
فاستان
ردی

نام تعاونی
شهرستان  مدیرعامل

تعداد 

روستا
شماره تلفنتعداد اعضا

مجوز 

323897بنابخلیل شیخ مقدسباغداران بناب وحومه1

825974124520837تبریزاسد کربالئی حسینیباغداران،صیفی کاران وگندمکاران گوگان 2

1315654124223090تبریزمحمدرضا مالکگندمکاران وباغداران آذرشهر3

04722222277-3119041شبسترباغداران شند آباد4

4722162080-12342041شبسترحسین قره داغیباغداران بندرشرفخانه5

22004114203185تبریزجواد توفیقیباغداران وصیفی کاران سردرود6

تعاونی باغداران تبریز7

تعاونی کشاورزي باغداران و صیفیکاران اسکووحومه8

شرکت تعاونی کشاورزي باغداران وصیفی کاران اهر 9

 تعاونی کشاورزي باغداران صیفیکاران شندآبادوحومه 10

آذرشهرتعاونی باغداران آذرشهر11

تعاونآذرشهرتعاونی یاشیل باغبان سهند 12

تعاونآذرشهر 460تولیدنهال گوگان 13

تعاونآذرشهرتولید بادام درختی خشکباران آذر 14

تعاونآذرشهرنو اندیشان روستاي قشالق 15

تعاونبستان آبادشرکت تعاونی کشاورزي اوجان باور 16

تعاونتبریز 6666آذران سبز گستر 17

تعاونتبریز آذران کشت گستر مهر چهار 188509

تعاونتبریز یاشیل اورمان اورتاقی 3کشاورزي مهر 19

تعاونتبریزمزرعه سبز والیت 20

تعاونتبریزکشت آذر نهال 21

تعاونتبریز 8603طوبی آذر 22

آذربایجان 

شرقی



تعاونتبریز شهرستان جلفا 1شرکت تعاونی تولیدي کشاورزي مهر 23

تعاونشبستر گل پارک آذربایجان 246705

تعاونعجبشیر عجب شیر 1تعاونی کشاورزي مهر شماره 25

تعاونمراغهشرکت تعاونی خدماتی فنی مهندسی کشاورزي رویان سبز سهند 26

تعاونمراغهسردخانه دو هزار تنی عرفان وحید مراغه 27

تعاونمرند 7018تولیدي صادرات و وارداتی اطلس طالئی یامچی 28

تعاونمرندسیصد و هشتاد و دو تولید محصوالت کشاورزي گلشن نگار بذلی 29

تعاونملکانآببران ازوم گشتروستاي قره خضر 30

تعاونمیانهباغبانی سیب سرخ سبالن 31

تعاونمیانهتعاونی سیب سرخ شهریار 32

تعاونورزقانورزقان 2110باغداران روستاي آبخوره 33

تعاونهشترود هشترود 1746باغداري 34

تعاونهشترود هشترود 1796باغداران چاراویماق 35

تعاونهشترود باغداران بخش نظر کهریزي برج علیا 364744

1583543418مهابادرحمان پیره حاجیباغداران37

4226142-23630444پیرانشهرقادر پیشانباغداران38

14699141467868ارومیهامیر مراديباغداران ارومیه39

شرکت تعاونی کشاورزي باغداران خـوي40

شرکت تعاونی گلخانه اي یاشیل باغالر 41

شرکت تعاونی کشاورزي باغداران ارومیــه42

