
نام استانردیف
نام شرکت تولید 

کننده بذر
محصولآدرس و شماره تماس 

1
آذربایجان 

شرقی

شرکت تعاونی 

818کشاورزی 

 چهل و پنج کيلومتری جاده -9143531583

کلب کندی-مراغه هشترود
گندم

2
آذربایجان 

شرقی

شرکت تعاونی 

توليدی خدمات 

کشاورزی و دامی 

 اریس اهر1724

گندم9144260523

3
آذربایجان 

شرقی

شرکتهای تعاونی 

روستایی شهرستان 

چاراویماق

-شهرستان چاراویماق قره آغاج خ دانش

9144235751
گندم

4
آذربایجان 

شرقی

شرکت تعاونی 

 2290مکانيزاسيون 

خدافرین

گندم9143078388

5
آذربایجان 

شرقی

شرکت سالمت 

سهامی )اندیشان 

(خاص

-20ميدان تره بار حجر -دفتر مرکزی-بناب

9144206679
گندم

6
آذربایجان 

شرقی

شرکت تعاونی 

خدمات فنی و 

مشاوره ای و 

مکانيزاسيون و 

توليدی کشاورزی 

تبریز  شهرک صنعتی روبروی - بناب جاده بناب

 09-09141204548-ایستگاه تحقيقات

143224660

گندم

7
آذربایجان 

شرقی

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی هشترود
نخود9143231548خ شهيد رجایی -هشترود

8
آذربایجان 

شرقی

شرکت کيميا دانه 

خاورميانه
نخودآذربایجان شرقی

1398شرکت های تولیدکننده بذر در سال 



9
آذربایجان 

شرقی

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی هشترود
گندم9143231548خ شهيد رجایی -هشترود

10
آذربایجان 

شرقی

شرکت خوشه سهند 

(سهامی خاص)مراغه 

جنب مدیریت جهاد -اتوبان اميرکبير-مراغه

04152622573- کشاورزی
گندم

11
آذربایجان 

شرقی

شرکت شکوه تندیس 

آذربایجان
جو9143203226

12
آذربایجان 

شرقی

اتحادیه تعاون 

روستایی شهرستان 

بستان آباد

-بستان آباد خ طالقانی شرقی روبروی کالنتری

9149067524
گندم

13
آذربایجان 

شرقی

اتحادیه تعاون 

روستایی شهرستان 

بستان آباد

-بستان آباد خ طالقانی شرقی روبروی کالنتری

9149067524
جو

14
آذربایجان 

شرقی

شرکت تعاونی 

روستایی شهرستان 

ميانه

-روبروی دبيرستان زینبيه  سابق-خ امام- ميانه

9144230699
گندم

15
آذربایجان 

غربی
بایزید نوربخش

-04442444387روستای اگریقاش-مهاباد

09141422142
گندم

16
آذربایجان 

غربی

شرکت تعاونی 

روستایی بوکان

مجتمع ادارات  -خيابان دولت- بوکان

046244222-09141844610
گندم

17
آذربایجان 

غربی

شرکت خوشه طالی 

اشنویه

شهرک -اشنویه–آذربایجان غربی 

44436209-44436451 - 44436730صنعتی
گندم

18
آذربایجان 

غربی

شرکت آذین خوشه 

شاهيندژ

-  جاده  مياندوآب15کيلومتر -شاهين دژ-اروميه

- 04446446602جنب پمپ بنزین- احمدآباد

0914481190

جو



19
آذربایجان 

غربی

شرکت آذین خوشه 

شاهيندژ

-  جاده  مياندوآب15کيلومتر -شاهين دژ-اروميه

- 04446446602جنب پمپ بنزین- احمدآباد

0914481191

گندم

20
آذربایجان 

غربی

افشين علی حسين 

مسلک

-09144478166ناحيه صنعتی کریم آباد-اروميه

09144840461
گندم

21
آذربایجان 

غربی
صالح مسلمان

جنب لوله کشی -خ اسماعيل آباد-نقده

09144835393نالوسی
(نخود)حبوبات 

22
آذربایجان 

غربی

شرکت تجارت 

پيشگامان سبز اروميه

پالک - نبش خيابان دانش-خيابان باکری-اروميه

335   -04432238408 -09121896400
گندم

23
آذربایجان 

غربی
گندم09144444441-09126008593کمال محمودپور

24
آذربایجان 

غربی
(نخود)حبوبات 09144444441-09126008593کمال محمودپور

اردبيل25
شرکت سبزآوران 

مغان

9141516263- شهرک صنعتی پارس- اردبيل  

آباد
گندم

اردبيل26
شرکت رفاه گستر 

(سهامی خاص)

 - بعد از-  جاده مغان13کيلومتر - اردبيل  

صنعتی -9143536155-کشتارگاه 
گندم

اردبيل27

شرکت کشت و 

صنعت دامپروری 

پارس

جاده پروژه منطقه عملياتی - پارس آباد مغان

4327312201-شرکت کشت و صنعت پارس
گندم

شرکت ذرت سبالناردبيل28
- جاده جعفرآباد8کيلومتر- پارس آباد مغان

9141516351
گندم



اردبيل29

شرکت تعاونی 

هزاروپنجاه و هفت 

گلچين مغان

- جاده اصالندوز12کيلومتر - پارس آباد- اردبيل

-09141516091-اولتان
گندم

اردبيل30

شرکت تعاونی 

هزاروپنجاه و هفت 

گلچين مغان

- جاده اصالندوز12کيلومتر - پارس آباد- اردبيل

-09141516091-اولتان
جو

اردبيل31
شرکت تعاونی توليد 

روستایی پيراقوم

- جاده خلخال9کيلومتر - اردبيل9144540585

روستای پيراقوم
گندم

اردبيل32
شرکت تعاونی توليد 

روستایی پيراقوم

- جاده خلخال9کيلومتر - اردبيل9144540585

روستای پيراقوم
گندم

اردبيل33

شرکت تعاونی 

توليدی و توزیعی 

قزل مغان

9141526233- گندمخ امام- بيله سوار

اردبيل34
شرکت تعاونی 

روستایی اولتان
4527322584- گندماولتان- جاده اصالندوز12کيلومتر - پارس آباد- اردبيل

اردبيل35

شرکت کشت و 

صنعت زراعی و 

دامداری آرتا کشت

9143514463- گندم118پ - خ پاسداران- اردبيل

اردبيل36
شرکت بهين جوانه 

سبز آرتا
گندماردبيل-4533470722

اردبيل37

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان پارس آباد

9141516108- خ جهاد- پارس آباد- اردبيل  

کشاورزی
گندم

اردبيل38

شرکت تعاونی توزیع 

نهاده های کشاورزی 

و دامی یاشيل کشت

9141504938- جنب بانک-فلکه امام-انگوت  

کشاورزی
گندم



اردبيل39

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان بيله سوار

9141526233- گندمخ امام- بيله سوار

-9143550869موسی خانزادهاردبيل40 گندمقلعه برزند- گرمی-اردبيل 

اردبيل41
کشت و صنعت و 

دامپروری مغان
4527612210- گندمپارس آباد- اردبيل

اردبيل42

شرکت کشت و 

صنعت و دامپروری 

پارس

4327312201- کلزاپارس آباد- اردبيل

اردبيل43
شرکت ذرت سبالن 

(سهامی خاص)

- جاده جعفرآباد8کيلومتر- پارس آباد مغان

9141516351
ذرت

اردبيل44
شرکت ذرت سبالن 

(سهامی خاص)

- جاده جعفرآباد8کيلومتر- پارس آباد مغان

9141516351
(نخود-عدس)حبوبات 

اردبيل45
شرکت ذرت سبالن 

(سهامی خاص)

- جاده جعفرآباد8کيلومتر- پارس آباد مغان

9141516351
جو

اردبيل46

شرکت تعاونی 

توليدی و توزیعی 

قزل مغان

9141526233- ذرتخ امام- بيله سوار

اردبيل47
شرکت سبز آوران 

مغان

9141516263- شهرک صنعتی پارس- اردبيل  

آباد
ذرت

اردبيل48
شرکت ميالد بذر 

مغان

 بيست و پنج کيلومتری پارس -9141516056

تازه کند-آباد
ذرت



-9143550869موسی خانزادهاردبيل49 ماشکقلعه برزند- گرمی-اردبيل 

شرکت ارس بذر مغاناردبيل50
2188046340- بن-خ شيخ بهایی-ونک- تهران  

3 واحد 2پالک - بست وليعصر
گندم

اردبيل51
شرکت بهاران بذر 

مغان

9141513022- 3کيلومتر - پارس آباد- اردبيل  

جاده روستای پتلو
ذرت

شرکت آرتام بذراردبيل52
9141581237- سيلوی- جعفر آباد- پارس آباد  

برقی
ذرت

اردبيل53

شرکت ملی کشت و 

صنعت و دامپروری 

مغان

4527612210- ذرتپارس آباد- اردبيل

اردبيل54

شرکت ملی کشت و 

صنعت و دامپروری 

پارس

4327312201- ذرتپارس آباد- اردبيل

اردبيل55

شرکت توليد سيب 

زمينی بذری دشت 

زرین اردبيل

9143510889- 8کيلومتر- پارس آباد مغان  

جاده جعفرآباد
مينی تيوبر

اصفهان56

شرکت تعاونی 

کشاورزی شهدای 

گرگاب

-خروجی گرگاب-اتوبان شاهين شهر-اصفهان

  -031-45753328جنب شهرداری 

03145744102-45753988-031

جو

اصفهان57

شرکت تعاونی 

کشاورزی شهدای 

گرگاب

-خروجی گرگاب-اتوبان شاهين شهر-اصفهان

  -031-45753328جنب شهرداری 

03145744102-45753988-032

گندم

اصفهان58

شرکت توليدی و 

تحقيقاتی بذرافشان 

سپاهان

جنب پمپ -حبيب آباد-شهرستان برخوردار

6644383بنزین نوربخش
جو



اصفهان59

شرکت توليدی و 

تحقيقاتی بذرافشان 

سپاهان

جنب پمپ -حبيب آباد-شهرستان برخوردار

6644384بنزین نوربخش
گندم

اصفهان60

شرکت خدمات 

کشاورزی پاکان بذر 

کویر

دهستان -ابوزید آباد-آران وبيدگل-اصفهان

بلوار امام -حسين آباد کویر

09131612426- 03154252545(ع)رضا

جو

اصفهان61

شرکت خدمات 

کشاورزی پاکان بذر 

کویر

دهستان -ابوزید آباد-آران وبيدگل-اصفهان

بلوار امام -حسين آباد کویر

09131612426- 03154252545(ع)رضا

گندم

اصفهان62

شرکت خدمات 

کشاورزی پاکان بذر 

کویر

دهستان -ابوزید آباد-آران وبيدگل-اصفهان

بلوار امام -حسين آباد کویر

09131612426- 03154252545(ع)رضا

ارزن

اصفهان63

شرکت تعاونی 

کشاورزی شهدای 

گرگاب

-خروجی گرگاب-اتوبان شاهين شهر-اصفهان

  -031-45753328جنب شهرداری 

03145744102-45753988-032

بذر سبزی صيفی 

(خربزه)

