
معرفی گروه کشاورزی حاتم

گروه کشاورزي حاتم با سابقه اي بالغ بر 70 سال در زمینههاي مختلف کشاورزي در ایران فعال میباشد که در 

طی سالهاي گذشته با لطف خداوند متعال و تلاش کلیه اعضاي گروه به گسترش چشمگیري دست یافته است. 

در حال حاضر  فعالیت ها و توانمنديهاي این مجموعه در راستاي موارد ذیل می باشد :

تجربیات شاخص  طی ۷۰ سال سابقه کاری

           طراحی و مطالعات تخصصی پروژههاي گلخانهاي و شهركها براساس شرح خدمات اختصاصی فاز یک و دو با برخورداري از تیم 

کارشناسی آموزش دیده و با سابقه و مطالعه بالغ بر 2000 هکتار انواع پرژه هاي گلخانه اي در داخل و خارج از کشور

         کارخانه تولید لوله و پروفیل، سازه و قطعات و تجهیزات گلخانه و احداث حدود 400  هکتارگلخانه مدرن در سرتاسر کشور

         نماینده انحصاري شرکت گلخانه اي روفپا اسپانیا در زمینه انواع سازه هاي مدرن و فصلی گلخانه اي

           نماینده انحصاري شرکت مریدیم اسپانیا در زمینه تامین انواع بذر هیبرید سبزي و صیفی 

         برخورداري از تیم فنی و باتجربه در راستاي مدیریت کشت انواع محصولات جهت نیل به محصول با تناژ بالاتر و کیفیت مطلوب   

و مقبول صادرات و بازارهاي بین المللی

           برخورداري از منابع بالغ بر 1000 ساعت فیلم و مولتی مدیا آموزشی و برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی در سرتاسر ایران

           برخورداري از گلخانه ها و مزارع پایلوت در کل کشور 

                مشاوره و مطالعه انواع پروژه ها ي گلخانه اي                                              کارخانه تولید سازه و تجهیزات گلخانه 

 تولید آهن و پروفیل و مواد اولیه سازه گلخانه                                              نصب و راه اندازي پروژه ها

                تامین بذر و نهاده هاي تولید و نهال و پیاز گل                                              مدیریت تولید

  مدیریت بازاریابی، فروش و صادرات                                                            آموزش

در واقع گروه حاتم کل زنجیره تولید محصول گلخانه اي از مطالعات اولیه تا فروش محصول را بر عهده دارد که در این راستا این گروه داراي 

گریدهاي مرتبط با این فعالیت ها نیز می باشد :

 گواهینامه صلاحیت EPC (طراحی، ساخت و اجراي گلخانه) از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

 رتبه یک پیمانکاري در زمینههاي اجراي طرحها، پروژهها و امور بهرهبرداري و نگهداري از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 

 رتبه یک مشاوره در زمینه هاي زراعت و امور باغبانی از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

 رتبه یک مشاوره در زمینه هاي مرتع آبخیزداري از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 

 رتبه یک مشاوره در زمینه هاي آب، خاك، امور زیربنایی و مکانیزاسیون از نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

                رتبه سه مشاوره در زمینه هاي محیط زیست از نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

                عضو انجمن گلخانه سازان و انجمن وارد کنندگان بذر
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خدمات مطالعه و مشاوره

گروه حاتم با بهره گیري از تیم متخصص و با سابقه در زمینه هاي مختلف مشاوره و مطالعات انواع پروژه هاي کشاورزي در کشور در زمینه هاي کشـت 

هاي فضاي باز و فضـاي کنترل شده مطالعات مالی و اقتصـادي طرح هاي کلان زیسـت محیطی و آبیاري و مطالعات اجتماعی و آمایش سرزمین ها در 

کشور فعال می باشد و از دستاورد هاي این مجموعهمی توان به موارد زیر اشاره نمود :

                مطالعه و طراحی حدود 2000 هکتار گلخانه در کشور

                مطالعه تخصصی شهرك هاي کشاورزي و توریستی (اگروتوریسم)

                مطالعه تخصصی شهرك هاي کشاورزي در اقلیم هاي مختلف کشور

گروه هاي تخصصی همکاران فنی - اجرائی

مطالعات

پایه
آبیارياجتماعیاقتصاديکشاورزي

زیست 

محیطی

سازه هاي و 

ابنیه
بازارالکترومکانیکال

کنترل

کیفیت
GIS

آمــوزش

برگزاري بازدیدهاي

آموزشی برون مرزي

تهیه کتب و 

نرم افزارهاي آموزشی

برگزاري سمینارها و

کلاسهاي آموزشی

اردنهلنداسپانیاترکیهبیش از 50 عنوانبیش از 100 مورد

معرفی سیستمهاي تولید

در گلخانه

(آبکشت و خاك کشت)

تعادل سیستم رویشی

و زایشی در گیاه

سازههاي گلخانه اي

استاندارد و مدرن

بهداشت گیاهی

در گلخانه

تغذیه گیاهان 

گلخانه اي

طبقهبندي و بستهبندي

محصولات تولیدي

سایت آموزشی -

 اطلاع رسانی

براساس نیاز کشور مبنی بر به روز رسانی دانش کشـاورزي به منظور تولید براساس استاندارد هاي جهانی و بهره وري بیشـتر منابع انرژي مجموعه حاتم 

همواره در صدد ارائه دانش روز دنیا بوده و در همین راستا یکی از مهمترین رسالتها و خدمات این مجموعه آموزش دانش نوین کشاورزي می باشد.  

این آموزش از طرق مختلف حضوري و غیر حضوري بصورت تئوري و عملی در قالب چندرسانه اي ارائه می گردد.

فعالیت هاي آموزشی و اطلاع رسانی
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این گلخانه ها با تیپ گوتیک طرح اسپانیایی می باشد که با توجه به شرایط اقلیمی و محصول انتخابـی جهت کشت سازه طراحی می گردد. این سـازه 

ها در ارتفاع مختلف از حداقل 6 متر تا 9 متر و با دهانه هاي 8، 9.6، 11.2و 12.8 قابل احداث می باشند. سازه ها داراي یک یا دو پنجره سقفی در راس 

کمان می باشد. پوشش سقف از پلاستیک می باشد و دیواره ها می تواند از جنس پلاستیک یا پلی کربنات باشد.

این سازه ها در مقابل انواع بار از حمله بار باد، برف، گیاه و انسان و سایر بارهاي وارده بر سازه متحـمل می باشد که این تحـمل براساس اقلیم و شرایط 

طراحی می گردد.

جنس سازه ها همگی از آهن گالوانیزه با پوشش یکنواخت و میزان روي مناسب می باشد.

انواع گلخانـه - گلخانه مدرن

انواع گلخانـه - گلخانه فصلی

این گلخانه ها با سازه هاي سبک و قیمت هاي ارزانتر از سازه هاي مدرن مناسب احداث در مناطق گرم است که بیشتر در مناطق جنوبی و با 

آب و هواي معتدل کاربرد دارد. دو نوع تیپ سازه المریا و نت هاوس از این گروه سازه ها می باشند.



قـطعـات و اتصـاالت

کلیه قطعات و اتصالات تولید گروه حاتم توسط تیم فنی طراحی گردیده و تحت نظر تیم کنترل فنی و کیفی مجموعه  با بهره گیري از متریال اولیه 

درجه یک و با کیفیت تولید می گردد.

هم چنین برخی اتصالات مانند ریل و چرخ دنده لولا پنجره و سرستون از طراحی هاي انحصاري کاملا براساس نمونه هاي خارجی در کشور می باشد.
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