تعاونارومیهشهدسازان آسیا 43

تعاونارومیهشرکت تعاونی آذر قزل اوزوم کهریز 44

تعاونبوکان باغداري پیمان پرگل کاران بوکان 39شماره 45

تعاونبوکان باغداري ثاروم میرقاز بوکان 48شماره 46

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی



تعاونبوکان باغداري الله شهاب بوکان 51شماره 47

تعاونبوکان باغداري همیشه بهار بوکان 64شماره 48

تعاونبوکان باغداري گل آفتابگردان بوکان 67شماره 49

تعاونبوکان باغداري الله چین بوکان 68شماره 50

تعاونبوکان باغداري موکریان باغ بوکان 79شماره 51

تعاونبوکان باغداري یاس بوکان 120شماره 52

تعاونپیرانشهرشرکت تعاونی موج سبز شهرستان پیرانشهر 53

تعاونپیرانشهرگالن کشت پیرانشهر 54

تعاونچایپاره آذر باغ بسطام 483شرکت تعاونی شماره 55

تعاونچایپاره آذر سور چایپاره 475شرکت تعاونی شماره 56

تعاونچایپارهشرکت تعاونی دشت سبز آغ چاي چایپاره 57

تعاونشاهین دژ باغداري آذربایجان شاهین دژ 203شماره 58

تعاونشاهین دژکشت گردو زرینه کاران شاهین دژ 59

تعاونشاهین دژ کشت گردو شاهین دژ 9شماره 60

تعاونشاهین دژ کشت گردو قریه قره تپه شاهین دژ 12شماره 61

تعاونشاهین دژ کشت گردو قریه قره تپه شاهین دژ 14شماره 62

تعاونشاهین دژ کشت گردو شاهین دژ 16شماره 63

تعاونمهابادشرکت تعاونی باغداري الچین مهاباد 64

تعاونمیاندوآب باغداري مسجد میاندوآب 189شماره 65

تعاونمیاندوآب باغداري گلدیس میاندوآب 203شماره 66

تعاونمیاندوآب باغداري نیک کاشت میاندوآب 273شماره 67

تعاونمیاندوآب باغداري میاندوآب 128شماره 68

تعاونمیاندوآب باغداري میاندوآب 142شماره 69

تعاونمیاندوآب باغداري چهاربرج میاندوآب 164شماره 70

آذربایجان 

غربی



9141452225ایرج وحید افشارنهالکاران دشت ارومیه71

9144324007روستاي اوچ تپه کردفردین بختیارينهالکاران میاندوآب72

9144427963شهرک صنعتی مهابادرحمان پیره بابیباغداران مهاباد73

1326مشکین شهررضا فتح اللهیباغداران مشکین شهر74

شرکت تولیدي محصوالت کشاورزي باغی زرین سبالن مشگین شهر75

شرکت تعاونی گلخانه داران یاشیل اردبیل76

تعاوناردبیلشرکت تعاونی کشت و صنعت باغ کوهستان 77

تعاوناردبیلسبالن زیست فناور مهر اردبیل 78

تعاوناردبیلائل دشت مغان 79

تعاونبیله سوارباغداري عسل مغان جعفرآباد 80

تعاونبیله سوارباغداري برادران بخشنده مغان 81

تعاونبیله سوارباغداري سبز کاران بیله سوار 82

تعاونبیله سوارباغداري جنت دشت مغان 83