اصفهان64
شرکت انبوه کشت 

اصفهان

کوچه -خ مهرآباد-خيابان مشتاق دوم-اصفهان

-03137553990-36پ -بن بست هشتم-پنجم

 09133147739

 (مينی تيوبر)ریز غده 

سيب زمينی

اصفهان65

شرکت پخش سموم 

و نهاده های 

کشاورزی به رویش 

پارس

حدفاصل بلوار -ضلع غربی اتوبان خرازی-اصفهان

-56نبش کوچه -اشرفی اصفهانی و چهارراه جهاد

03137737848-294پالک 

پياز، )سبزی صيفی 

هویج، شلغم و 

(چغندرلبویی

خسرو رحيم صادقیاصفهان66

-شهرضا-جاده مبارکه25کيلومتر -اصفهان

شهرک صنعتی علی آباد 

 03153355560-09133352528جميزه

09133355833-61الی

گندم

خسرو رحيم صادقیاصفهان67

-شهرضا-جاده مبارکه25کيلومتر -اصفهان

شهرک صنعتی علی آباد 

 03153355560-09133352528جميزه

09133355833-61الی

جو

اصفهان68

شرکت تعاونی 

کشاورزان و دامداران 

صنعتی مهيار

-  جاده  اصفهان شهرضا30کيلومتر - اصفهان 

031-2324210مهيار
گندم



اصفهان69

شرکت تعاونی 

کشاورزان و دامداران 

صنعتی مهيار

-  جاده  اصفهان شهرضا30کيلومتر - اصفهان 

032-2324210مهيار
جو

اصفهان70

شرکت تعاونی 

کشاورزی شهدای 

گرگاب

-خروجی گرگاب-اتوبان شاهين شهر-اصفهان

  -031-45753328جنب شهرداری 

03145744102-45753988-031

جو

اصفهان71

شرکت تعاونی 

کشاورزی شهدای 

گرگاب

-خروجی گرگاب-اتوبان شاهين شهر-اصفهان

  -031-45753328جنب شهرداری 

03145744102-45753988-032

گندم

اصفهان72

شرکت توليدی و 

تحقيقاتی بذرافشان 

سپاهان

جنب پمپ -حبيب آباد-شهرستان برخوردار

6644383بنزین نوربخش
جو

اصفهان73

شرکت توليدی و 

تحقيقاتی بذرافشان 

سپاهان

جنب پمپ -حبيب آباد-شهرستان برخوردار

6644384بنزین نوربخش
گندم

اصفهان74

شرکت خدمات 

کشاورزی پاکان بذر 

کویر

دهستان -ابوزید آباد-آران وبيدگل-اصفهان

بلوار امام -حسين آباد کویر

09131612426- 03154252545(ع)رضا

جو

اصفهان75

شرکت خدمات 

کشاورزی پاکان بذر 

کویر

دهستان -ابوزید آباد-آران وبيدگل-اصفهان

بلوار امام -حسين آباد کویر

09131612426- 03154252545(ع)رضا

گندم

اصفهان76

شرکت خدمات 

کشاورزی پاکان بذر 

کویر

دهستان -ابوزید آباد-آران وبيدگل-اصفهان

بلوار امام -حسين آباد کویر

09131612426- 03154252545(ع)رضا

ارزن

اصفهان77

شرکت تعاونی 

کشاورزی شهدای 

گرگاب

-خروجی گرگاب-اتوبان شاهين شهر-اصفهان

  -031-45753328جنب شهرداری 

03145744102-45753988-032

بذر سبزی صيفی 

(خربزه)

