
استانردیف
نام شرکت حقیقی/نام و 

نام خانوادگی
گروه محصولی

شماره سري 

برچسب
تاریخ مجوزشماره مجوز

پایان اعتبار 

مجوز

101540/4350/2531400/2/41400حبوبات (لوبیا)شرکت نگین بذر گستران آرتااردبیل1

101530/4362/2531400/2/71400ذرتهمت غیاییاردبیل2

اردبیل3

شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزي

1400-102600/4394/2531400/2/291399گندم

اردبیل4

شرکت سبزآوران مغان 

(سهامی خاص)

1014498/3479/2531398/10/181400ذرت

1014697/3018/25397/12/261400ذرترحیم دیدار طالشمکائیلاردبیل5

اردبیل6

شرکت کشت و صنعت 

درستکار مغان

101360/4515/2531400/4/11400ذرت

اردبیل7

شرکت تعاونی 1892

مکانیزاسیون کشاورزي جاوید 

دشت مغان

101420/4516/2531400/4/11400ذرت

1013798/3420/2531398/10/71400ذرتشرکت آرتام بذر مغاناردبیل8

اردبیل9

شرکت تعاونی تولید روستایی 

پیراقوم

1400-86191400/4568/2531400/4/201399جو

1400-1029198/3109/2531398/4/111399گندمشرکت سبزاوران مغاناردبیل10

اردبیل11

شرکت تعاونی توزیع نهاده 

هاي کشاورزي و دامی یاشیل 

کشت

1400-1029798/3136/2531398/4/261399گندم

اردبیل12

شرکت تعاونی تولیدي و 

توزیعی قزل مغان

1400-1017797/2550/2531397/4/271399گندم

اردبیل13

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان بیله سوار

1400-862799/3981/2531399/6/231399گندم

اردبیل14

شرکت تعاونی تولید روستایی 

پیراقوم

1400-86371400/4595/2531400/5/101399گندم

اردبیل15

شرکت تعاونی هزاروپنجاه و 

هفت گلچین مغان

101171400/4583/2531400/4/261400گندم

1400-1018897/2596/2531397/5/151399گندمشرکت بهین جوانه سبز آرتااردبیل16

اردبیل17

شرکت تحقیق و تولید ارس 

بذر سهامی خاص

1400-1018795/1725/2531395/10/61399گندم

1400-1030099/3963/2531399/6/181399جوشرکت ذرت سبالناردبیل18

1400-102181400/4622/2531400/5/231399گندمشرکت ذرت سبالناردبیل19

1400-102121400/4624/2531400/5/231399حبوبات (نخود و عدس)شرکت ذرت سبالناردبیل20

101181400/4625/2531400/5/231400گندمشرکت ذرت سبالناردبیل21

101121400/4623/2531400/5/231400گندمشرکت ذرت سبالناردبیل22

1400-1098699/3952/2531399/6/171399گندمشرکت تعاونی اولتاناردبیل23

اردبیل24

شرکت ملی کشت و صنعت و 

دامپروري مغان

1400-1092199/3835/2531399/5/61399گندم

1400-867899/3670/2531399/1/311399بذر سبزي صیفی (پیاز)شرکت فالت دانه سپاهاناصفهان25

واحدهاي تولیدکننده بذر که در سال زراعی 1400-1399 مجوز تولید بذر دریافت نموده اند



اصفهان26

شرکت پخش سموم و نهاده 

هاي کشاورزي به رویش 

پارس (سهامی خاص)

سبزي صیفی (پیاز، هویج، شلغم 

و چغندرلبویی)

868098/3471/2531398/10/161399-1400

1400-1041099/4277/2531399/12/51399جوخسرو رحیم صادقیاصفهان27

1400-1040999/4276/2531399/12/51399گندمخسرو رحیم صادقیاصفهان28

اصفهان29

شرکت تولیدي و تحقیقاتی 

بذرافشان سپاهان

1400-1039798/3142/2531398/4/261399گندم

اصفهان30

شرکت تولیدي و تحقیقاتی 

بذرافشان سپاهان

1400-1039898/3143/2531398/4/261399جو

اصفهان31

شرکت خدمات کشاورزي 

پاکان بذر کویر

1400-1040399/3771/2531399/4/141399گندم

اصفهان32

شرکت خدمات کشاورزي 

پاکان بذر کویر

1400-1040499/3772/2531399/4/141399جو

اصفهان33

شرکت انبوه کشت اصفهان 

سهامی خاص

سیب زمینی 1002098/3422/2531398/10/111400ریز غده (مینی تیوبر)

اصفهان34

شرکت تعاونی کشاورزان و 

دامداران صنعتی مهیار

1400-1033899/4289/2531399/12/231399بذر جو

اصفهان35

شرکت تعاونی کشاورزان و 

دامداران صنعتی مهیار

1400-1033799/4288/2531399/12/231399گندم

اصفهان36

شرکت تعاونی کشاورزان و 

دامداران صنعتی مهیار

1400-1057598/3294/2531398/7/91399ارزن

اصفهان37

شرکت نهاده ها کشاورزي به 

رویش پارس سهامی خاص

999399/4291/2531399/12/241400حبوبات (باقال و لوبیا)

1400-1033497/2539/2531397/4/241399ارزنخسرو رحیم صادقیاصفهان38

1400-1036797/2424/2531397/3/51399حبوبات (لوبیا، نخود و عدس)خسرو رحیم صادقیاصفهان39

1000097/2945/2531397/12/71400سبزي صیفی (ریحان-مرزه)خسرو رحیم صادقیاصفهان40

اصفهان41

شرکت تعاونی کشاورزي 

شهداي گرگاب

1400-1037198/3137/2531398/4/261399گندم

اصفهان42

شرکت تعاونی کشاورزي 

شهداي گرگاب

1400-1037298/3138/2531398/4/261399جو

اصفهان43

شرکت پاکان بذر اصفهان 

سهامی خاص

سبزي و صیفی (بادمجان، کدو، 

شنبلیله و لوبیا سبز)

100710/4522/2531400/4/51400

اصفهان44

شرکت پاکان بذر اصفهان 

سهامی خاص

سبزي و صیفی (هویج، شلغم، 

تربچه و چغندرلبویی )

105760/4521/2531400/4/51399-1400

اصفهان45

شرکت نهاده ها کشاورزي به 

رویش پارس سهامی خاص

تولید بذر سبزي و صیفی (تربچه، 

کاهو، بادمجان، فلفل، گوجه 

فرنگی، خیار، جعفري، تره، 

اسفناج، هندوانه، طالبی و لوبیاسبز)

1006899/4290/2531399/12/241400

شرکت زر بذر ایرانیانالبرز46

سبزي و صیفی (پیاز، خیار، کاهو، 

ریحان، شوید، تربچه و اسفناج )