تعاونبیله سوارباغداري صفا دشت بابک 84

تعاونبیله سوارباغداري داغ گستر مغان 85

تعاونبیله سوارباغداري طال کاران بیله سوار 86

تعاونبیله سوارباغداري روستاي گردگل بیله سوار 87

تعاونبیله سوارباغ سادات بیله سوار 88

تعاونبیله سوارباغداري نگین کشت جعفرآباد 89

تعاونبیله سوارباغداري و گیاهان دارویی برگ سبز بیله سوار 90

تعاونبیله سوارکشاورزي تالش گستر جعفرآباد 91

تعاونبیله سوارباغداري دمیرچیلو بیله سوار 92

تعاونبیله سوارباغداري چشمه باش چالماکندي 93

تعاونبیله سوارباغداري گسترش قهرمان مغان 94

آذربایجان 

غربی

اردبیل



تعاونبیله سوارباغداري مهیار شلیل دمیرچیلو 95

تعاونپارس آبادتولید نهال اولتان باغ مغان 96

تعاونخلخالنهال کاران برندق 97

تعاونخلخالزیتون کاران یاشیل یورد چنارلق 98

تعاونخلخالآباد گران حاشیه نیلگون قزل اوزن 99

تعاونخلخالکشت و صنعت میثاق شال 100

تعاونخلخال دم لر 35کشت و صنعت مهر شماره 101

تعاونخلخال چنار دشت جعفرآباد 23کشاورزي مهر 102

تعاونخلخالمکانیزاسیون کشاورزي مهر شماره سی و هفت کهریز هشتجین 103

تعاونکوثرقره قشالق 4شرکت تعاونی کشاورزي مهر 104

تعاونکوثرفیروزدشت 6تعاونی کشاورزي مهر105

تعاونکوثرشرکت تعاونی گوزل باغ عظیم آباد 106

تعاونگرمی باغداري ارمغان طوبی 1072901

تعاونگرمی مزرعه سبز 9کشاورزي مهر108

تعاونگرمی قره باغ 14کشاورزي مهر109

تعاونگرمیکشاورزي وباغبانی مهر هفده گرمی 110

تعاونگرمیباغداري روستاي سروآغاجی 11کشاورزي مهر 111

تعاونگرمیکشاورزي مهر پانزده باغداري روستاي فرضی کندي 112

تعاونگرمیکشاورزي مهر شانزده باغداري روستاي بهرام آباد 113

تعاونگرمیکشاورزي مهر باغداري روستاي گونی کندي 114

تعاونگرمیشرکت تعاونی جوشغون توپراک مغان 115

تولیدي باغداري سروآغاجی قشالق پرداواگرمی1161199 تعاونگرمی 

باغداي قشالق دلیک یارقان1171193 تعاونگرمی 

تعاونگرمیگل باغ آزادلو 118

اردبیل



تعاونگرمیمکانیزاسیون آذرکشت موران 119

تعاونمشکین شهر مشکین شهر 17تولیدي کشاورزي مهر 120

تعاونمشکین شهرباغداري گلبار مشکین شهر 121

تعاونمشکین شهر باغداري ارم باغ مشگین شهر-1221373

تعاونمشکین شهرگل نسترن مشگین 123

32980اصفهانمهدي بهینباغداران124

282اصفهانامین ایروانیگل وگیاه125

209131181133اردستانرضا کرمانی القریشیتعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان پسته اردستان126