اصفهان78
شرکت انبوه کشت 

اصفهان

کوچه -خ مهرآباد-خيابان مشتاق دوم-اصفهان

-03137553990-36پ -بن بست هشتم-پنجم

 09133147739

 (مينی تيوبر)ریز غده 

سيب زمينی



اصفهان79

شرکت پخش سموم 

و نهاده های 

کشاورزی به رویش 

پارس

حدفاصل بلوار -ضلع غربی اتوبان خرازی-اصفهان

-56نبش کوچه -اشرفی اصفهانی و چهارراه جهاد

03137737848-294پالک 

پياز، )سبزی صيفی 

هویج، شلغم و 

(چغندرلبویی

خسرو رحيم صادقیاصفهان80

-شهرضا-جاده مبارکه25کيلومتر -اصفهان

شهرک صنعتی علی آباد 

 03153355560-09133352528جميزه

09133355833-61الی

گندم

خسرو رحيم صادقیاصفهان81

-شهرضا-جاده مبارکه25کيلومتر -اصفهان

شهرک صنعتی علی آباد 

 03153355560-09133352528جميزه

09133355833-61الی

جو

اصفهان82

شرکت تعاونی 

کشاورزان و دامداران 

صنعتی مهيار

-  جاده  اصفهان شهرضا30کيلومتر - اصفهان 

031-2324210مهيار
گندم

اصفهان83

شرکت تعاونی 

کشاورزان و دامداران 

صنعتی مهيار

-  جاده  اصفهان شهرضا30کيلومتر - اصفهان 

032-2324210مهيار
جو

البرز84
شرکت پيشرو کشت 

البرز

جاده قدیم نظرآباد به- البرز -9121675691  

هشتگرد
گندم

البرز85
شرکت پيشرو کشت 

البرز

جاده قدیم نظرآباد به- البرز -9121675691  

هشتگرد
سبزی و صيفی

البرز86
شرکت پيشرو کشت 

البرز

جاده قدیم نظرآباد به- البرز -9121675691  

هشتگرد
جو

البرز87
شرکت نيکان بذر 

آرمان

پ -  غربی8بلوار - خ آزادی-گوهردشت- کرج

09123630637- 10 واحد 27
(سطح کشور)کينوا 

البرز88
شرکت آرین خوشه 

پارس

مجتمع -خيابان والفجر-ميدان فهميده- کرج

02632755212- 2طبقه - امام علی
(سطح کشور)ذرت 

شرکت نگين سبز برناالبرز89
بلوار شهيد دانش -ميدان مادر-مهرویال-کرج

09121834699- 471پ -آموز
(سطح کشور)ذرت 

ایالم90
شرکت تعاونی شکاره 

 ایوان2650
9188423292- جوخ شهيد دستغيب- ایوان غرب



ایالم91
شرکت تعاونی بذر 

دردانه سهامی خاص

9181411621- کيلومتر یک جاده- دره شهر  

پلدختر
گندم

-9188423292شرکت الينا بذر ایوانایالم92 گندمخ شهيد دستغيب- ایوان غرب

ایالم93
 مهر 2618شرکت 

خرسان
9188420436- گندمشهرک توحيد- بخش هليالن

ایالم94

 2488شرکت تعاونی 

توليد و فراوری بذر 

گندم و ذرت خشک 

9161419222- جنب- دشت عباس- دهلران  

پاسگاه انتظامی دشت عباس
گندم

ایالم95

شرکت تعاونی توليد 

و فرآوری بذر گندم 

ميعاد دشت عباس

9166415929- دهلران- جاده اندیشمک - 

کارخانه یخ
گندم

-9181411853یداله رشيدیایالم96 گندمایوان- ایالم

ایالم97

شرکت تعاونی 

 16کشاورزی مهر 

دره شهر

9169410341- گندمدره شهر-ایالم

ایالم98

شرکت خدمات 

کشاورزی نرگس 

دهلران

9181414065- گندمانتهای خ ابراهيم قتال- دهلران

ایالم99

شرکت خدماتی 

گندمکاران جنوب 

غرب

9188420436- گندمبخش موسيان- دهلران

ایالم100
شرکت توليدی 

چناب دانه
9183410018- گندمشهرک توحيد- بخش هليالن

ایالم101

 3258شرکت تعاونی 

فراورده های بذر برتر 

نوین مورموری

3412520969- مورموری جنب- آبدانان  

استادیوم
گندم

ایالم102
شر کت تعاونی حسن 

بربوطی وليعصر
9166414312- گندمروستای وليعصر- دشت عباس

ایالم103
شرکت رویان دشت 

عباس

9166415929- جنب- دشت عباس- دهلران  

پاسگاه انتظامی دشت عباس
گندم

ایالم104
 زاگرس 355شرکت 

ایوان
حبوباتایالم



ایالم105
شرکت تعاونی شکاره 

 ایوان2650
9188423292- جوخ شهيد دستغيب- ایوان غرب

ایالم106
شرکت تعاونی بذر 

دردانه سهامی خاص

9181411621- کيلومتر یک جاده- دره شهر  

پلدختر
گندم

-9188423292شرکت الينا بذر ایوانایالم107 گندمخ شهيد دستغيب- ایوان غرب

ایالم108
 مهر 2618شرکت 

خرسان
9188420436- گندمشهرک توحيد- بخش هليالن

ایالم109

 2488شرکت تعاونی 

توليد و فراوری بذر 

گندم و ذرت خشک 

9161419222- جنب- دشت عباس- دهلران  

پاسگاه انتظامی دشت عباس
گندم

ایالم110

شرکت تعاونی توليد 

و فرآوری بذر گندم 

ميعاد دشت عباس

9166415929- دهلران- جاده اندیشمک - 

کارخانه یخ
گندم

-9181411853یداله رشيدیایالم111 گندمایوان- ایالم

ایالم112

شرکت تعاونی 

 16کشاورزی مهر 

دره شهر

9169410341- گندمدره شهر-ایالم

ایالم113

شرکت خدمات 

کشاورزی نرگس 

دهلران

9181414065- گندمانتهای خ ابراهيم قتال- دهلران

ایالم114

شرکت خدماتی 

گندمکاران جنوب 

غرب

9188420436- گندمبخش موسيان- دهلران

ایالم115
شرکت توليدی 

چناب دانه
9183410018- گندمشهرک توحيد- بخش هليالن

ایالم116

 3258شرکت تعاونی 

فراورده های بذر برتر 

نوین مورموری

3412520969- مورموری جنب- آبدانان  

استادیوم
گندم

ایالم117
شر کت تعاونی حسن 

بربوطی وليعصر
9166414312- گندمروستای وليعصر- دشت عباس

ایالم118
شرکت رویان دشت 

عباس

9166415929- جنب- دشت عباس- دهلران  

پاسگاه انتظامی دشت عباس
گندم



ایالم119
 زاگرس 355شرکت 

ایوان
حبوباتایالم

بوشهر120
شرکت صدف دانه 

(سهامی خاص)ليان  

9177744946- بخش دهستان- دشتستان  

شهرک صدف- بوشکان
گندم

بوشهر121

شرکت تعاونی 

توليدی کشاورزی 

خوشه طالی 

9171718076- گندمجاده کمر بندی اهرم –برازجان 

بوشهر122
شرکت تعاونی 

روستایی دشتی
9173710211- گندمخيابان امام- خورموج

بوشهر123
شرکت بهار گستر 

شبانکاره

7734853559- خ امام- شبانکاره- بوشهر - 

روبروی اداره ثبت
گندم

جوبوشهرکاوه ابراهيمیبوشهر124

تهران125

اتحادیه مرکزی 

شرکتهای تعاونی 

توليد روستایی ایران

خ شهيد -باالتر از زرتشت-خ ولی عصر-تهران

02188852851-8پ-خ صربداران-صدر

سطح )بذر سيب زمينی

(کشور

تهرانشرکت الله سهندتهران126
-طالبی)سبزی صيفی 

(سطح کشور)(اسفناج

تهران127

شرکت بين المللی 

کشاورزی بازرگانی 

فجر سبز

خيابان  ميرزای - خيابان شهيد مطهری-تهران

- طبقه سوم-2پالک -کوچه عرفان-شيرازی

-40883985-40883992-12واحد 

09128390131

(سطح کشور)پنبه

تهران128
شرکت توليدی بذر 

یونجه طالی سبز

خيابان -چهاربرج-مياندوآب–آذربایجان غربی

9128863163-09141213163-شهيد رجایی 
(سطح کشور)یونجه 

تهران129

شرکت کشت و 

صنعت و مجتمع 

گوشت فدک خشکرود

ساوه، شهرستان - جاده قدیم تهران90کيلومتر 

مامونيه، بعد از فلکه ساعت، جاده روستای 

2 الی 02565423371-18کيلومتر -خشکرود

(سطح کشور)گندم

تهران130

شرکت کشت و 

صنعت و مجتمع 

گوشت فدک خشکرود

ساوه، شهرستان - جاده قدیم تهران90کيلومتر 

مامونيه، بعد از فلکه ساعت، جاده روستای 

3 الی 02565423371-18کيلومتر -خشکرود

(سطح کشور)جو

شرکت کاسپين بذرتهران131

خ گرمسار -خ شيراز جنوبی-خ مالصدرا-تهران

  -4واحد-طبقه دوم-26پ -غربی

90 الی 88047789 – 09122390083

(سطح کشور)سویا



تهران132
شرکت زرین دان 

جنوب

بلوار -(ع)ابتدای جاده محمدبن جعفر-دزفول

-530پالک -روبروی سایت دوم هوایی-اربعين

06142328360-06142328361

خربزه(سطح کشور)

