شزکت جُاد آرمان ساسوذگی

آشىايی با شزکت:
ضزمت جْاد آرهاى ساسًذگي يابستٍ بٍ کاوًن جُادگزان جُاد ساسوذگی با تغيز ًام ضزمت سلين مطت
مَثز بِ ضوارُ ثبت  305244بِ ضزمت جْاد آرهاى ساسًذگي در تاريخ ( 91/7/15سْاهي خاظ) تاسيس
گزديذ.
فعاليتْاي ايي ضزمت در سهيٌِ ّاي مطاٍرسي ،تَليذ بذر ،پزٍصُ ّاي پيواًناري ،اجزا ٍ ًگْذاري فضاي سبش
ٍ ...اًجام هي پذيزد.
يضايف:
ارائِ خذهات فٌي هٌْذسي ،هطاٍرُ ٍ اجزاي عزح در سهيٌِ ّاي هزبَط بِ تَليذات سراعي ،باغي ،دام ٍ
عيَر ،جٌگل ٍ هزتع ،آبخيشداري ،بياباًشدايي ،آب ٍ خاك ،داهپشضني ،فضاي سبش ٍ جٌگلناري ،ضيالت ٍ
آبشياى ،عوزاًي ٍ سيز بٌايي ،آهَسضي ،تحقيقي ٍ تزٍيجي بخطْاي مطاٍرسي ،آب ،هٌابع عبيعي ٍ هحيظ
سيست.
احذاث گلخاًِ ،تَليذ ،پزٍرش ٍ فزآٍري گياّاى دارٍئي ،تَليذ ٍ پزٍسس بذر ٍ ًْال ،ايجاد صٌايع تبذيلي،
تنويلي ٍ فزآٍري هحصَالت بخطْاي مطاٍرسي ٍ هٌابع عبيعي.
ارائِ خذهات باسرگاًي ،صادراتٍ ،اردات ،تْيِ ،تأهيي ٍ تَسيع مليِ ًْادُ ّاي هزبَط بِ سيز بخص ّاي فَق
الذمز اعن اس مَد ،سن ،دارٍّاي داهي ،هَاد بيَلَصيل ،بذر ،هاضيي آالت ،ادٍات ٍ تجْيشات.
هغالعِ ٍ اجزاي عزح ّاي فزٌّگيٌّ ،زيٍ ،رسضي ،خذهاتي ،سيارتي ،سياحتي ،آهار ٍ اعالعات ٍ
اًفَرهاتيل( ،)GISبِ ساخت ٍ ساس مارگاّْا ،تأسيساتً ،وايطگاّْا ،فزٍضگاّْا ،هياديي عزضِ هحصَالت ٍ
خذهات ،مطت ٍ صٌعت ٍ هجتوع ّاي سراعي ،باغي ،ضيالتي ،گلخاًِ اي ،باغ ضْز ،هسنًَي ،اًباري ،سيلَ،
سزدخاًِ ،راّساسي ،جادُ ّاي جٌگلي ٍ بيي هشارع ،ضبنِ ّاي آبياري ٍ سّنطي ،تجْيش ٍ ًَساسي هشارع ٍ
رٍضْاي ًَيي آبياري هشارع ٍباغات.

تأميه ي تجُيش مىابع مالی ي اعتباري ،مشارکت ي استفادٌ اس سزمايٍ َاي تخصصی ي مالی
جُادگزان ،اخذ يام ي تسُيالت اس باوكُا ي مًسسات مالی ي اعتباري ،عقذ قزارداد با اشخاص
حقيقی ي حقًقی ،ايجاد شعب ي ومايىذگی شزکت در داخل ي خارج اس کشًر ي تأسيس شزکتُاي
تخصصی ي مىطقٍ اي ي کليٍ فعاليتُائيكٍ بٍ وحًي در سًد دَی شزکت مًثز باشذ.