2102825004آران و بیدگلمهدي مستوفی نیازرشک خوش آباد127

1302852830آران وبیدگلعباس مصلحیالغدیر128

3212282166آران وبیدگلمیثم حقیقیانتعاونی حسین آباد129

6702833400آران وبیدگلاحمد قیومی نژادامیرکبیر130

تعاونآران وبیدگلمبین سپید دشت131

تعاونبوئین ومیاندشتکشت و صنعت سد سفیدرود آغچه132

تعاونتیران وکروننهالکاران تیران وکرون133

تعاونتیران وکرونمحبان کار زنده رود134

تعاون3009131333782چادگانحبیب اهلل حاجی عرببادامستان ازون آخار135

تعاونخور وبیابانکتولیدي شکیبا 136

تعاوندهاقانشرکت تعاونی کشاورزي سبز کوه باغ بزرگ 137

تعاون روستایی38031537534770دهاقانتعاونی گل انار گلشن138

سمیرمشرکت تعاونی کشاوري سیب درختی سمیرم منطقه سمیرم139

26753223227030سمیرمآقاییسیب سمیرم140

تعاونی باغداران سمیرم141

تعاونسمیرمآسمان سمیرم 142

اردبیل

اصفهان



تعاونسمیرمسبزبرگ آریاسمیرم 143

تعاونسمیرمسیب پروران سمیرم 144

تعاونسمیرمکشاورزي سبزرنگ سمیرم 145

تعاونسمیرمباغداران سیب سرخ آهودشت 146

تعاونفریدونشهرباغداري گل سرخ فریدونشهر 147

تعاون9132897426نجف آبادآقاي نقیتعاونی انارکاران جالل آباد148

40009131311536نجف آبادغالمرضا پزشکی شرکت هفده جوي149

200نجف آبادیداله جاللیش تعاونی کشاورزي  جالل آباد150

150نجف ابادآقاي بهمن پورشرکت فخر علویجه151

تعاونکاشانتولیدي دشت بوستان قهرود 152

تعاون2063356452021لنجانذوالفعلی نجفیکشت وصنعت بادام کاري روستاي چم طاق 153

تعاون2119133361601لنجانفرهاد محمديکشت و صنعت بادام کاري چم نور 154

2509132341196لنجانحمید نوروزيچم یوسفعلی155

تعاون2009133119407لنجانمصطفی یزدانیکشت وصنعت بادام کاري چم حیدر 156

تعاوننطنزشرکت تعاونی کشت و صنعت قنات نو طار 157

تعاوننطنزیاقوت سرخ بادرود 158

تعاون8329131624058نطنزعباس قصابیتعاونی انارکاران بادرود159

2309133347526فالورجانجواد رهنماتعاونی گلخانه داران شهرابریشم160

2769133387526فالورجانمحمد آقاجانیتعاونی گلخانه اي جوانه ابریشم 161

12113623323400کاشانمیثم مجیديتعاونی تولیدکنندگان سده162

شهرضاتعاونی باغداران شهرضا163

409121075438فرشید ترابیشرکت تعاونی توت فرنگی کاران چهار باغ164

تعاونی کشاورزي مرکزي باغداران ساوجبالغ165

 تولید محصوالت گلخانه اي238شرکت تعاونی 166

اصفهان

البرز

ایالم



 تولید محصوالت گلخانه اي 636شرکت تعاونی 167

 محصوالت گلخانه اي ایالم605شرکت تعاونی 168

 صدف2228شرکت باغداري 169

محصوالت گلخانه اي چرداول923شرکت تعاونی 170

شرکت کشاورزي باغدارن شماره یک ایوان171

باغداران میش خاص 3477شرکت تعاونی 172

دیرتعاونی زیتون دیر173

تعاوندشتستان 4016فراگیر ملی نخلداران دنیاي سبز ابپخش گروه 174

تعاوندشتستان6147شرکت تعاونی پرورش قارچ بهادر هاگ جنوب گروه 175

2223شرکت تعاونی گلخانه اي شقایق دشت تلخو گروه176

3786شرکت تعاونی گلخانه اي گلستان پارس دشتی گروه177

شرکت شکالت نخل هاي دشتستان178

آقاي خلیفاتتعاونی تولیدکنندگان خرما بوشهر179

شرکت شجره طیبه مشکات180

دماوندحسین عینیباغداران مهر دماوند181

1209121234482ورامیناحمد رهنماتعاونی الله بهشت182

تعاونپاکدشتپردیس افراي سرخ 183

تعاونتهرانتولیدي باغداري ساوج 184

تعاونتهرانسیمین صدف پارس 185

تعاونتهرانباغبان نسیم گستر 186