تهران133
شرکت زرین دان 

جنوب

بلوار -(ع)ابتدای جاده محمدبن جعفر-دزفول

-530پالک -روبروی سایت دوم هوایی-اربعين

06142328360-06142328361

(سطح کشور)پياز

تهران134
شرکت زرین دانه 

کشتزار

خ -خ خردمند جنوبی-خ کریمخان زند-تهران

 و 88840501-3طبقه-3پالک -ملکيان

88311400

تربچه، )سبزی صيفی 

کاهو، لوبيا سبز و 

(سطح کشور)(خربزه

تهران135
شرکت آشيان نهاده 

کشاورزی پاکدشت

09121495516-02136343894-

09391195197
جو

تهران136
شرکت آشيان نهاده 

کشاورزی پاکدشت

09121495516-02136343894-

09391195197
گندم

تهران137

اتحادیه تعاونی 

شرکتهای روستایی 

شهرستان ری

جنب -جاده قدیم قم محله بهشتی-شهر ری

نبش کوچه دهقان -کوچه ابتکار-پمپ بنزین

09123358812 –555221907پالک -نيری

گندم

تهران138

شرکت تعاونی 

توليدکنندگان بذر 

استان تهران

کيلومتر -اتوبان ساوه به سمت تهران-رباط کریم

-09121032976جاده کشتارگاه-22

09148624586-95118155

گندم

تهران139

شرکت تعاونی 

توليدکنندگان بذر 

استان تهران

کيلومتر -اتوبان ساوه به سمت تهران-رباط کریم

-09121032976جاده کشتارگاه-22

09148624586-95118156

جو

تهران140

شرکت تعاونی نوليد 

روستایی شهيد نواب 

صفوی

-جاده ميان آباد-کمربندی الغدیر-اسالمشهر

سرپل -جاده کانال نواب صفوی

09125461591 - 02156538008کاشانک

جو

تهران141

شرکت شيميایی گل 

سهامی )سم گرگان 

(خاص

(لوبيا)حبوبات 9123447732

تهران142

شرکت شيميایی گل 

سهامی )سم گرگان 

(خاص

9123447732

لوبيا )سبزی صيفی 

چغندرلبویی و -سبز

(ریحان بنفش

شرکت زر بذر ایرانيانتهران143

خيابان شهيد -ميدان قائم-اسالمشهر

-21 و 19پالک -(سالور)حدادی

02156478830-09121956466

پياز، )سبزی و صيفی 

خيار، کاهو، ریحان، 

(شوید، تربچه و اسفناج 



تهران144
شرکت زرین دانه 

کشتزار

خ -خ خردمند جنوبی-خ کریمخان زند-تهران

 و 88840501-3طبقه-3پالک -ملکيان

88311400

-تربچه)سبزی و صيفی

لوبياسبز و - خربزه

(کاهو

شرکت فالت ایرانتهران145

-2پالک -کوچه سيزدهم-بخارست-تهران

09125407868-88705757-

09125407868

(پياز)سبزی و صيفی 

شرکت زرینه روزتهران146
-607شماره -خيابان جمهوری- تهران

09122778171
مينی تيوبر

تهران147
شرکت جهاد سبز 

سهامی خاص

تقاطع مشاهير و - ميدان هفت تير- تهران

02188381071- 5پ - غفاری

سطح )سویا - کلزا

(کشور

تهران148
شرکت توسعه کشت 

دانه های روغنی

- 130پالک - خ قائم مقام فراهانی- تهران

02188830957
(سطح کشور)سویا 

تهران149
شرکت توسعه کشت 

دانه های روغنی

- 130پالک - خ قائم مقام فراهانی- تهران

02188830958
(سطح کشور)کنجد 

تهران150
شرکت توسعه کشت 

دانه های روغنی

- 130پالک - خ قائم مقام فراهانی- تهران

02188830959
(سطح کشور)کلزا 

تهران151
شرکت توسعه کشت 

ذرت

-4پ - سهند شرقی-خ باباطاهر-خ فاطمی-تهران

02188992975
(سطح کشور)ذرت 

تهران152
شرکت بهينه سازان 

بذر مزرعه

پالک - خيابان جعفرآباد- ميدان تجریش- تهران

42 -02188632027
(سطح کشور)ذرت 

تهران153
شرکت آرمان سبز 

آدینه

خيابان شيخ بهایی - خيابان مالصدرا- تهران

02183503- کوچه صبا-شمالی
(سطح کشور)ذرت 

تهران154
شرکت آرنا توسعه 

پایدار

- بعد از سرفراز- خيابان مطهری- تهران

09124961765
(سطح کشور)یونجه 



155
چهارمحال و 

بختياری

شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی 

سهامی خاص

38133307664-   جاده5کيلومتر - شهرکرد

فرخ شهر
جو

156
چهارمحال و 

بختياری

شرکت زرین بذر 

زاگرس
جوچهارمحال بختياری-9131840826

157
چهارمحال و 

بختياری

شرکت تعاونی 

روستایی لردگان
3412520969- گندمبلوار پرستار- لردگان

158
چهارمحال و 

بختياری

شرکت زرین بذر 

زاگرس
گندمچهارمحال بختياری-9131840826

159
خراسان 

جنوبی

شرکت سهامی زراعی 

خضری

شرکت سهامی زراعی - خراسان جنوبی

6-05632542993خضری
جو

160
خراسان 

جنوبی

شرکت سهامی زراعی 

خضری

شرکت سهامی زراعی - خراسان جنوبی

7-05632542993خضری
گندم

161
خراسان 

جنوبی

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

خراسان جنوبی

طبقه -32پالک -20توحيد -بيرجند

09151607257 و 9-05614447908پنجم
جو

162
خراسان 

جنوبی

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

خراسان جنوبی

طبقه -32پالک -20توحيد -بيرجند

09151607257 و 9-05614447908پنجم
گندم

163
خراسان 

جنوبی

شرکت تعاونی توليد 

روستایی بهشت 

بشرویه

بلوار جهاد    - بشرویه- خراسان جنوبی

09155350337 -05632781658-

05632781659

پنبه

164
خراسان 

جنوبی

شرکت سهامی زراعی 

خضری

شرکت سهامی زراعی - خراسان جنوبی

6-05632542993خضری
جو



165
خراسان 

جنوبی

شرکت سهامی زراعی 

خضری

شرکت سهامی زراعی - خراسان جنوبی

7-05632542993خضری
گندم

166
خراسان 

جنوبی

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

خراسان جنوبی

طبقه -32پالک -20توحيد -بيرجند

09151607257 و 9-05614447908پنجم
جو

167
خراسان 

جنوبی

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

خراسان جنوبی

طبقه -32پالک -20توحيد -بيرجند

09151607257 و 9-05614447908پنجم
گندم

168
خراسان 

جنوبی

شرکت تعاونی توليد 

روستایی بهشت 

بشرویه

بلوار جهاد    - بشرویه- خراسان جنوبی

09155350337 -05632781658-

05632781659

پنبه

169
خراسان 

رضوی

شرکت تعاونی 

روستایی جميل

روستای فتح -بخش ميان جلگه–نيشابور 

09153527282-05142753374آباد
جو

170
خراسان 

رضوی

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان نيشابور

نرسيده به بی بی -خيابان امام خمينی-نيشابور

43340026-43340025شطيطه
جو

171
خراسان 

رضوی

شرکت کشت و 

صنعت جوین

سمت - کوچه اول8-خيابان کوهسنگی-مشهد

05138533536 -19چپ پالک 
گندم

172
خراسان 

رضوی
محمد آشنا

قبل - جاده نيشابور به مشهد5کيلومتر -نيشابور

-09121157875مزرعه گلستان-از پليس راه

05142254007

جو

173
خراسان 

رضوی

شرکت زربذر پيشرو 

سهامی خاص

 بعد از چهارراه 19بلوار قرنی بين قرنی -مشهد

- 37298801-38پالک -سمت چپ-اول

09155188334

گندم

174
خراسان 

رضوی

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

قوچان

بلوار شهيد مدرس -قوچان- خراسان رضوی

47225052-47235122روبروی شرکت نفت
گندم



175
خراسان 

رضوی

موسسه کشت و 

صنعت مزرعه نمونه

صندوق - جاده سرخس7کيلومتر -مشهد

05133960805 الی 9-115پستی
کلزا

176
خراسان 

رضوی

اتحادیه شرکت 

مجتمع زراعی دامی 

سرودشت خراسان 

رضوی

-91پالک -19ابوذر غفاری- خ احمدآباد- مشهد

09151134970 -05118408002
گندم

177
خراسان 

رضوی

شرکت تعاونی 

روستایی عشق آباد

جنب حوزه انتظامی -شهر عشق آباد-نيشابور

09153526530 و 05524223213ميان جلگه 
گندم

178
خراسان 

رضوی

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان نيشابور

نرسيده به بی بی -خيابان امام خمينی-نيشابور

43340026-43340025شطيطه
جو

179
خراسان 

رضوی

شرکت کشت و 

صنعت جوین

سمت - کوچه اول8-خيابان کوهسنگی-مشهد

05138533536 -19چپ پالک 
گندم

180
خراسان 

رضوی

شرکت تعاونی 

کشاورزی زرین دانه 

دشت بينالود نيشابور

کوچه  - 5دانشگاه - شهرک قدس- نيشابور

05516611595-91پالک - شهيد برزنونی
(نخود)حبوبات 

181
خراسان 

رضوی
جواد بهزادیان

-32نبش  کوهسنگی -خيابان کوهسنگی-مشهد

 و 05118412883-33واحد-3طبقه-1پالک

8407117

زیره سبز

182
خراسان 

رضوی

شرکت تعاونی 

کشاورزی کشاورزان 

تایباد

گندمابتدای جاده باخرز-تایباد

183
خراسان 

رضوی

اتحادیه شرکتهای 

تعاون روستایی تربت 

حيدریه

-3/33امام رضا-بلوار امام رضا-تربت حيدریه

 جهاد 2ساختمان شماره 

09153311389 و 05152229043کشاورزی

گندم



184
خراسان 

رضوی

شرکت زیره پاک 

کنی زرین سهامی 