981799/4272/2531399/11/291399-1400

1400-1057499/4273/2531399/11/291399سبزي و صیفی (پیاز و هویج )شرکت زر بذر ایرانیانالبرز47



1400-108360/4353/253400/2/51399جوشرکت پیشرو کشت البرزالبرز48

1400-108480/4352/253400/2/51399گندمشرکت پیشرو کشت البرزالبرز49

البرز50

شرکت رویش پژوهان نگین 

پارس

بذر سبزي و صیفی (گوجه 

فرنگی، پیاز، لوبیاسبز، نخود 

فرنگی)

101490/4479/2531400/3/221400

1400-1065399/4301/2531399/12/261399گندمشرکت تولیدي بذر دردانهایالم51

ایالم52

شرکت تعاونی کشاورزي مهر 

16 دره شهر

1400-1065299/4302/2531399/12/261399گندم

ایالم53

شرکت خدمات کشاورزي 

نرگس دهلران

1400-1065499/4300/2531399/12/261399گندم

ایالم54

شرکت تعاونی 30754  نگین 

دانه آسمان آباد

1400-1099799/3768/2531399/4/141399جو

1400-1099399/3767/2531399/4/141399جوعبداله دادگرایالم55

1400-109140/4342/2531400/1/211399گندمشرکت تولیدي چناب دانهایالم56

1400-102430/4361/2531400/2/71399گندمیداله رشیديایالم57

ایالم58

شرکت تعاونی 2488 تولید و 

فراوري بذر گندم و ذرت 

خشک کنی مهر پارسیان

1400-1026199/3982/2531399/6/231399گندم

ایالم59

شرکت تعاونی 4353 تولی 

روستایی کشت و صنعت 

آبادگران طالیی دشت عباس

1400-102540/4389/253140/2/271399گندم

1400-1031898/3099/2531398/4/21399گندمشرکت الینا بذر ایوانایالم60

ایالم61

شرکت تعاونی شکاره 2650

ایوان

1400-1031795/1374/2531395/1/301399جو

ایالم62

شرکت تعاونی تولید و 

فرآوري بذر گندم میعاد 

دشت عباس

1400-1031999/3905/2531399/5/201399گندم

ایالم63

شرکت خدماتی گندمکاران 

جنوب غرب

1400-103200/4496/2531400/3/251399گندم

ایالم64

شرکت تعاونی 3258 فراورده 

هاي بذر برتر نوین مورموري

1400-101791400/4597/2531400/5/101399گندم

ایالم65

شرکت تعاونی 2618 تولید و 

فراوري بذر مهرخرسان

1400-102840/4514/2531400/4/11399گندم

1400-10185140/4596/2531400/5/101399گندمشرکت رویان دشت عباسایالم66

آذربایجان شرقی67

شرکت تعاونی خدمات فنی و 

مشاوره اي و مکانیزاسیون و 

تولیدي کشاورزي 1976 بناب

1400-860599/3871/2531399/5/131399بذر سبزي صیفی (پیاز)



آذربایجان شرقی68

شرکت تعاونی خدمات فنی و 

مشاوره اي و مکانیزاسیون و 

تولیدي کشاورزي 1976 بناب

1400-930499/3871/2531399/5/131399بذر سبزي صیفی (پیاز)

آذربایجان شرقی69

اتحایه شرکتهاي تعاونی 

روستایی بناب

1400-860199/3930/2531399/6/41399سبزي صیفی (پیاز و هویج )

1400-860899/4052/2531399/8/271399گندمخداشکر محرمیآذربایجان شرقی70

آذربایجان شرقی71

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی هشترود

1400-794398/3208/2531398/6/31399حبوبات (نخود)

آذربایجان شرقی72

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی هشترود

1400-1065698/3208/2531398/6/31399حبوبات (نخود)

101510/4390/2531400/2/271400بذر سیب زمینیقدرت معلمی شربیانیآذربایجان شرقی73

آذربایجان شرقی74

اتحادیه تعاون روستایی 

شهرستان بستان آباد

1400-102520/4398/2531400/2/291399جو

آذربایجان شرقی75

شرکت سالمت اندیشان 

(سهامی خاص)

1400-103240/4428/2531400/3/31399گندم

آذربایجان شرقی76

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان میانه

1400-102750/4464/2531400/3/91399گندم

آذربایجان شرقی77

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

هشترود

1400-1031197/2502/2531397/4/121399گندم

آذربایجان شرقی78

شرکت تعاونی تولیدي 

خدمات کشاورزي و دامی 

1724 اریس اهر

1400-103090/4549/2531400/4/121399گندم

آذربایجان شرقی79

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی هشترود

1400-103110/4548/2531400/4/121399گندم

آذربایجان شرقی80

شرکت تعاونی خدمات فنی و 

مشاوره اي و مکانیزاسیون و 

تولیدي کشاورزي 1976 بناب

1400-86291400/4592/2531400/5/101399گندم

آذربایجان شرقی81

شرکتهاي تعاونی روستایی 

شهرستان چاراویماق

1400-86361400/4593/2531400/5/101399گندم

1400-86301400/4591/2531400/5/101399گندمشرکت تعاونی کشاورزي 818آذربایجان شرقی82

آذربایجان شرقی83

اتحادیه تعاون روستایی 

شهرستان بستان آباد

1400-102001400/4615/2531400/5/191399گندم

آذربایجان شرقی84

شرکت خوشه سهند مراغه 

(سهامی خاص)

