79)مسافت :  10:00الی  8:30،  شرکت بام گروپبه سمت   Urban Lodgeحرکت از هتل 

 (دقیقه 79
، به همراه ارائه توضیحات توسط آقای مایک ورمیج مدیر عامل شرکت Bom Groupشرکت گلخانه ای بازدید از 

 11:00الی  10:00
 دقیقه( 12کیلومتر / زمان مسیر  8)مسافت :  11:15الی  11:00 هلند به سمت مانستر-آو-حرکت از هوک

 12:00الی  11:15 شرکت بام گروپ بازدید از گلخانه گل
 14:00الی  12:00 در رستوران اختصاصی گلخانه ای صرف ناهار

 (دقیقه 35 یر/ زمان مس یلومترک 35مسافت : ) 14:45الی  14:00، بلیژوویکبه سمت  مانسترحرکت از 
 16:00الی  14:30 (Wageningen Universityدانشگاه واگنینگن )بازدید از 

 60 یر/ زمان مس یلومترک 75مسافت : ) 18:30الی  Urban Lodge  ،16:00هتلبه سمت  بلیژوویکحرکت از 
 دقیقه(

 21:00الی  19:00گشت شهری از شهر آمستردام 
 اقامت در هتل و صرف شام

 آمستردام شنبهسه  خرداد 25

 9:15الی  8:30صرف صبحانه 
 12)مسافت :  10:00 یال GreenTech  ،9:30محل برگزاری نمایشگاه به سمت   Urban Lodgeحرکت از هتل 

 (دقیقه 15 یر/ زمان مس یلومترک
 15:00الی  GreenTech ،10:00بازدید از نمایشگاه 

 13:00الی  12:00صرف ناهار 
 15:30الی  Urban Lodge  ،15:00هتل بازگشت به 

 21:00الی  18:00گشت شهری از شهر آمستردام 
 صرف شام و اقامت در هتل
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 چهارشنبه  خرداد 26

 آمستردام

 هاگ

 بروکسل

 8:30الی  7:30صرف صبحانه، 
 (یقهدق 45 یر/ زمان مس یلومترک 60)مسافت :  9:30الی  8:30، هاگبه سمت شهر   Urban Lodgeهتل حرکت از 

 14:30الی  13:30و  12:00الی  Priva 10:00و  KGP های بازدید از شرکت
 13:30 الی 12:00صرف ناهار 

 (2:15زمان مسیر  –کیلومتر  170)مسافت  16:45الی  14:30به سمت بروکسل،  هاگحرکت از شهر 
 Ramada Brussels Woluweاقامت در هتل 

 21:00الی  18:00گشت شهری در بروکسل 
 و اقامت در هتل صرف شام

 پنج شنبه  خرداد 27

 بروکسل
-کاتلینج-سینت

 ویور

 کلن

 فرانکفورت

 8:30الی  7:00صرف صبحانه 
 37)مسافت:  9:00الی  8:30 ویور،-کتلینج-سینتبه سمت   Ramada Brussels Woluweحرکت از هتل 

 دقیقه( 28کیلومتر / مدت زمان مسیر: 
  12:30الی  Hortiplan ،9:00بازدید از پروژه های شرکت 
 13:30الی  12:30صرف ناهار 

 (دقیقه 135/   کیلومتر 202)مسافت  16:30الی  13:30به سمت کلن آلمان  ویور-کتلینج-سینتحرکت از 
 20:00الی  16:30بازدید شهری از کلن، 

 (دقیقه 110/  کیلومتر 190)مسافت  22:30الی  20:00حرکت از کلن به سمت فرانکفورت، 
 The Frankfortاسکان در هتل صرف شام و 

 جمعه خرداد 28

 فرانکفورت

 منهیم

 چویسلی

 فرانکفورت

  9:30الی  7:30صبحانه 
 (دقیقه 54کیلومتر / زمان مسیر  81)مسافت:  10:30الی  9:30، منهیمبه سمت  The Frankfortحرکت از هتل 

 12:00الی  Novavert ،10:30طراحی و اجرا شده توسط شرکت  Gartenbau Waibelبازدید از گلخانه  
 منهیمدر شهر  13:30الی  12:00صرف ناهار 

)مسافت:  14:10الی  Novavert ،13:30ویسلیچ طراحی و اجرا شده توسط شرکت به سمت  منهیمحرکت از شهر 
 دقیقه (  34کیلومتر/ زمان مسیر  21

 15:30الی  Wagner Florapark ،14:10بازدید از گلخانه 
 دقیقه( 70 یر/ زمان مس یلومترک 108مسافت: ) 16:30الی  15:30به فرانکفورت،  ویسلیچبرگشت از  

 21:00الی  18:00، فرانکفورتبازدید شهری از 
 The Frankfortاسکان در هتل و  صرف شام

 بازدید شهری از فرانکفورت فرانکفورت شنبه خرداد 29

 یک شنبه خرداد 30
 فرانکفورت

 تهران

 8:00الی  7:00صرف صبحانه 

کیلومتر /  11)مسافت  8:30الی  8:00به سمت فرودگاه شهر فرانکفورت،  The Frankfortحرکت از هتل 

 دقیقه( 15زمان مسیر 

 به وقت محلی 8:30فرانکفورت در ساعت  در فرودگاهحضور 

 به وقت محلی11:45رگشت ازفرانکفورت در ساعت پرواز ب

 خرداد( 31) 00:50در ساعت  امام خمینیورود به فرودگاه 
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 امه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده مشاهده می گردد.اددر 

 

 هلندکشور هلند، -آو-هوکشهر ، بام گروپ توسط شرکتحضور در جلسه و ارائه توضیحات 

 

 هلندکشور هلند، -آو-هوکشهر ، عامل شرکت بام گروپمدیر  ارائه آقای مایک ورمیج
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      پژواک 

 

 هلندکشور مانستر، شهر ، بازدید از گلخانه های شرکت بام گروپ

 

 هلندکشور بلیژوویک، شهر بازدید از دانشگاه واگنینگن، 
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      پژواک 

 

 هلندکشور آمستردام، شهر ، 2016بازدید از نمایشگاه گرین تک 

 

 هلندکشور آمستردام، شهر ، 2016بازدید از نمایشگاه گرین تک 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 هلندکشور دلف، شهر  یوا،از شرکت پر یدبازد

 

 هلندکشور دلف، شهر بازدید از محصوالت شرکت پریوا، 
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      پژواک 

 

 هلندکشور هاگ، شهر بازدید از شرکت کی جی پی، 

 

 هلندکشور هاگ، شهر بازدید از یکی از پروژه های شرکت کی جی پی، 
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      پژواک 

 

 هلندکشور هاگ، شهر ارائه شرکت کی جی پی در دفتر شرکت، 

 

 بلژیککشور ویور، -کاتلینج-سینتشهر بازدید از شرکت هارتیپلن، 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 یکبلژکشور  یور،و-ینجکاتل-ینتسشهر  یپلن،شرکت هارت یفن یرمد یسن،کورنل یحضور در جلسه ارائه آقا

  

 بلژیککشور ویور، -کاتلینج-سینتشهر حضور در جلسه ارائه آقای کورنلیسن، مدیر فنی شرکت هارتیپلن، 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 آلمانکشور منهیم، شهر بازدید از پروژه اجرا شده شرکت نوآورت، 

 

 آلمانکشور ، ویسلیچشهر بازدید از پروژه اجرا شده شرکت نوآورت، 

 