خاص

ابتدای جاده -جاده فریمان17کيلومتر-مشهد

05123553299کشتارگاه صنعتی
گندم

185
خراسان 

رضوی

شرکت کشت و 

صنعت دشت سبز 

داناب

-27پالک -5دندانپزشکان-67وکيل آباد -مشهد

05135413880-05135093046طبقه همکف

گوجه )سبزی صيفی 

(خربزه-پياز-فرنگی

186
خراسان 

رضوی

شرکت کشت و 

صنعت جوین

سمت - کوچه اول8-خيابان کوهسنگی-مشهد

05138533536 -19چپ پالک 
ذرت

187
خراسان 

رضوی

شرکت کشت و 

صنعت جوین

سمت - کوچه اول8-خيابان کوهسنگی-مشهد

05138533536 -19چپ پالک 
(پياز)سبزی صيفی 

188
خراسان 

رضوی
5138468602سعيد خراسانی زاده

-بادمجان-گوجه فرنگی 

فلفل دلمه

189
خراسان 

رضوی

شرکت توسعه کشت 

آویسا صدر جوین
ذرت05144455285-سبزوار- خراسان رضوی

190
خراسان 

رضوی
سيد محمد بنی هاشم

05118463002 – 05118421622 - 

09151154034
غده بذری سيب زمينی

191
خراسان 

رضوی

شرکت تعاونی 

کشاورزی و توليد بذر 

زردانه جام

جنب بانک -ميدان شهرداری-تربت جام

52536064ملی
گندم

192
خراسان 

رضوی
(پياز)سبزی صيفی خراسان رضویجواد بهزادیان

193
خراسان 

رضوی

شرکت فناوران بذر 

یکتا سهامی خاص

بعد از سه راه -قوچان- جاده مشهد12کيلومتر 

35425441-جنب پارک علم و فناوری-فردوسی
مينی تيوبر سيب زمينی



194
خراسان 

رضوی
بذر سيب زمينیخراسان رضویاحمدرضا شرکت

195
خراسان 

رضوی

شرکت بذرافشان 

نوین طنان توس 

سهامی خاص

-5طبقه-2آراکس -25نبش دانشجو -مشهد

05138834677 -503واحد 
مينی تيوبر سيب زمينی

196
خراسان 

رضوی
جواد بهزادیان

-32نبش  کوهسنگی -خيابان کوهسنگی-مشهد

 و 05118412883-33واحد-3طبقه-1پالک

8407117

غده بذری سيب زمينی

197
خراسان 

رضوی
عليرضا یکتا

-9پالک -3و1بين پاستور -مشهد

8421622 الی3- 09151824394
غده بذری سيب زمينی

198
خراسان 

رضوی

شرکت کيميا بذر 

(سهامی خاص)تربت 

-10پالک -خيابان ابریشم-تربت حيدریه

05312224827-05312223412
گندم

199
خراسان 

رضوی

شرکت طالیه بذر 

آریا سهامی خاص

-5بهشت - خيابان بهشت –احمد آباد -مشهد

8431857 ،  8436334-6/36شماره 
سيب زمينی

200
خراسان 

رضوی

شرکت طالیه بذر 

آریا سهامی خاص

-5بهشت - خيابان بهشت –احمد آباد -مشهد

8431858 ،  8436334-6/36شماره 

 (سيب زمينی)ریز غده 

مينی تيوبر

201
خراسان 

رضوی

شرکت کشت و 

صنعت انابد سهامی 

خاص

-051شهرستان بردسکن–خراسان رضوی

55464531
پنبه

202
خراسان 

رضوی
علی عنبری یزدی

بعد از پل - بزرگراه آسيایی20کيلومتر -مشهد

-قطعه چهارم-کمربندی ناظریه

05132672957-9

فلفل، )سبزی و صيفی 

(طالبی و بادمجان، 

203
خراسان 

شمالی

شرکت فرآوری و 

اصالح بذر نمونه 

سياهدشت

گندمخراسان شمالی-9155810783



204
خراسان 

شمالی

شرکت فرآوری و 

اصالح بذر نمونه 

سياهدشت

جوخراسان شمالی-9155810783

205
خراسان 

شمالی

شرکت کشت و 

صنعت اسفراین
5857219262- گندماسفراین- استان خراسان شمالی

206
خراسان 

شمالی

شرکت کشت و 

صنعت اسفراین
5857219262- جواسفراین- استان خراسان شمالی

207
خراسان 

شمالی

شرکت کشاورزی 

توليد بذر اترک 

خراسان شمالی

9155845383- شهرستان-خراسان شمالی  

اسفراین
گندم

208
خراسان 

شمالی

شرکت وحدت کيا 

بجنورد

9155810783- سی و دو متری-بجنورد  

جنب کوچه گيالس-شهربازی
گندم

209
خراسان 

شمالی

شرکت تعاونی 

روستایی فاروج

ساختمان - بلوار کشاورز-فاروج- خراسان شمالی

5836425360-جهاد کشاورزی
گندم

210
خراسان 

شمالی

شرکت آویژه رویش 

اترک

-نبش کوچه شقایق-گرمخان-شهر حصار-بجنورد

9155845383
حبوبات

211
خراسان 

شمالی

شرکت آویژه رویش 

اترک

-نبش کوچه شقایق-گرمخان-شهر حصار-بجنورد

9155845383
سبزی و صيفی

212
خراسان 

شمالی

شرکت کشاورزی 

توليد بذر اترک 

خراسان شمالی

-شهرستان اسفراین-خراسان شمالی

09155845383
جو

خوزستان213
شرکت بذرآوران 

کرخه

کيلومتر یک جاده سد کرخه  - اندیمشک

09166412687
گندم



خوزستان214
شرکت کشت و 

صنعت شهيد رجایی

-4-53288-136صندوق پستی -دزفول

2296102-0641
کلزا

خوزستان215
شرکت زرین دانه 

بنوار

- اندیمشک- جاده اهواز7کيلومتر - اندیمشک

 - 06424242969جنب شهرک بنوار  

06424242941

گندم

خوزستان216
شرکت خدمات 

کشاورزی بذر صداقت

-60پالک - خيابان مدرس شرقی- شوش

5224066-09163410775-09163421280
گندم

خوزستان217
شرکت فالحت دانه 

جنوب

 11کيلومتر -جاده محمد بن جعفر-دزفول

-09168423560نرسيده به شهرک منتظری 

06158775858

گندم

خوزستان218

شرکت تعاونی 

کشاورزی رزمندگان 

دزفول

-3و2بين بهارستان -کوی بهارستان-دزفول

-2روبروی شورای  اسالمی شهر دزفول

42429680-061

گندم

خوزستان219
شرکت بذر نمونه 

سبز فردوس

روبروی - جاده  شوش به اندیمشک1کيلومتر 

کيلومتر فرعی    2روستای شهيد دانش

06142842060-06142842050

گندم

خوزستان220
شرکت توليد و تهيه 

بذر و نهال سرخه دانه

 3کيلومتر -جاده دهلران-اتوبان اهواز اندیمشک

- 5 الی 06158711773پل نادری

09163435084

گندم

خوزستان221
شرکت سبز دشت 

سرخه

جنب پمپ بنزین  -غرب کرخه-(ع)شوش دانيال

 -06425292220- 09161419133سرخه

06425292210

گندم

خوزستان222

اتحادیه تعاونی 

روستایی شهرستان 

اندیمشک

-خيابان انقالب-شهرستان اندیمشک-خوزستان

0642-4232601-3جنب فرمانداری     
گندم

خوزستان223

شرکت کشت و 

صنعت نگين بذر 

خوزستان

گندم9122774090



خوزستان224

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان دزفول

 - 1جنب بنياد مسکن  - خيابان ایثار- دزفول

42422250
گندم

امير موساییخوزستان225
جنب پل - اندیمشک-خوزستان 

09163421533هوایی
جو

خوزستان226

شرکت کشت و 

صنعت نيشکر ميان 

آب

- جاده چغازنبيل10کيلومتر -شوش دانيال

061 و 42895232 هفت تپه159: پ.ص
کلزا

خوزستان227
شرکت تعاونی آریا 

کشت خوزستان

- روبروی پست انقالب-خيابان کيان-کمپلو-اهواز

09166176533 -174پالک
گندم

خوزستان228
شرکت توليد و تهيه 

بذر و نهال دانيال

-06142824365-شهرک سيد راضی–شوش 

06142843705
گندم

خوزستان229

شرکت توليد و 

بوجاری غالت نوین 

دشت سوسنگرد

ابتدای جاده بستان جنب موتوری راه -سوسنگرد

-09163166849و ترابری بوجاری موسوی

09166075735

گندم

خوزستان230

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شوشتر

-پشت ترمينال مسافربری-شوشتر-خوزستان

6223900-  2جنب اداره بازرگانی      
گندم

خوزستان231

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان اهواز

نبش -خيابان شهيد چمران-کيانپارس-اهواز

061-33925070 شرقی13خيابان 
گندم

خوزستان232

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان بهبهان

سایت -خ شهيد عبدالهی-بهبهان-خوزستان

-52724068جنب فرمانداری  -اداری

52726589-061

گندم

خوزستان233
شرکت کشت و 

صنعت شهيد بهشتی

-42443802-5 -383صندوق پستی -دزفول

061
گندم



خوزستان234

شرکت کشت و 

صنعت و نيشکر ميان 

آب

- جاده چغازنبيل10کيلومتر -شوش دانيال

061 و 42895232 هفت تپه159: پ.ص
گندم

خوزستان235

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شوش

شهرک -شهرستان شوش-خوزستان

06425242060خيابان تعاون جنوبی–دانيال
گندم

خوزستان236
شرکت بذر شمس 

آباد دز

روبروی پاسگاه - جاده شمس آباد

09161410289انتظامی
ذرت

خوزستان237

شرکت تعاونی توليد 

روستایی سبزینه 

دزفول

رو -(ع) جاده محمد ابن جعفر2کيلومتر -دزفول

- 42326900به روی ماهی سرای کيش

09166435138

تره )سبزی صيفی 

-فرنگی، جعفری

(شوید-گشنيز-اسفناج

شرکت نگين سبز برناخوزستان238
-471پالک -بلوار شهدای دانش آموز-کرج-البرز

32773594-18واحد 
آفتابگردان

زنجان239
شرکت خوشه زرین 

حلب

- جاده زنجان1کيلومتر - حلب

09124414586-09122416321
گندم

زنجان240

شرکت خدمات 

توسعه کشاورزی 

زرخيز گرماب 

(سهامی خاص)