1400-101941400/4614/2531400/5/191399گندم

آذربایجان شرقی85

شرکت شکوه تندیس 

آذربایجان

1400-101931400/4628/2531400/5/231399جو

1400-103480/4315/2531400/01/141399جوشرکت آذین خوشه شاهیندژآذربایجان غربی86

1400-103490/4314/2531400/01/141399گندمشرکت آذین خوشه شاهیندژآذربایجان غربی87



آذربایجان غربی88

شرکت خوشه طالي اشنویه 

سهامی خاص

1400-1035299/3746/2531399/4/71399گندم

1400-1035398/3077/2531398/3/191399گندمشرکت تعاونی روستایی بوکانآذربایجان غربی89

1400-1035496/2090/2531396/6/151399گندمبایزید نوربخشآذربایجان غربی90

1400-1035599/3682/2531399/2/101399گندمکمال محمودپورآذربایجان غربی91

1400-1035698/3298/2531398/7/131399گندممهدي فیضیآذربایجان غربی92

آذربایجان غربی93

شرکت خوشه طالي اشنویه 

سهامی خاص

1400-1035299/3746/2531399/4/71399گندم

1400-1035398/3077/2531398/3/191399گندمشرکت تعاونی روستایی بوکانآذربایجان غربی94

1400-1035496/2090/2531396/6/151399گندمبایزید نوربخشآذربایجان غربی95

1400-1035599/3682/2531399/2/101399گندمکمال محمودپورآذربایجان غربی96

1400-1035698/3298/2531398/7/131399گندممهدي فیضیآذربایجان غربی97

آذربایجان غربی98

شرکت تجارت پیشگامان سبز 

ارومیه سهامی خاص

1400-103590/4401/2531400/3/11399گندم

1400-103650/4506/2531400/3/291399جوهادي کریم بیگیآذربایجان غربی99

1400-103700/4530/2531400/4/81399بذر حبوبات (نخود)صالح مسلمانآذربایجان غربی100

آذربایجان غربی101

اتحادیه تعاونی روستایی 

شهرستان بستان آباد

1400-102001400/4615/2531400/5/191399گندم

1400-101941400/4614/2531400/5/191399گندمشرکت خوشه سهند مراغهآذربایجان غربی102

آذربایجان غربی103

شرکت شکوه تندیس 

آذربایجان

1400-101931400/4628/2531400/5/231399جو

اردبیل104

شرکت کشت و صنعت 

زراعی و دامداري آرتا کشت

1400-109151400/4702/2531400/6/211399گندم

اردبیل105

مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان اردبیل

1400-109881400/4725/2531400/6/301399گندم

اردبیل106

مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان اردبیل

1400-109891400/4726/2531400/6/301399جو

اردبیل107

شرکت تعاونی 1057 گلچین 

مغان

1400-109251400/4720/2531400/6/271399جو

اردبیل108

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان پارس آباد

1400-1091699/4021/2531399/7/281399گندم

بوشهر109

شرکت تعاونی تولیدي 

کشاورزي خوشه طالي 

دشتستان

1400-863399/3906/2531399/5/201399گندم

1400-863198/3096/2531398/3/271399گندمشرکت بهارگستر شبانکارهبوشهر110

شرکت زر بذر ایرانیانتهران111

سبزي و صیفی (پیاز، خیار، کاهو، 

ریحان، شوید، تربچه و اسفناج )

981799/4272/2531399/11/291399-1400

1400-1057499/4273/2531399/11/291399سبزي و صیفی (پیاز و هویج )شرکت زر بذر ایرانیانتهران112



تهران113

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان ري

1400-103600/4477/2531400/3/171399گندم

تهران114

شرکت تعاونی تولیدکنندگان 

بذر استان تهران

1400-103791400/4571/2531400/4/201399جو

تهران115

شرکت تعاونی تولیدکنندگان 

بذر استان تهران

1400-103801400/4572/2531400/4/201399گندم

شرکت بازرگانی زرینه روزتهران116

سیب  تولید مینی تیوبر (ریزغده)

زمینی

1007398/3324/2531398/8/11400

چهار محال و بختیاري117

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی لردگان

1400-1018398/3278/2531398/6/271399گندم

چهار محال و بختیاري118

شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزي سهامی خاص

1400-1091899/3918/2531399/5/271399گندم

1400-1091998/3235/2531398/6/51399جوشرکت زرین بذر زاگرسچهار محال و بختیاري119

خراسان جنوبی120

اتحادیه تعاون روستایی استان 

خراسان جنوبی

1400-866599/4210/2531399/11/151399گندم

خراسان جنوبی121

اتحادیه تعاون روستایی استان 

خراسان جنوبی

1400-866699/4209/2531399/11/151399جو

خراسان جنوبی122

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی 

خراسان جنوبی

1400-1040799/4144/2531399/10/271399گندم

خراسان جنوبی123

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی 

خراسان جنوبی

1400-1040899/4145/2531399/10/271399جو

1400-867299/4194/2531399/11/71399گندمشرکت سهامی زراعی خضريخراسان جنوبی124

1400-867399/4195/2531399/11/71399گندمشرکت سهامی زراعی خضريخراسان جنوبی125

خراسان جنوبی126

شرکت سهامی زراعی اسالم 

آباد

1400-867598/3304/2531398/7/221399جو

خراسان جنوبی127

شرکت سهامی زراعی اسالم 

آباد

1400-867498/3303/2531398/7/221399گندم

خراسان رضوي128

شرکت کشت و صنعت دشت 

سبز داناب

1400-867999/3774/2531399/4/141399سبزي صیفی (پیاز)

خراسان رضوي129

شرکت کشت و صنعت یکان 

بذر سهامی خاص

1400-868199/3911/2531399/5/221399بذر سبزي صیفی (پیاز)

خراسان رضوي130

شرکت کشت و صنعت یکان 

بذر سهامی خاص

1400-868199/3911/2531399/5/221399سبزي و صیفی (پیاز)

خراسان رضوي131

شرکت تعاونی پیشرو پارس 

کاشمر

1001499/4027/2531399/8/31400پنبه

خراسان رضوي132

شرکت راسا کشت بهنود 

سهامی خاص

999699/4271/2531399/11/291400مینی تیوبر ریز غده سیب زمینی



1400-1039499/3707/25399/3/251399جوشرکت تعاونی روستایی جمیلخراسان رضوي133

خراسان رضوي134

شرکت کیمیا بذر تربت 

(سهامی خاص)

1400-1039598/3375/2531398/9/171399گندم

خراسان رضوي135

شرکت تعاونی روستایی عشق 

آباد

1400-1040099/4278/2531399/12/61399گندم

خراسان رضوي136

شرکت زیره پاك کنی زرین 

سهامی خاص

1400-103990/4311/2531400/1/111399گندم

خراسان رضوي137

شرکت زربذر پیشرو سهامی 

خاص

1400-1034299/3815/2531399/4/291399گندم

خراسان رضوي138

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی قوچان

1400-1034199/3921/2531399/5/281399گندم

خراسان رضوي139

شرکت گوهر بذر اتحاد رخ 

سهامی خاص

1400-1034099/3944/2531399/6/161399گندم

خراسان رضوي140

اتحادیه شرکت مجتمع زراعی 

دامی سرودشت خراسان 

رضوي

1400-103580/4368/2531400/2/81399گندم

خراسان رضوي141

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان نیشابور

1400-103690/4498/253140/3/251399جو

سعید خراسانی زادهخراسان رضوي142

بذر سبزي و صیفی (خربزه، 

بادمجان، فلفل و گوجه فرنگی)

100230/4504/2531400/3/291400

خراسان رضوي143

شرکت سبز آتیه کاوش 

سهامی خاص

سبزي و صیفی (خربزه و گوجه 

فرنگی)

100690/4505/2531400/3/291400

خراسان رضوي144

شرکت توسعه کشت آویسا 

بذر جوین

10191400/4594/2531400/5/101400ذرت

خراسان رضوي145

شرکت کشت و صنعت دشت 

سبز داناب

بذر سبزي و صیفی (خربزه، 

هویج، فلفل و گوجه فرنگی، 

لوبیاسبز، هندوانه و طالبی)