تعاونتهرانمبتکران سبز خلیج فارس 187

تعاونتهرانشرکت تعاونی تولیدي کشت و صنعت سبز رامیال 188

تعاونتهرانسپیدار سبز مالرد 189

تعاونتهرانپالیز خورشید گلستانه 190

بوشهر

تهران

ایالم



تعاونتهرانرستا زیست آونگ 191

تعاونتهرانبهشت گیاهان شفاده 192

تعاونتهرانکاسپین خمس خلخال 193

شرکت تعاونی باغداران و کشاورزان شمیرانات194

آقاي غیبیشرکت تعاونی باغداران مهر دماوند195

تعاوندماوندشرکت تعاونی پویش درخت دماوند 196

تعاوندماوندشرکت تعاونی دشت سیب ممتاز جابان 197

تعاوندماونددماوند 10شرکت تعاونی کشاورزي مهر198

تعاوندماوندمهر کیمیا جابان 199

تعاوندماوندشرکت تعاونی کشاورزي تولید محصول سالم سیب دماوند 200

تعاوندماوند دماوند 30مهر 201

تعاوندماوند 41شرکت تعاونی کشاورزي مهر202

تعاوندماوند 42کشاورزي مهر 203

تعاوندماوند دماوند 64شرکت تعاونی کشاورزي مهر 204

تعاوندماوندکاوشگران سبز هادي 205

تعاوندماوندشرکت تعاونی علم گستران کشاورزي دماوند 206

تعاوندماوندشرکت تعاونی توزیعی تنفس برگ سبز جابان و داراب 207

تعاوندماوندتعاونی تولیدي باغداري دشت سبز هنرمندان سما 208

تعاوندماوندشرکت تعاونی تولیدي توزیعی دشت سبز جابان 209

تعاوندماوندزراعت و باغبانی برادران ابراهیمی 210

تعاونريسبزساران پاسارگاد 211

تعاونشهریارتولید محصوالت گلخانه اي مرغوب کشت 212

تعاونشهریارکشاورزي گلفام چمن آراي اندیشه ـ محصوالت گلخانه اي 213

تعاونفیروزکوهکشاورزي امید مهر مزداران 214

تهران



تعاونفیروزکوهکشاورزي مهر باغداران سرزمین سبز 215

تعاونفیروزکوهکشاورزي مهر یاشیل باغ فیروزکوه 216

تعاونفیروزکوهکشاورزي مهر سه تپه زریندشت 217

تعاونفیروزکوهکشاورزي باغداران کوهسار فیروزکوه 218

تعاونفیروزکوهنگین کشت دیمه 219

تعاونفیروزکوهگندم طالیی فیروزکوه 220

تعاونفیروزکوهبهار تبسم هدایت 221

تعاونفیروزکوهمهر آزالیا 222

تعاونفیروزکوهخورشید طالیی فیروزکوه 223

تعاونفیروزکوهاتحاد روستاي لزور 224

تعاونفیروزکوهالمهدي نجفدر 225

تعاونفیروزکوهبهشت فرداي حصاربن 226

تعاونفیروزکوهانارکاران مهر محمودآباد 227

تعاونفیروزکوهمهر درختکاران سبز فیروزکوه 228

تعاونفیروزکوهگلفام خرم فیروزکوه 229

تعاونفیروزکوهمهر آیالن فیروزکوه 230

تعاونفیروزکوهرودگر زرین دشت 231

تعاونفیروزکوهتولید و توزیع و خدمات کوي مهر فیروزکوه 232

تعاونفیروزکوهسلمان گستر فیروز 233

تعاونفیروزکوهنوآوران حماسه اقتصاد فیروزکوه 234

تعاونفیروزکوهرویان نو حصاربن 235

تعاونفیروزکوهسبزه زاران سرو فیروزکوه 236

تعاونفیرورکوهآبادگران طبیعت پارس 237

تعاونفیروزکوهانارکاران دشت بهشت محمودآباد 238

تهران



تعاونفیروزکوهدشت سیمین کبوتر دره فیروزکوه 239

تعاونفیروزکوهشمس سالله کوه ارجمند 240

شهریارمجید سمالندتعاونی باغداران شباهنگ شهریار241

9131813275سامانیداهلل خسرويشرکت فارغ التحصیالن باغ گستر چهارمحال242

3525300سامانکریمیتعاونی تولیدي عمان سامانی243

9131837024سامانعلی یزدانی(آزادگان)شرکت احرار244

9133822100سامانرئیسیتعاونی هدف وارم245

9131813751سامانامان اهلل شاهیندريتعاونی تولید روستائی فدک246

9131847322ساماناسماعیلیشرکت باغ گستران247

913181836سامانمعصومیشرکت امامیه248

شرکت پویندگان باغ انار249