-جاده مصرآباد-گرماب-خدابنده-زنجان

09127720273
گندم

زنجان241

شرکت خدمات 

کشاورزی تالشگران 

ایجرود

جنب کارخانه قند - شهرک صنعتی خدابنده

09122410642-09126420615-عبدی
گندم

زنجان242
شرکت خدمات 

کشاورزی جوقين

- جاده جوقين5کيلومتر -زرین آباد-زنجان

09121413100
گندم

زنجان243
شرکت تعاونی 

مهرورزان خدابنده

جنب کارخانه قند - شهرک صنعتی خدابنده

09125420558-عبدی
گندم



زنجان244

شرکت خدمات 

توسعه کشاورزی 

زرین کشت زرین رود

جاده گرماب تقاطع - زرین رود- خدابنده-زنجان

9122427115-بلوار مفتح
گندم

زنجان245
شرکت تعاونی 

روستایی خدابنده
گندم09191459385-ميدان شهدا-خ امام- قيدار

زنجان246

شرکت خدمات 

توسعه کشاورزی 

(زنجان کشت خيرآباد

روستای - تهران-  جاده زنجان25کيلومتر

09127405033-خيرآباد
جو

شرکت گستره سپهرزنجان247
-ارمغان خانه- بخش قره پشتلو- زنجان

09121411688
گندم

زنجان248

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

خدابنده

(لوبيا-نخود)حبوبات 09191459385-ميدان شهدا-خ امام- قيدار

بذر جوزنجانوحيد ظهيریزنجان249

زنجان250
شرکت فالت زر 

رویش ایرانيان

روستای امين -بخش صفادشت- شهریار- تهران

9125417863-آباد
بذر پياز

فریدون حاجی خانیزنجان251
 10انتهای - خ طالقانی جنوبی- ابهر-زنجان

9122420483-متری سوم
سيب زمينی

زنجان252
شرکت توسعه زنجان 

کشت خيرآباد

روستای - تهران-  جاده زنجان25کيلومتر

09127405033-خيرآباد

لوبيا، نخود و )حبوبات 

(عدس

سمنان253

شرکت کشاورزی 

نوین بين المللی 

آتابای سهامی خاص

-خ سوم-خ شهيد جواد سرافراز-خ مطهری

88170459 - 88522011-10واحد- 2پالک
پنبه



سمنان254

اتحادیه شرکت های 

تعاونی روستایی 

شهرستان سمنان

روبروی اداره -بلوار بسيج مستضعفين- سمنان

  و 33441450-33441839جهاد کشاورزی

09121314774

جو

سمنان255

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان شاهرود

-32246793 خرداد15خيابان -شاهرود-سمنان

09123731205
گندم

سمنان256

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

گرمسار

جنب آموزش و -ميدان معلم-گرمسار

02334227623پرورش
گندم

فارس257

شرکت تعاونی توليد 

کنندگان ارقام بذری 

استان فارس

9173160703- جنب پمپ- لپویی- زرقان  

بنزین
گندم

فارس258
اتحادیه شرکت 

تعاونی روستایی شيراز

9177005157- خ وليعصر-خ قصر دشت-شيراز -

3نبش کوچه 
گندم

فارس259

شرکت تعاونی 

کشاورزی پنبه کاران 

شهرستان داراب

9171310403- روبروی- خ برق- داراب- فارس  

دامپزشکی
گندم

فارس260

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان کازرون

9171210494- جنب-خيابان ارتش-کازرون  

فرمانداری
گندم

فارس261

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان کازرون

9171210494- جنب-خيابان ارتش-کازرون  

فرمانداری
جو

فارس262

شرکت تهيه و توليد 

بذرونهال پيشگامان 

پارس

9173150938- بلوار گلستان اول-شيراز - 

طهماسبی جنب شيشه بری تشویری
گندم

فارس263
شرکت دشت رحمت 

(سهامی خاص)شيراز 

9177203403- - جاده جدید شيراز90کيلومتر 

روستای قوام آباد- اصفهان
گندم



فارس264
اتحادیه شرکت های 

تعاونی روستایی اقليد

9177520823- خ شهيد-بلوار مطهری-اقليد  

جنب بانک کشاورزی- رجایی
گندم

فرزاد استخریفارس265
9171178156- بعد از دوراهی توابع-مرودشت  

بعد از باربری اطمينان- ارسنجان
گندم

فارس266

شرکت اميران 

زاگرس طاها سهامی 

خاص

 استان-09171293095-09177288473

شهرستان پاسارگاد- فارس
گندم

فارس267

شرکت تعاونی 

کشاورزی پنبه کاران 

شهرستان داراب

9171310403- روبروی- خ برق- داراب- فارس  

دامپزشکی
جو

فارس268

شرکت تعاونی کشت 

 شهرستان 87گستر 

مرودشت

9177058790- شهرک مهدیه- مرودشت - 

نرسيده به پل هوایی دوم
گندم

فارس269

شرکت تعاونی کشت 

 شهرستان 87گستر 

مرودشت

9177058790- شهرک مهدیه- مرودشت - 

نرسيده به پل هوایی دوم
حبوبات

فارس270

شرکت تعاونی کشت 

 شهرستان 87گستر 

مرودشت

9177058790- شهرک مهدیه- مرودشت - 

نرسيده به پل هوایی دوم
هویج-پياز

فارس271

شرکت تعاونی کشت 

 شهرستان 87گستر 

مرودشت

9177058790- شهرک مهدیه- مرودشت - 

نرسيده به پل هوایی دوم
جو

فارس272

شرکت تهيه و توليد 

بذرونهال دشت 

استخر فارس 

(سهامی خاص)

9177280852- بلوار شهيد بخشنده-زرقان -

مجتمع فردوسی-ميدان جانباز
گندم

فارس273

اتحادیه تعاونی 

روستایی شهرستان 

مرودشت

خيابان مسجر-مرودشت -9171210494  

الرسول
گندم



فارس274

شرکت زاگرس کشت 

سهامی )مرودشت 

(خاص

9177287624- ابتدای جاده بند امير-مرودشت  

بعد از پمپ بنزین جنب تاالر شاندیز
گندم

فارس275

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی توليد 

روستایی شهرستان 

اقليد

9171519247- گندمابتدای بلوار کشاورز- اقليد

گندممرودشت -9171283324غالمحسين جهانگيرفارس276

فارس277

شرکت طالیه داران 

هزار خوشه پارس 

(سهامی خاص)

9171280062- شرق آثار باستانی- مرودشت  

 دوراهی7کيلومتر -تخت جمشيد
گندم

فارس278

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان داراب

9177325609- گندمخ شهيد مدرس- داراب

فارس279
اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی فارس

9171182459- نبش- بلوار آزادی-شيراز  

خيابان ارم
گندم

فارس280

شرکت کشت و 

صنعت آریان به بذر 

(سهامی خاص)

9171583282- گندمخيابان یزدانمهر-شيراز-فارس

فارس281

شرکت تعاونی کشت 

 شهرستان 87گستر 

مرودشت

9177058790- شهرک مهدیه- مرودشت - 

نرسيده به پل هوایی دوم
تریتيکاله

فارس282
شرکت کاوش جویان 

فارس

-مجتمع بعثت-بلوار جانبازان-بلوار مدرس-شيراز

09178153724
گندم

فارس283
شرکت آبنوس دانه 

الوان

9177286178-   جاده قدیم شيراز65کيلومتر 

به اصفهان
گوجه فرنگی



سيب زمينی09173510206-خيابان سعدی-آباده- فارسمهرداد مسعودیفارس284

فارس285
شرکت اهورا پارس 

بذر ابرج

-13فرعی - خ اندیشه- فرهنگ شهر- مرودشت

09171111632
گندم

فارس286

شرکت تعاونی 

کشاورزی کشتکاران 

پنبه شهرستان زرین 

دشت

پنبه09175907913-حاجی آباد-زرین دشت

قزوین287
شرکت تعاونی 

روستایی سگز آباد

2834363416-   جاده12کيلومتر -بوئين زهرا

همدان
جو

قزوین288
شرکت نگين دشت 

(سهامی خاص)بوئين 

9121825226- قزوین بوئين40کيلومتر -قزوین  

ضلع شرقی شرکت سيمرغ-زهرا
گندم

قزوین289
شرکت هامون دشت 

اعظم
گندم09121813345-سگزآباد- بوئين زهرا

قزوین290
شرکت تعاونی نيکو 

دشت

جاده اله -  جاده بوئين زهرا35کيلومتر - قزوین

9121822822-آباد
گندم

قزوین291
شرکت تعاونی 

روستایی سگز آباد

2834363416-   جاده12کيلومتر -بوئين زهرا

همدان
جو

قزوین292
شرکت نگين دشت 

(سهامی خاص)بوئين 

9121825226- قزوین بوئين40کيلومتر -قزوین  

ضلع شرقی شرکت سيمرغ-زهرا
گندم

قزوین293
شرکت هامون دشت 

اعظم
گندم09121813345-سگزآباد- بوئين زهرا



قزوین294
شرکت تعاونی نيکو 

دشت

جاده اله -  جاده بوئين زهرا35کيلومتر - قزوین

9121822822-آباد
گندم

قم295

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان قم

گندم09121513985- متری شهيد بهشتی20- قم

قم296

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان قم

جو09121513985- متری شهيد بهشتی20- قم

قم297
مؤسسه فرهنگی و 

اقتصادی زائر کریمه

9121513985-   متری45ابتدای -بلوار امين-قم

نبش ميدان مفتح- صدوق
گندم

قم298
مؤسسه فرهنگی و 

اقتصادی زائر کریمه

9121513985-   متری45ابتدای -بلوار امين-قم

نبش ميدان مفتح- صدوق
جو

کردستان299
شرکت خوشه برکت 

باران

جنب پمپ -ميدان هفت شهيد-بيجار

08738224562بنزین
گندم

کردستان300
شرکت تعاونی 

روستایی بابارشانی

خ - مجتمع اداری-شهر  بابارشانی-بيجار

- 09188726687-13پالک - شهرداری

0873836227

گندم

کردستان301
شرکت تعاونی 

روستایی قزانقره

روستای  -  کيلومتری جاده همدان75-بيجار

-09183701361-09188111882قزانقره  

08738366084

گندم

کردستان302
شرکت کشت گستر 

کردستان

-180پالک -کوچه بلبل-خ سعدی-سنندج

09183723004 -08733623035
گندم

کردستان303

شرکت تعاونی 

روستایی رسالت 

دهگالن

-087205623105بلوار امام شافعی- دهگالن

09188720465
گندم



کردستان304
شرکت تعاونی 

روستایی بعثت

 کيلومتری شهرستان قروه به 20-کردستان

09183724690-35288230طرف سنندج
جو

کردستان305
شرکت تعاونی 

روستایی قدس

- 087254 22011بخش سریش آباد- قروه

09183734077
گندم

کردستان306
شرکت کشت و 

صنعت کردستان سبز
گندم08713240669- 09181710331

کردستان307

 452شرکت تعاونی 

کشت و صنعت مائده 

دهگالن

 جاده روستای 3کيلومتر 

08735183731- 09183724473قروچای
گندم

کردستان308

 452شرکت تعاونی 

کشت و صنعت مائده 

دهگالن

 جاده روستای 3کيلومتر 

08735183731- 09183724473قروچای
(نخود و عدس)حبوبات 

کردستان309
شرکت تعاونی 

روستایی شهرصاحب

روبروی مجتمع شهيد –شهر صاحب - کردستان

09183741966- 08736622136همت
گندم

کردستان310
شرکت تعاونی 

روستایی وزیر

روستای - شهرستان دیوان دره- کردستان

09183721509- 4 الی 08738845001وزیر
گندم

کردستان311
شرکت خوشه برکت 

باران

جنب پمپ -ميدان هفت شهيد-بيجار

08738224562بنزین
(نخود)حبوبات 

کردستان312
شرکت مروارید 

ماهان خوشه طالیی

 جاده 5کيلومتر - دیواندره

08738843337- 09121713422سقز
گندم

علی اهلل سياح فردکردستان313

روستای گاللی - شهرستان قروه-کردستان

09181114710

روستای گاللی- شهرستان قروه-کردستان

بذر سيب زمينی



محمدرضا زرینکردستان314

شهرستان قروه خيابان آیت اهلل خامنه ای بلوار 

قروه، ميدان - 6661894333کدپستی - بدر

08735230058-4شهيد مدنی، نبش سادات 

گندم

بذر سيب زمينیکردستانعباس سياح فردکردستان315

کردستان316

شرکت کشت و 

صنعت نگين سبز 

سياه فرد

- 08735445869ميدان انقالب- روستای دیزج

09188118582
بذر سيب زمينی

بذر سيب زمينیکردستانجمال مشيرپناهیکردستان317

کرمان318

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

کرمان

3412520969- بلوار شهيد صدوقی-کرمان -

نرسيده به سه راه سيلو
جو

کرمان319

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

کرمان

3412520969- بلوار شهيد صدوقی-کرمان -

نرسيده به سه راه سيلو
گندم

کرمان320
تعاونی کشاورزی 

سوم شعبان

9131452581- خيایان شهيد-بافت- کرمان  

1کوچه شماره - رجایی
گندم

کرمان321

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی توليد 

روستایی جنوب 

(هامون)کرمان 

9131483261- گندمروستای جهاد آباد- عنبرآباد

کرمان322

شرکت تعاونی 

توليدی و توزیعی بذر 

گندم رودبار زمين

گندمشهرستان رودبار جنوب-9131496592

کرمانشاه323

شرکت دردانه 

سهامی )دهقانان 

(خاص

9183313204- جنب-سر پل ذهاب- کرمانشاه  

پليس راه
گندم



کرمانشاه324
شرکت توليد بذر 

زارع داالهو

9188397988- 7کيلومتر - روانسر-کرمانشاه  

جاده جوانرود
گندم

کرمانشاه325
شرکت کشت و 

صنعت بيستون

-چقاکبود- کرمانشاه به طرف هرسين

9183311260
جو

کرمانشاه326
شرکت اصالح بذر 

بيستون

9188336583- پل- جاده هرسين- کرمانشاه  

چهر اول جاده پتروشيمی
جو

کرمانشاه327
شرکت دانه بذر اهورا 

(سهامی خاص)