100271400/4600/2531400/5/101400

1400-86591400/4606/2531400/5/131399گندمشرکت کشت و صنعت جوینخراسان رضوي146

1400-86561400/4632/2531400/5/241399جومحمد آشناخراسان رضوي147

خراسان شمالی148

شرکت آویژه رویش بذر 

اترك

100881400/4705/2531400/6/211400حبوبات (لوبیا)

خراسان شمالی149

شرکت آویژه رویش بذر 

اترك

1400-109231400/4704/2531400/6/211399حبوبات (نخود)

خراسان شمالی150

شرکت آویژه رویش بذر 

اترك

1400-859998/3574/2531398/12/31399بذر سبزي و صیفی (پیاز)

خراسان شمالی151

شرکت زیست فرآور خاك 

اترك

1015699/4114/2531399/10/101400پنبه

خراسان شمالی152

شرکت کشاورزي تولید بذر 

اترك خراسان شمالی

1400-862698/3285/2531398/7/21399گندم

خراسان شمالی153

اتحادیه تعاونی هاي تولید 

روستایی شهرستان فاروج

1400-863998/3575/2531398/12/31399گندم



خراسان شمالی154

شرکت فرآوري و اصالح بذر 

نمونه سیاهدشت

1400-863299/3748/2531399/4/101399گندم

خراسان شمالی155

شرکت فرآوري و اصالح بذر 

نمونه سیاهدشت

1400-863899/3749/2531399/4/101399جو

خراسان شمالی156

اتحادیه تعاونی هاي روستایی 

شهرستان فاروج

1400-101841400/4609/2531400/5/181399جو

خراسان شمالی157

شرکت تعاونی کشاورزي و 

زراعی زرین دانه  نیک سرشت

101111400/4610/2531400/5/181400پنبه

1400-102111400/4636/2531400/6/11399گندمشرکت وحدت کیا بجنوردخراسان شمالی158

خوزستان159

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه (سهامی 

خاص)

100250/4387/2531400/2/221400بذر آفتابگردان

خوزستان160

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه (سهامی 

خاص)

999499/4296/2531400/2/221400بذر سویا

خوزستان161

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی 

صفی آباد

1002699/4295/2531399/12/251400سبزي و صیفی (جعفري و شوید)

خوزستان162

شرکت بذر شمس  آباد دز 

سهامی خاص

1000197/2499/2531397/4/111400ذرت

خوزستان163

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان بهبهان

1400-86421400/4667/2531400/6/81399گندم

خوزستان164

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان اهواز

1400-86571400/2631/2531400/5/241399گندم

خوزستان165

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شوشتر

1400-86431400/4666/2531400/6/81399گندم

خوزستان166

شرکت بذر نمونه سبز فردوس 

(سهامی خاص)

1400-86541400/4618/2531400/5/201399گندم

خوزستان167

شرکت خدمات کشاورزي 

بذر صداقت سهامی خاص

1400-86531400/4617/2531400/5/201399گندم

خوزستان168

شرکت ذرین دانه جنوب 

سهامی خاص

100181400/4601/2531400/5/101400بذر سبزي و صیفی خربزه

1400-86521400/4633/2531400/5/241399گندمشرکت زرین دانه بنوارخوزستان169

خوزستان170

شرکت بذرآوران کرخه 

(سهامی خاص)

1400-864898/3110/2531398/4/111399گندم

خوزستان171

شرکت تولید و تهیه بذر و 

نهال سرخه دانه سهامی خاص

1400-864799/3778/2531399/4/161399گندم

خوزستان172

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شوش

1400-866098/3201/2531398/6/21399گندم



خوزستان173

اتحادیه تعاونی روستایی 

شهرستان اندیمشک

1400-866196/2123/2531393/04/181399گندم

خوزستان174

شرکت کشت و صنعت شهید 

بهشتی سهامی خاص

1400-866298/3194/2531398/5/261399گندم

خوزستان175

شرکت کشت و صنعت شهید 

رجایی دزفول سهامی خاص

1003399/3955/2531399/6/181400ذرت

خوزستان176

شرکت تعاونی آریا کشت 

خوزستان

1049099/4005/2531399/7/81400گندم

خوزستان177

شرکت کشت و صنعت شهید 

رجایی (سهامی خاص)

1400-1049198/3111/2531398/4/111399کلزا

خوزستان178

شرکت نگین سبز برنا (سهامی 

خاص)

1400-1001398/3341/2531398/8/261399آفتابگردان

زنجان179

شرکت خدمات توسعه 

کشاورزي گستره سپهر

1400-1032398/3169/2531398/5/131399گندم

زنجان180

شرکت خدمات توسعه 

کشاورزي گستره سپهر

1400-1032398/3169/2531398/5/131399گندم

زنجان181

مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان زنجان

1400-1024899/4095/2531399/9/291399جو

زنجان182

مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان زنجان

1400-1066299/4081/2531399/9/221399سبزي صیفی (پیاز)

زنجان183

مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان زنجان

1400-1016199/4154/2531399/10/291399گندم

1400-1025899/3685/2531399/2/71399جووحید ظهیريزنجان184

زنجان185

شرکت تعاونی روستایی 

خدابنده

1400-102510/4397/2531400/2/291399گندم

زنجان186

شرکت حمایتی کشت گستر 

آقکند

1400-1031599/3908/2531399/5/211399گندم

زنجان187

شرکت تعاونی مهرورزان 

خدابنده

1400-102690/4470/2531400/3/91399گندم

زنجان188

شرکت خدمات توسعه 

کشاورزي زرین کشت زرین 

رود

1400-102680/4469/2531400/3/91399گندم

زنجان189

شرکت توسعه کشاورزي 

زرخیز گرماب

1400-102670/4468/2531400/3/91399گندم

1400-102780/4467/2531400/3/91399گندمشرکت خوشه ذرین حلبزنجان190

زنجان191

شرکت خدمات کشاورزي 

جوقین

1400-102770/4466/2531400/3/91399گندم

زنجان192

شرکت خدمات کشاورزي 

تالشگران ایجرود

1400-102760/4465/2531400/3/91399گندم

زنجان193

شرکت خدمات حمایتی 

زنجان کشت خیرآباد

1400-102640/4474/2531400/3/91399جو



زنجان194

شرکت خدماتی توسعه 

کشاورزي زنجان کشت 

خیرآباد

1014899/3874/2531399/5/141400بذر حبوبات (لوبیا)

زنجان195

شرکت حمایتی کشت گستر 

آقکند

1400-1031599/3908/2531399/5/211399گندم

زنجان196

شرکت تعاونی مهرورزان 

خدابنده

1400-102690/4470/2531400/3/91399گندم

زنجان197

شرکت خدمات توسعه 

کشاورزي زرین کشت زرین 

رود

1400-102680/4469/2531400/3/91399گندم

زنجان198

شرکت خدمات توسعه 

کشاورزي زرخیز گرماب 

(سهامی خاص)

1400-102670/4468/2531400/3/91399گندم

1400-102780/4467/2531400/3/91399گندمشرکت خوشه ذرین حلبزنجان199

زنجان200

شرکت خدمات کشاورزي 

جوقین

1400-102770/4466/2531400/3/91399گندم

زنجان201

شرکت خدمات کشاورزي 

تالشگران ایجرود

1400-102760/4465/2531400/3/91399گندم

زنجان202

شرکت خدمات توسعه 

کشاورزي زنجان کشت 

خیرآباد (سهامی خاص)

1400-102640/4474/2531400/3/91399جو

زنجان203

شرکت شیمیایی گل سم 

گرگان

100281400/4588/2531400/5/61400بذر حبوبات (لوبیا)

زنجان204

شرکت شیمیایی گل سم 

گرگان

بذر سبزي و صیفی (لوبیا سبز و 

نخود فرنگی)

100291400/4589/2531400/5/61400

زنجان205

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی خدابنده

1400-101861400/4611/2531400/5/181399بذر حبوبات (لوبیا)

زنجان206

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی خدابنده

100871400/4612/2531400/5/181400بذر حبوبات (لوبیا)

1014798/3095/2531398/3/271400ذرتشرکت نگین سبز برناسطح کشور207

101331400/4575/2531400/4/211400ذرتشرکت آرمان سبز آدینهسطح کشور208

سطح کشور209

شرکت زرین دانه جنوب 

سهامی خاص

1400-867798/3593/2531398/12/71399بذر سبزي و صیفی (پیاز)

سطح کشور210

شرکت زرین دانه جنوب 

سهامی خاص

1400-859698/3594/2531398/12/71399بذر سبزي و صیفی (خربزه)

سطح کشور211

شرکت آران بذر دانه هاي 

روغنی

1400-860699/3816/2531399/4/301399بذر دانه هاي روغنی (کلزا)

1014595/1426/2531395/2/291400ذرتشرکت توسعه کشت ذرتسطح کشور212

سطح کشور213

شرکت کشت و صنعت و 

مجتمع گوشت فدك 

خشکرود

1400-1033598/3061/2531398/2/311399گندم

سطح کشور214

شرکت کشت و صنعت و 

مجتمع گوشت فدك 

خشکرود

1400-1040698/3062/2531398/2/311399جو



سمنان215

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

شهرستان سمنان

1400-1036899/3983/2531399/6/231399جو

سمنان216

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شاهرود

1400-866397/2585/2531397/5/81399گندم

سمنان217

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستانهاي گرمسار 

و آرادان

1400-86461400/4607/2531400/5/131399گندم

سیستان218

شرکت تعاونی تحقیق و 

توسعه ایده پردازان کشاورزي 

و منابع طبیعی 5081 حوزه 

هیرمند

گیاهان دارویی (زیره سبز، 

سیاهدانه و رازیانه)

1040598/3357/2531398/8/291399-1400

سیستان219

شرکت تعاونی تحقیق و 

توسعه ایده پردازان کشاورزي 

و منابع طبیعی 5081 حوزه 

هیرمند

1400-1034598/3306/2531398/7/221399گلرنگ

سیستان220

شرکت تعاونی تحقیق و 

توسعه ایده پردازان کشاورزي 

و منابع طبیعی 5081 حوزه 

هیرمند

1400-1034698/3307/2531398/7/221399کلزا

فارس221

شرکت تولیدي اهورا پارس 

بذر ابرج

1400-989599/3755/2531399/4/101399گندم

فارس222

شرکت تعاونی کاوش جویان 

شیراز

1400-990198/3067/2531398/3/81399گندم

1400-989698/3098/2531398/4/21399گندمفرزاد استخريفارس223

101530/4362/253400/2/71400ذرتهمت غیائیفارس224

فارس225

شرکت تعاونی تولید کنندگان 

ارقام بذري استان فارس

1400-102440/4357/253400/2/71399گندم

فارس226

شرکت تعاونی کشاورزي پنبه 

کاران شهرستان داراب

1400-102460/4359/253400/2/71399گندم

فارس227

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان مرودشت

1400-102450/4358/253400/2/71399گندم

1400-102470/4360/253400/2/71399گندمشرکت تعاونی روستایی شیرازفارس228

فارس229

شرکتهاي تعاون روستایی 

شهرستان داراب

1400-1032199/3751/2531399/4/101399گندم

فارس230

شرکت کشت و صنعت آرین 

به بذر

1400-1032299/3754/2531399/4/101399گندم

فارس231

شرکت طالیه داران هزار 

خوشه پارس (سهامی خاص)

1400-102650/4443/2531400/3/81399گندم

فارس232

شرکت تعاونی کشت گستر 

87 شهرستان مرودشت

1400-102630/4475/2531400/3/91399جو

فارس233

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

تولید روستایی فارس

1400-102720/4473/2531400/3/91399گندم



فارس234

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی اقلید

1400-102730/4497/2531400/3/251399گندم

فارس235

شرکت زاگرس کشت 

مرودشت (سهامی خاص)

1400-1031297/2620/2531397/6/41399گندم

فارس236

شرکت تهیه و تولید بذر و 

نهال پیشگامان فارس

1400-86160/4553/2531400/4/131399گندم

فارس237

شرکت تعاونی کشت گستر 

87 شهرستان مرودشت

1400-86201400/4567/2531400/4/201399گندم

فارس238

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

شهرستان کازرون

1400-1027999/3752/2531399/4/101399گندم

1400-1066199/4082/2531399/9/221399بذر سبزي و صیفی (پیاز)مهدي قادري مظفريفارس239

1400-1066099/4193/2531399/11/61399بذر سبزي و صیفی (پیاز و هویج)علی مجاب قصرالدشتیفارس240

فارس241

شرکت دشت رحمت شیراز 

(سهامی خاص)

1400-1025697/2513/2531397/4/121399گندم

101500/4393/2531400/2/291400مینی تیوبر سیب زمینیغالمرضا باژیانفارس242

101520/4391/2531400/2/271400مینی تیوبر سیب زمینیخدابخش بهزاديفارس243

فارس244

شرکت تعاونی کشت گستر 

87 شهرستان مرودشت

1400-102530/4399/2531400/2/291399بذر تریتیکاله

فارس245

شرکت تعاونی کشاورزي پنبه 

کاران شهرستان داراب

1400-102500/4396/2531400/2/291399جو

1400-102490/4395/2531400/2/291399گندمغالمحسین جهانگیرفارس246

فارس247

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

تولید روستایی اقلید

1400-1028599/3833/2531399/5/61399گندم

فارس248

شرکت تعاونی کشت گستر 

مرودشت

101051400/4582/2531400/4/261400بذر حبوبات (لوبیا)