9181313653-   جاده30کيلومتر - کرمانشاه

روانسر
جو

ایرج سعادت پورکرمانشاه328
9183852754- شهرک- کنگاور- کرمانشاه  

3خيابان کارگر - صنعتی
جو

-9181313653یداله چراغيانکرمانشاه329 گندمروانسر- کرمانشاه

کرمانشاه330

 4200شرکت تعاونی 

خوشه طالیی دیار 

کلهر

9188345816- گندمبخش گواور-گيالنغرب-کرمانشاه

کرمانشاه331
شرکت بذر گستر قره 

بالغ
9188305020- گندمسرپل ذهاب-کرمانشاه

شرکت باال دربندکرمانشاه332
9181316115- خيابان سنجابی- کرمانشاه -

جنب بانک تجارت
گندم

کرمانشاه333
شرکت آرش ذرت 

بيستون

91813114720-   جاده15کيلومتر - کرمانشاه

کارخانه آرش ذرت- سنندج
گندم



کوهيار معينيانکرمانشاه334
-سنقر-  جاده بيستون7کيلومتر - کرمانشاه

9183336650
گندم

کرمانشاه335

شرکت سه 

هزاروشصت و چهار 

بذر دانه طالیی

9188345773- گندمشهرستان گيالنغرب- کرمانشاه

کرمانشاه336
شرکت بوجاری یاران 

(سهامی خاص)داالهو 
9183395942- گندمکرند- کرمانشاه

کرمانشاه337

شرکت نيلوفر دانه 

سهامی )کرمانشاه 

(خاص

9181316110- خ مصطفی امامی- کرمانشاه -

بلوک-مجتمع اداری تجاری غدیر
گندم

کرمانشاه338
شاپور نادری 

دوشيمانی

9189253729- بخش- ثالث بابجانی-کرمانشاه  

روستای سرایی- ازگله
گندم

حيدر محمدیکرمانشاه339
9183328366- حد فاصل-روانسر-کرمانشاه  

روستای نهرآبی
گندم

کرمانشاه340
شرکت بذر افشان 

باختر سهامی خاص

9188360460- روستای مله- گوران- کرمانشاه  

بيگلر
گندم

کاوه نورمحمدیکرمانشاه341
9181347171- جنب-سر پل ذهاب- کرمانشاه  

پليس راه
جو

همایون داوودیکرمانشاه342
9183313204- خيابان دولت آباد- کرمانشاه - 

جنب کارخانه آرد خوشه گندم
(نخود)بذر حبوبات 

کاوه نورمحمدیکرمانشاه343
9181347171- جنب-سر پل ذهاب- کرمانشاه  

پليس راه
(نخود)حبوبات 



اسفندیار باباجانیکرمانشاه344
طبقه فوقانی موسسه - ميدان طالقانی- کرمانشاه

09181313777-ایمن کار غرب
ذرت

345
کهگيلویه 

وبویراحمد

شرکت توليد بذر 

سادات

جنب ایران خودرو -جاده اصفهان-دهدشت

3252144دوهنده
گندم

346
کهگيلویه 

وبویراحمد

شرکت توليد بذر 

خوشه طالیی دنا

شهرک صنعتی امامزاده جعفر  -گچساران

09179433474
گندم

347
کهگيلویه 

وبویراحمد

شرکت تعاونی شماره 

 توليد بذر 5018

سادات باشت

روستای -شهرستان باشت-کهگيلویه و بویراحمد

09177421178منصور آباد
گندم

348
کهگيلویه 

وبویراحمد

شرکت تعاونی 

روستایی شهيد مفتح

شهرک -روستای امامزاده جعفر-گچساران

-2495170-0742جنب درمانگاه -مهاجرین

2495052

گندم

349
کهگيلویه 

وبویراحمد
گندم0جواد حيدری

350
کهگيلویه 

وبویراحمد

 3997شرکت تعاونی 

آب و خاک دشت 

زاگرس

-3شهرک صنعتی شماره -شهرستان بویراحمد

09177416520فرعی یکم غربی-بلوار تدبير
گندم

گيالن351
شرکت تعاونی 

روستایی استان گيالن
33844572 013- برنجبلوار امام رضا-جانبازان-رشت

برنجرشت- گيالنطوفانه فرهورگيالن352

خدمات حمایتیگيالن353
9111930974-  - جاده تهران2کيلومتر -رشت

روبروی کارخانه نان آریا
برنج



گلستان354
شرکت تعاونی مينو 

بذر

 -گلستان-09111763024-09112764845

  جاده اسب12کيلومتر -شهرستان مينودشت

دوانی

گندم

گلستان355
شرکت زیست فرآیند 

توليد پایدار

9113701742- 98عدالت - گرگان- گلستان  

مجتمع هيراد طبقه اول
گندم

گلستان356

اتحادیه تعاونی های 

توليدی روستایی 

زرخيزدشت

9111713965- نبش-شهرک حافظ- گرگان  

12حافظ 
گندم

گلستان357

اتحادیه تعاونی های 

توليدی روستایی 

زرخيزدشت

9111713965- نبش-شهرک حافظ- گرگان  

13حافظ 
جو

گلستان358

شرکت تعاونی 

چندمنظوره عام 

کشاورز استان 

گلستان

 گرگان خ شهيد بهشتی سازمان-1732241622

2ساختمان شماره -جهاد 
گندم

گلستان359

شرکت تعاونی 

چندمنظوره عام 

کشاورز استان 

گلستان

 گرگان خ شهيد بهشتی سازمان-1732241622

3ساختمان شماره -جهاد 
جو

گلستان360

شرکت توليدی و 

خدمات کشاورزی 

واتاش باال جاده 

(سهامی خاص)