فارس249

شرکت تعاونی کشت گستر 

مرودشت

1400-86251400/4581/2531400/4/261399بذر حبوبات (لوبیا)

فارس250

شرکت تعاونی کشت گستر 

87 شهرستان مرودشت

بذر سبزي و صیفی (فلفل دلمه، 

گشنیز، ریحان و جعفري)

101341400/4579/2531400/4/211400

قزوین251

شرکت نگین دشت بوئین 

(سهامی خاص)

1400-102740/4476/2531400/3/91399گندم

1400-1029899/3937/2531399/6/101399گندمشهرام شاهین فرقزوین252

قزوین253

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت نیکودشت قزوین

1400-1030298/3202/2531398/6/21399جو

قم254

شرکتهاي تعاونی روستایی 

استان قم

1400-86181400/4565/2531400/4/201399گندم

قم255

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی استان قم

1400-86211400/4566/2531400/4/201399جو

کردستان256

شرکت تعاونی روستایی 

بابارشانی

1400-1039398/3115/2531398/4/191399گندم

1400-1032898/3477/2531398/10/161399گندممحمدرضا زرینکردستان257

1400-1032998/3161/2531398/5/11399گندمشرکت کشت گستر کردستانکردستان258



1400-1033097/3013/2531397/12/221399گندمشرکت تعاونی روستایی وزیرکردستان259

کردستان260

شرکت مروارید ماهان خوشه 

طالیی

1400-1033199/3711/2531399/3/261399گندم

1400-1033099/3875/2531399/5/151399گندمشرکت تعاونی روستایی وزیرکردستان261

کردستان262

شرکت تعاونی روستایی 

قزانقره

1400-1033298/3157/2531398/4/301399گندم

1400-1034499/3709/92531399/3/261399گندمشرکت خوشه برکت بارانکردستان263

کردستان264

شرکت تعاونی روستایی 

شهرصاحب

1400-1034399/3708/2531399/3/261399گندم

کردستان265

شرکت تعاونی روستایی 

رسالت دهگالن

1400-1040199/4281/2531399/12/101399گندم

1400-1040299/4282/2531399/12/101399گندمشرکت تعاونی روستایی قدسکردستان266

کردستان267

شرکت تعاونی 452 کشت و 

صنعت مائده دهگالن

1400-1039999/4279/2531399/12/61399گندم

1400-1032799/3873/2531399/5/131399جوشرکت تعاونی روستایی بعثتکردستان268

کردستان269

شرکت کشت و صنعت 

کردستان سبز(سهامی خاص)

1400-1039098/3198/2531398/5/281399گندم

کردستان270

مرکز تحقیقات و آموزش 

اموزش کشاورزي و منابع 

طبیعی کردستان

1400-103841400/4586/2531400/4/271399گندم

کردستان271

مرکز تحقیقات و آموزش 

اموزش کشاورزي و منابع 

طبیعی کردستان

1400-103851400/4587/2531400/4/271399گندم

کرمان272

اتحادیه تعاون روستایی استان 

کرمان

1400-1031697/2426/2531397/3/91399گندم

کرمان273

اتحادیه تعاونی روستایی استان 

کرمان

1400-102700/4471/2531400/3/91399گندم

کرمان274

شرکت تعاونی کشاورزي 

سوم شعبان

1400-102710/4472/2531400/3/91399گندم

کرمان275

اتحادیه تعاون روستایی استان 

کرمان

1400-1030704519/2531400/4/11399جو

کرمان276

اتحادیه تعاون روستایی استان 

کرمان

1400-1031697/2426/2531397/3/91399گندم

1400-860799/4022/2531399/7/281399گندممحمدعلی نظريکرمان277

کرمانشاه278

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه (سهامی 

خاص)

100250/4387/2531400/2/221400بذر آفتابگردان



کرمانشاه279

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه (سهامی 

خاص)

999499/4296/2531400/2/221400بذر سویا

1400-860099/3904/2531399/5/201399گندمعلی محمد قادريکرمانشاه280

1400-861098/3135/2531398/4/261399گندمشرکت تولید بذر زارع داالهوکرمانشاه281

کرمانشاه282

شرکت دانه بذر اهورا (سهامی 

خاص)

1400-990499/3686/2531399/2/231399جو

1400-990597/2936/2531397/11/291399جوایرج سعادت پورکرمانشاه283

کرمانشاه284

شرکت دانه بذر اهورا (سهامی 

خاص)

1400-1016399/3686/2531399/2/231399جو

1400-1016497/2936/2531397/11/291399جوایرج سعادت پورکرمانشاه285

1400-1016598/2858/2531398/10/231399جوشرکت اصالح بذر بیستونکرمانشاه286

کرمانشاه287

شرکت سه هزاروشصت و 

چهار بذر دانه طالیی

1400-1017096/2048/2531396/5/291399گندم

کرمانشاه288

شرکت باالدربند کرمانشاه 

(سهامی خاص)

1400-1016898/3092/2531398/3/251399گندم

1400-860299/4083/2531399/9/221399گندمیداله چراغیانکرمانشاه289

کرمانشاه290

شرکت بوجاري یاران داالهو 

(سهامی خاص)

1400-1016099/4189/2531399/11/51399گندم

کرمانشاه291

شرکت نیلوفر دانه (سهامی 

خاص)

1400-1015999/4190/2531399/11/51399گندم

1400-860498/3563/2531398/11/291399گندمشرکت آرش ذرت بیستونکرمانشاه292

1400-860397/2781/2531397/9/31399گندمکوهیار معینیان کرمانشاهیکرمانشاه293

کرمانشاه294

شرکت بذر افشان باختر 

سهامی خاص

1400-1017199/4256/2531399/11/281399گندم

کرمانشاه295

شرکت دردانه دهقانان 

(سهامی خاص)

1400-1016699/4257/2531399/11/281399گندم

کرمانشاه296

شرکت دانه بذر اهورا (سهامی 

خاص)

1400-1017599/3686/2531399/2/231399جو

1400-1099699/3928/2531399/6/41399حبوبات (نخود)کاوه نورمحمديکرمانشاه297

1400-1065999/4306/2531399/12/261399گندمشاپور نادري دوشیمانیکرمانشاه298

کرمانشاه299

شرکت تعاونی 4200 خوشه 

طالیی دیار کلهر

1400-1065899/4305/2531399/12/261399گندم

1400-103250/4429/2531400/3/31399گندممحمد فایق سنجابیکرمانشاه300

101430/4520/2531400/4/11400سیب زمینیعلی سلیمیکرمانشاه301

1400-860999/3766/2531399/4/141399حبوبات (نخود و عدس)همایون داووديکرمانشاه302

1400-1091799/3928/2531399/6/41399حبوبات (نخود)کاوه نورمحمديکرمانشاه303

کرمانشاه304

شرکت کشت و صنعت 

بیستون کرمانشاه

1400-990697/2857/2531397/10/231399جو

کرمانشاه305

شرکت کشت و صنعت 

بیستون کرمانشاه

1400-1016297/2857/2531397/10/231399جو

1400-1016997/2859/2531397/10/231399گندمشرکت بذر گستر قره بالغکرمانشاه306



کرمانشاه307

شرکت کشت و صنعت 

بیستون کرمانشاه

1400-1017697/2857/2531397/10/231399جو

1400-1038297/2966/2531397/12/111399گندمجواد حیدريکهگیلویه و بویر احمد308

کهگیلویه و بویر احمد309

شرکت تولید بذر خوشه 

طالیی دنا

1400-1039699/3985/2531399/6/231399گندم

کهگیلویه و بویر احمد310

شرکت تعاونی شماره 5018

تولید بذر سادات باشت

1400-1036296/1937/2531396/4/41399گندم

کهگیلویه و بویر احمد311

شرکت تعاونی شماره 5018

تولید بذر سادات باشت

1400-1039296/1937/2531396/4/41399گندم

گلستان312

شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزي سهامی خاص

1400-1017399/4274/2531399/12/21399گندم

گلستان313

شرکت تعاونی دانش بنیان 

فناوري بذر استرآباد

1015599/4308/2531399/12/261400سویا

1400-103260/4430/2531400/3/31399گندمگلدي طالبیگلستان314

گلستان315

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان کالله

1400-102900/4517/2531400/4/11399گندم

1014198/3399/2531398/9/241400پنبهشرکت مزرعه گرگانگلستان316

گلستان317

اتحادیه تعاون روستایی رامیان 

آزادشهر

1400-864099/3943/2531399/6/161399گندم

1400-862897/2379/2531397/2/171399گندمشرکت تعاونی مینو بذرگلستان318

گلستان319

شرکت مزرعه نمونه وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

1400-863499/3939/2531399/6/101399گندم

گلستان320

شرکت تعاونی دانش بنیان 

ایده سازان سبز گلستان

1013997/2569/2531397/5/31400سویا

گلستان321

شرکت مزرعه نمونه وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

1400-102951400/4564/2531400/4/201399جو

گلستان322

شرکت تعاونی تولید و بسته 

بندي بذر گلیداغ گلستان 

کالله

1400-102891400/4563/2531400/4/201399گندم

1400-103061400/4562/2531400/4/201399گندمشرکت تعاونی مینو بذرگلستان323

گلستان324

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان گرگان

1400-102831400/4561/2531400/4/201399گندم

گلستان325

شرکت تعاونی دانش بنیان 

ایده سازان سبز گلستان

1400-102941400/4558/2531400/4/201399بذر دانه هاي روغنی (کلزا)

گلستان326

شرکت مزرعه نمونه وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

1400-103001400/4559/2531400/4/201399بذر دانه هاي روغنی (کلزا)

گلستان327

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان گرگان

101311400/4560/2531400/4/201400بذر دانه هاي روغنی (سویا)

گلستان328

اتحادیه تعاونی هاي تولیدي 

روستایی زرخیزدشت

1400-101800/4585/2531400/4/261399جو



گلستان329

شرکت شیمیایی گل سم 

گرگان

100281400/4588/2531400/5/61400بذر حبوبات (لوبیا)

گلستان330

شرکت شیمیایی گل سم 

گرگان

بذر سبزي و صیفی (لوبیا سبز و 

نخود فرنگی)

100291400/4589/2531400/5/61400

گلستان331

اتحادیه تعاونی هاي روستایی 

زرخیزدشت گلستان

1400-102960/4518/2531400/4/11399گندم

گلستان332

شرکت جهاد تعاون استان 

گلستان

1400-101991400/4635/2531400/6/11399گندم

گلستان333

شرکت زیست فرآیند تولید 

پایدار

1400-102051400/4634/2531400/6/11399گندم

101001400/4659/2531400/6/71400پنبهمحمد پرتويگلستان334

گلستان335

شرکت تعاونی روستایی گنبد 

کاووس

1400-103011400/4569/2531400/4/201399گندم

101061400/4660/2531400/6/71400گندمشرکت هیرکانیان بذر گلستانگلستان336

1013195/1623/2531395/7/121400برنجشرکت خدمات حمایتیگیالن337

1013895/1623/2531395/7/121400برنجشرکت خدمات حمایتیگیالن338

101570/4364/253400/2/71400برنجحمید صدیقی کیساريگیالن339

101580/4363/253400/2/71400برنجشرکت گلشن مهر برزگرانگیالن340

گیالن341

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت توم بیجار گیالن

1008097/2935/2531397/11/291400برنج

گیالن342

اتحادیه تعاون روستایی استان 

گیالن

1012399/3907/2531399/5/201400برنج

لرستان343

شرکت خدماتی طال دانه 

کوهدشت

1400-1031096/3060/2531398/2/31399گندم

لرستان344

شرکت خوشه دانه کوهدشت 

سهامی خاص

1400-1030999/3687/2531399/2/281399گندم

1400-1099499/3725/2531399/4/11399جوشرکت زاگرس دانه ملکیانلرستان345

لرستان346

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی لرستان

1400-1065199/4304/2531399/12/261399گندم

1400-1065799/4303/2531399/12/261399گندمشرکت سفید کوه ازنالرستان347

لرستان348

شرکت بذر نمونه زاگرس 

لرستان

1400-103130/4513/2531400/4/11399گندم

1400-103140/4303/2531400/1/211399جوشرکت گهردست سیالخورلرستان349

1400-103100/4551/2531400/4/121399حبوبات (نخود)شرکت زاگرس دانه ملکیانلرستان350

1400-103030/4550/2531400/4/121399گندمشرکت زاگرس دانه ملکیانلرستان351

لرستان352

شرکت تعاونی روستایی 

کشاورزي فنی مهندسی کیمیا 

گستر

100991400/4598/2531400/5/101400بذر حبوبات (لوبیا)

لرستان353

شرکت تعاونی روستایی 

کشاورزي فنی مهندسی کیمیا 

گستر

1400-101781400/4599/2531400/5/101399بذر حبوبات (نخود)

100811400/4574/2531400/4/211400بذر حبوبات (لوبیا)شرکت دستچین ازنالرستان354



لرستان355

شرکت بذرونهال اشترانکوه 

دورود

1400-1098098/3236/2531398/6/91399گندم

لرستان356

شرکت خدمات کشاورزي 

بذر ساقه طالیی

1400-1031298/3093/2531398/3/251399گندم

لرستان357

شرکت تهیه و توزیع بذر 

تمندر الیگودرز

1400-1031199/3953/2531399/6/181399گندم

لرستان358

شرکت تعاونی تولید بذر 

اصالح شده 5947 سبز 

کوهدشت

1400-1030899/3940/2531399/6/101399گندم

لرستان359

شرکت تهیه و توزیع بذر 

تمندر الیگودرز

1400-1099599/3954/2531399/6/181399جو

مازندران360

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه (سهامی 

خاص)