9113739423- روبروی- باالجاده- کردکوی  

پاسگاه نيروی انتظامی
گندم

گلستان361

شرکت تعاونی توليد 

و بسته بندی بذر 

گليداغ گلستان کالله

9122794998- جنب-خ شهيد مدنی-کالله  

اداره دارایی
گندم

گلستان362

اتحادیه تعاونی 

روستایی راميان 

آزادشهر

9113742771- ابتدای جاده-آزاد شهر-گلستان  

مينو دشت
گندم

گلستان363

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان کالله

9113763671- بلوار شهيد-کالله-گلستان  

جنب اداره راه و شهرسازی-مدنی
گندم



گلستان364

شرکت جهاد تعاون 

استان گلستان 

سهامی خاص

9111711050- خ شهيد بهشتی- گرگان -

-بهشت دوازدهم مالقاتی پنجم
گندم

گلستان365
شرکت های تعاونی 

روستایی گنبد کاووس
1733228408- گندمخ طالقانی شرقی-گنبد

گلستان366

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان گرگان

9111713965- خ راه- ميدان شهداء- گرگان  

آهن
گندم

گلستان367

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی مينو 

دشت

9115272006- گندمسی متری الغدیر- مينودشت

گلستان368

شرکت مزرعه نمونه 

وزارت دفاع و 

پشتيبانی نيروهای 

مسلح

911277393- 42کيلومتر -گرگان- گلستان  

جاده آق قال  سد وشمگير
جو

گلستان369

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان گرگان

9111713965- خ راه- ميدان شهداء- گرگان  

آهن
گندم

گلستان370

شرکت مزرعه نمونه 

وزارت دفاع و 

پشتيبانی نيروهای 

مسلح

911277393- 42کيلومتر -گرگان- گلستان  

جاده آق قال  سد وشمگير
جو

گلستان371

شرکت مزرعه نمونه 

وزارت دفاع و 

پشتيبانی نيروهای 

مسلح

911277393- 42کيلومتر -گرگان- گلستان  

جاده آق قال  سد وشمگير
گندم

گلدی طالبیگلستان372
9111514535- جاده گرگان-آق قال- گلستان -

جنب نمایندگی ایران خودرو طالبی
گندم

گلستان373

شرکت مزرعه نمونه 

وزارت دفاع و 

پشتيبانی نيروهای 

مسلح

911277393- 42کيلومتر -گرگان- گلستان  

جاده آق قال  سد وشمگير
کلزا



گلستان374

شرکت تعاونی دانش 

بنيان ایده سازان 

سبز گلستان

9111718688- کلزاخ شهيد بهشتی- گرگان

گلستان375

شرکت مزرعه نمونه 

وزارت دفاع و 

پشتيبانی نيروهای 

مسلح

911277393- 42کيلومتر -گرگان- گلستان  

جاده آق قال  سد وشمگير
پنبه

گلستان376

شرکت تعاونی دانش 

بنيان ایده سازان 

سبز گلستان

9111718688- سویاخ شهيد بهشتی- گرگان

شرکت هيرکانيان بذرگلستان377
9113712094- شهرک فرهنگيان- گرگان -

جنب تاکسی تلفنی متين- داخل بازارچه
سویا

گلستان378

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان گرگان

9111713965- خ راه- ميدان شهداء- گرگان  

آهن
سویا

شرکت جهاد سبزگلستان379
2188381071- تقاطع- ميدان هفت تير- تهران  

5پ - مشاهير و غفاری
سویا

گلستان380
شرکت دانه کار سویا 

بين

1732600210- جاده توسکاستان- گرگان - 

5کيلومتر
سویا

شرکت مينو بذرگلستان381

 -گلستان-09111763024-09112764845

  جاده اسب12کيلومتر -شهرستان مينودشت

دوانی

حبوبات

شرکت مزرعه گرگانگلستان382
-گرگان ابتدا جاده آق قال- گلستان

09111711117
پنبه

گلستان383
شرکت پيشگامان 

کشت پایدار
09111712049- حبوباتخ راه آهن- گرگان



محمد پرتویگلستان384
1733553527- خ- گنبد کاووس- گلستان  

سرباز جنوبی- طالقانی شرقی
پنبه

لرستان385
شرکت بذرونهال 

اشترانکوه دورود

9166622509- جاده بروجرد بعد از- دورود  

ماسه شویی عبدی
گندم

لرستان386
شرکت خدماتی طال 

دانه کوهدشت

9125555120-   جاده3کيلومتر - کوهدشت

زانوکه
گندم

لرستان387
شرکت سبز دشت 

کوهدشت

روبروی -  جاده خرم آباد5کيلومتر - کوهدشت

09161634055-روستای آب باریکی
گندم

لرستان388

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

لرستان

9161613215- انتهای خ-خرم آباد-لرستان  

خير آباد
گندم

شرکت سفيد کوه ازنالرستان389
9161664028- ابتدای جاده-ميدان نماز-ازنا  

اراک
گندم

لرستان390

شرکت خوشه دانه 

کوهدشت سهامی 

خاص

9163630209-   جاده5کوهدشت کيلومتر 

خرم آباد شهرک–کوهدشت 
گندم

لرستان391

شرکت خدمات 

کشاورزی بذر ساقه 

طالیی

9166622509- جاده بروجرد بعد از- دورود  

ماسه شویی عبدی
گندم

لرستان392
شرکت گهردست 

سيالخور

9163650751-  - جاده دورود25کيلومتر 

بروجرد
جو

بذر نمونه زاگرسلرستان393
-دره شهر-  جاده پلدختر5کيلومتر 

09166614503
گندم



لرستان394

شرکت تعاونی 

روستایی کشاورزی 

فنی کيميا گستر

9166678950- (لوبيا-نخود)حبوبات خ کشاورز-خرم آباد

سيب زمينیلرستانیونس صفی پورلرستان395

سيب زمينیلرستانفرهاد کاویانیلرستان396

نخود9121462873-کوهدشت- لرستانمحمد جواد ملکيانلرستان397

-9161664073بهرام کاویانیلرستان398 سيب زمينیروستای مد آباد-ازنا-لرستان

لرستان399
شرکت تهيه و توزیع 

بذر تمندر اليگودرز

  جاده2کيلومتر -اليگودرز  -9166640801

اصفهان
گندم

لرستان400
شرکت تهيه و توزیع 

بذر تمندر اليگودرز

  جاده2کيلومتر -اليگودرز  -9166640801

اصفهان
جو

مازندران401

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

مازندران

جنب مسجد -خيابان  پانزده خرداد-ساری

011-33265288سالخورده
جو

مازندران402

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

مازندران

جنب مسجد -خيابان  پانزده خرداد-ساری

012-33265288سالخورده
گندم

مازندران403
شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی

جنب -قائمشهر-ابتدای اتوبان ساری-ساری

33343856مخابرات نيمه شعبان 
گندم



مازندران404
شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی

جنب -قائمشهر-ابتدای اتوبان ساری-ساری

33343857مخابرات نيمه شعبان 
جو

مازندران405
شرکت توسعه کشت 

نواوران پارس
برنج88828748-8888822012

مازندران406

شرکت اتحادیه 

شرکتهای تعاونی 

زراعتکاران استان 

مازندران

-فيروزکنده-جاده ساری به دریا6کيلومتر -ساری

-011 متر بعد از دانشگاه علمی کاربردی30

33033965-011 و 33033963

برنج

مازندران407
شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی

جنب -قائمشهر-ابتدای اتوبان ساری-ساری

33343857مخابرات نيمه شعبان 
برنج

مازندران408

اتحادیه تعاونی 

روستایی استان 

مازندران

جنب مسجد -خيابان  پانزده خرداد-ساری

011-33265288سالخورده
برنج

مرکزی409

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان ساوه

 متر باالتر از 500-ابتدای جاده ساوه به همدان

09121555806 - 08642253022پليس راه
گندم

مرکزی410
اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی اراک

روبروی -بلوار خونين شهر-ميدان انقالب-اراک

-34175300-34175370پيک نيک پرکنی

32775443

گندم

مرکزی411

شرکت تعاونی 

روستایی هفتاد قله 

اراک

پشت ساختمان -خيابان هپکو-اراک

2 الی 34032680جهادکشاورزی
گندم

مرکزی412

شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی 

سهامی خاص

نرسيده به -خيابان قائم مقام فراهانی-اراک

32254036-086ميدان امام حسين  
جو

مرکزی413

شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی 

سهامی خاص

نرسيده به -خيابان قائم مقام فراهانی-اراک

32254037-086ميدان امام حسين  
گندم



مرکزی414
شرکت نگين بذر 

پارس

نبش کوچه - خيابان طالقانی- خمين

09108070020-09128859022باستان

لوبيا، ماش و )حبوبات 

(باقال

مرکزیمرتضی امامیمرکزی415
لوبيا )سبزی و صيفی 

(سبز، خربزه و خيار

مرکزی416
محمد نعمتی مصلح 

آبادی
سيب زمينیمرکزی

سيب زمينی9123556692علی صدیقمرکزی417

هرمزگان418

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

بندرعباس

- 33331102خيابان آیت اله غفاری- بندرعباس

33348312-09177684708
جو

هرمزگان419

شرکت خدمات 

کشاورزی گندمکاران 

ساحل

جنب اورژانس -روستای سرچاهان-حاجی آباد

07635423461-09177632429بين جاده ای
گندم

هرمزگان420
اتحادیه تعاون 

روستایی حاجی آباد

جنب اداره آب و -بلوار شهيد بهشتی-حاجی آباد

07635422711فاضالب شهری
گندم

همدان421
شرکت ایستگاه بذر 

پاسارگاد

 اتوبان همدان به 14کيلومتر -همدان

9-4385288تهران
گندم

همدان422
شرکت بذر ثمين 

نهاوند

رو به روی - جاده کرمانشاه15کيلومتر -نهاوند

09183528496کارخانه آرد
گندم

همدان423

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان همدان

-5واحد-طبقه پنجم-برج پاستور-همدان

38268692
گندم



همدان424

شرکت تهيه توليدی 

و توزیعی سينا بذر 

همدان

نرسيده -تهران- جاده همدان14کيلومتر -همدان

-58248006-7جنب هالل احمر-به پليس راه

081

گندم

همدان425
شرکت بذر و نهال 

زرین ریشه ماد

نرسيده -بلوار خواجه رشيد-ميدان آرامگاه بوعلی

09183083114 -171پالک -به شرکت گاز
جو

همدان426
شرکت سبز پویان 

زاگرس

روبروی پارکينگ - جاده تهران25کيلومتر 

4 الی 08135310923 -09188515181فجر
گندم

همدان427
شرکت بذر رویش 

نهاوند

روبروی - جاده کرمانشاه20کيلومتر -نهاوند

 - 09183512391کهریز صالح الدین  

09379600479

گندم

همدان428

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان همدان

-5واحد-طبقه پنجم-برج پاستور-همدان

38268692
(نخود و عدس)حبوبات 

همدان429

اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

همدان

-ابتدای کوچه جوادیه-خيابان پاسداران-همدان

08138260206-124پالک 
گندم

همدان430

شرکت اتحادیه تعاون 

روستایی استان 

همدان

-5واحد-طبقه پنجم-برج پاستور-همدان

38268692
جو

همدان431
شرکت بذر رویش 

نهاوند

روبروی - جاده کرمانشاه20کيلومتر -نهاوند

 - 09183512391کهریز صالح الدین  

09379600479

گشنيز

همدان432
شرکت دانه طالی 

پاک گرین

روبروی - جاده کرمانشاه20کيلومتر -نهاوند

-09123956546روستای کهریز سليم

08133237462-09183522744

گندم

بذر سيب زمينیهمدانتوکل لطفیهمدان433



همدان434

شرکت تعاونی 

کشاورزی 

صادرکنندگان زرخيز 

هگمتانه

روبروی جزیره -ابتدای بلوار کشاورز-بهار-همدان

08134501977-09181114438شادی
بذر سيب زمينی

مظفر لطفیهمدان435
- 11طبقه - برج پاستور- خيابان پاستور- همدان

09181114431-7واحد 
غده بذری سيب زمينی

همدان436
شرکت آرمان بهينه 

بذر الوند
(نخود)بذر حبوبات همدان

همدان437

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

شهرستان رزن

-ساختمان  تعاونی روستایی-ميدان شهداء-رزن

-36225635-081-طبقه دوم

091831390034

بذر سيب زمينی

بذر سيب زمينی9181184131سيدمحمدساداتهمدان438

همدان439
شرکت تعاونی سيب 

زمينی کاران بهار
بذر سيب زمينی08134503994بلوار کشاورز-بهار- همدان

همدان440
شرکت تعاونی یاوران 

کشت بهار

-08134503567سی متری- بلوار شهيد بهشتی

09183121661
بذر سيب زمينی

یزد441

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268190-207واحد-طبقه همکف-یزد
جو

یزد442

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268191-207واحد-طبقه همکف-یزد
گندم

یزد443

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268190-207واحد-طبقه همکف-یزد
جو



یزد444

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268191-207واحد-طبقه همکف-یزد
گندم

یزد445

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268190-207واحد-طبقه همکف-یزد
جو

یزد446

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268191-207واحد-طبقه همکف-یزد
گندم

یزد447

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268190-207واحد-طبقه همکف-یزد
جو

یزد448

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی 

استان یزد

سازمان تعاونی روستایی استان -بلوار دانشجو

38268191-207واحد-طبقه همکف-یزد
گندم