100250/4387/2531400/2/221400بذر آفتابگردان

مازندران361

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی 

مازندران

1400-866799/4204/2531399/11/141399گندم

مازندران362

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی 

مازندران

1400-866899/4205/2531399/11/141399جو

مازندران363

شرکت مجمتع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه سهامی 

خاص

999599/4298/2531399/12/251400آفتابگردان

مازندران364

شرکت مجمتع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه سهامی 

خاص

999499/4296/2531399/12/251400سویا

مازندران365

شرکت مجتمع کشت و 

صنعت و روغن نباتی 

ماهیدشت کرمانشاه (سهامی 

خاص)

999499/4296/2531400/2/221400بذر سویا

مازندران366

شرکت سبز پایدار برنج شمال 

سهامی خاص

100720/4528/2531400/4/81400برنج

مرکزي367

اتحادیه شرکت تعاونی تولید 

روستایی استان مرکزي

1400-1037499/3769/2531399/4/141399گندم

مرکزي368

اتحادیه شرکت تعاونی تولید 

روستایی آفتاب اراك

1400-86690/4526/2531400/4/51399حبوبات  (نخود و عدس)

100700/4502/2531400/63/291400حبوبات (لوبیا)یوسف طاهريمرکزي369

مرکزي370

اتحادیه شرکت تعاونی تولید 

روستایی استان مرکزي

1400-1038999/3769/2531399/4/141399گندم

مرکزي371

اتحادیه شرکت تعاونی تولید 

روستایی استان مرکزي

1400-1039199/3769/2531399/4/141399جو



مرکزي372

شرکت کشت و صنعت و 

مجتمع گوشت فدك 

خشکرود

سبزي و صیفی (بامیه، خربزه، 

طالبی، فلفل، گوجه فرنگی و 

خیار)

1000299/4208/2531399/11/151400

مرکزي373

شرکت کشت و صنعت و 

مجتمع گوشت فدك 

خشکرود

1400-1035797/2466/2531397/3/291399کلزا

مرکزي374

شرکت تعاونی روستایی 

انقالب

1400-1037399/3863/2531399/5/121399گندم

99910/4365/2531400/2/81400سیب زمینیمجتبی جاللونديمرکزي375

مرکزي376

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان ساوه

100220/4501/2531400/3/291400بذر حبوبات (نخود)

مرکزي377

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان ساوه

1400-103610/4499/2531400/3/291399گندم

مرکزي378

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی شهرستان ساوه

100210/4500/2531400/3/291400سبزي و صیفی (طالبی)

مرکزي379

شرکت پایاورد آسا بین الملل 

سهامی خاص

1400-103881400/4580/2531400/4/221399گندم

هرمزگان380

شرکت خدمات کشاورزي 

گندمکاران ساحل سهامی 

خاص

1400-1036399/3688/2531399/2/311399گندم

هرمزگان381

شرکت تعاونی شرکت 

اتحادیه روستایی شهرستان 

حاجی آباد

1400-1036499/3945/2531399/6/161399گندم

همدان382

شرکت بذر و نهال زرین ریشه 

ماد (سهامی خاص)

1400-103500/4312/2531400/01/111399جو

همدان383

شرکت تعاونی کشت و 

صنعت بهاران پیشرو تویسرکان

1400-103510/4316/2531400/1/151399جو

همدان384

شرکت ایستگاه بذر پاسارگاد 

سهامی خاص

1400-103330/4354/2531400/2/51399گندم

همدان385

اتحادیه تعاون روستایی استان 

همدان

1400-1037697/2970/2531397/12/181399گندم

همدان386

شرکت بذر رویش نهاوند 

(سهامی خاص)

1400-867097/3014/2531397/12/221399گشنیز

همدان387

شرکت تهیه تولیدي و توزیعی 

سینا بذر همدان

1400-1038698/3167/2531398/5/91399گندم

1400-1037598/3339/2531398/8/261399بذر حبوبات (نخود)شرکت آرمان بهینه بذر الوندهمدان388

همدان389

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

تولید روستایی استان همدان

1400-86641400/4608/2531400/5/131399بذر حبوبات (نخود و عدس)

100240/4392/2531400/2/81400بذر سیب زمینیوجیهه اله اسديهمدان390

همدان391

شرکت بذر ثمین نهاوند 

(سهامی خاص)

1400-103660/4503/2531400/3/291399گندم

همدان392

شرکت اتحادیه تعاون 

روستایی استان همدان

1400-103781400/4573/2531400/4/201399جو



همدان393

شرکت بذر رویش نهاوند 

(سهامی خاص)

1400-103810/4529/2531400/4/81399گندم

همدان394

شرکت دانه طالي پاك گرین 

سهامی خاص

1400-103771400/4570/2531400/4/201399گندم

1006399/3671/2531399/1/311400بذر سیب زمینیعباس نوروزيهمدان395

همدان396

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

تولید روستایی استان همدان

1400-1038399/3814/2531399/4/291399گندم

یزد397

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی استان یزد

1400-864998/3196/2531398/5/261399گندم

یزد398

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

روستایی استان یزد

1400-865098/3195/2531398/5/261399جو

فارس399

شرکت تهیه و تولید بذر و 

نهال دشت استخر فارس 

(سهامی خاص)

1400-103061400/4630/2531400/5/241399گندم

کهگیلویه و بویر احمد400

شرکت تعاونی روستایی شهید 

مفتح

1400-8641140/4668/2531400/6/81399گندم

کهگیلویه و بویر احمد401

پردیس تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و سایت ملی دیم 

گچساران

جو

104851400/4717/2531400/6/231399-1400

کهگیلویه و بویر احمد402

شرکت تعاونی روستایی شهید 

مفتح

1400-86411400/4668/2531400/6/81399گندم

100041400/465/2531400/6/81400غده بذري سیب زمینیمحسن شرکتخراسان رضوي403

1400-101741400/4576/2531400/4/211399حبوبات (نخود)شرکت زرین دانه سنجابیکرمانشاه404

1400-101721400/4577/2531400/4/211399گندمشرکت زرین دانه سنجابیکرمانشاه405

سمنان406

شرکت خدمات کشاورزي 

سهامی خاص

1400-104871400/4677/2531400/6/141399جو

سمنان407

شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزي

1400-865199/3934/2531399/6/41399گندم

خراسان شمالی408

شرکت کشاورزي رضوي 

(سهامی خاص)

1400-109241400/4719/2531400/6/271399جو

بوشهر409

شرکت صدف دانه لیان  

(سهامی خاص)

1400-109911400/4722/2531400/6/281399گندم