تعاوناردلزراعی باغی مزرعه سبز ناغان250

تعاوناردلباغداري فدک رستم آباد251

تعاوناردلباغداري تینا رستم اباد 252

تعاونبروجنباغداري خان گستران بختیاري253

تعاونبروجنزراعت و باغداري گل یاس کنرک سفلی 254

تعاونبروجنکشاورزي باغداري قشقایی نقنه255

تعاونبروجن گردوکاري چهارقاش وستگان گندمــان 256309

تعاونسامانشرکت تعاونی طرح باغداران بوستان چهار هوره257

تعاونشهرکردباغداري فردوس مارکده258

تعاونشهرکرد گردوکاري مینودشت 259295

تعاونشهرکرد باغداري جنت صادق آباد 260426

تعاونشهرکردباغداري زاینده رود صادق آباد261421

تعاونشهرکردگردوکاري تک درخت 262

تهران

 و چهارمحال

بختیاري



دره سیرسورشجان263653 تعاونشهرکرد 

تعاونشهرکردباغداري جوان پویاسامان264660

تعاونشهرکردباغداري بوستان طاقانک265

تعاونشهرکردباغداري فرهیخته شوراب کبیر 266

تعاونشهرکردکشاورزي باغداري بید قرمز 267

کوه گیالس بیرگان268644 تعاونفارسان 

باغداري امیدده269676 تعاونفارسان 

تعاونفارسانباغداري جهانبین چلیچه270743

تعاونفارسانگردوکاري سبزه سیرقلعه تک 271

تعاونلردگانباغداري سبز شیرانی272

تعاونلردگانزراعت و باغداري گل زرد خانمیرزا273

تعاونلردگانزراعت و باغداري باغ نوش گلبرگ274

تعاونلردگانباغداري صبا سبز فارسون275

تعاونلردگانباغداري باغ کشت میهن خانمیرزا276

تعاونلردگانباغداري باغ سبز کوش میناي خانمیرزا277

تعاونلردگانباغ سبز ساطح278

تعاونلردگانباغداري پیام دهنو بردبر279

1369002224300فردوسحمیدرضا یوسفیانزعفرانکاران فردوس280

79159346990فردوسعلی جانی میرزا قلیتعاونی پسته کاران فردوس281

79105030473فردوسعلی اصغر زیاد میرزا قلیتعاونی رضوان282

79159347565فردوسسید جعفر موسويتعاونی سنبله283

79151914947فردوسحسین علی نژادتعاونی رچند منظوره رفسنجانیها284

79153355457فردوسذبیح اهلل صیفیتعاونی دشتبان کویر285

369153344113فردوسحسن جهانی مهر2و1تعاونی بهاران 286

 و چهارمحال

بختیاري

خراسان 

جنوبی



79151689596فردوسمحمد نبی پورتعاونی دشت گناباد287

79151342625فردوسغضنفر مایلیتعاونی مهران عدل288

679153341009فردوسسید مجتبی حجتیتعاونی شیفتگان دالور289

79153350797فردوسحسن نویديتعاونی نوید دشت290

79153329872فردوسمحمد منگالیتعاونی مزرعه291

79153355900فردوسذبیح اهلل زبرجديتعاونی گلدشت ریاحی292

سازمان تعاون2509153350624فردوسگلستانیتعاونی تولیدهمیشه سبز اسالمیه فردوس293

تعاون روستایی9151370223فردوستعاونی تولید نسیم سوراند294

ثبت شرکت ها5632742345فردوسآقاي نعمتیشرکت توسعه ارغوان توانا295

05632751100-05632754003فردوسآقاي پروینمجتمع رب انار پروین296

7009153350352قوامیتعاونی تولید توحید باغستان فردوس297

2009157204479امامیتعاونی زعفرانکاران درمیان298

شرکت تعاونی باغداران قائم زهان299

3509153650104پزندهسریان-تعاونی تولید روستایی قائم آیسک300

2009153660208انصاريتعاونی تولید روستایی شهید پارسا سرایان301

5209151339403عطاییانتعاونی زعفرانکاران سرایان302

709133737138آخونديتعاونی زعفرانکاران طبس303

20009153135631زمردیانتعاونی زعفرانکاران قاینات304

شرکت تعاونی زعفران کاران و خشکبار305

شرکت تعاونی زرشک کاران306

9155620387بیرجندغالمرضا اصفهانی مقدمتعاونی زرشک کاران و باغداران307

9151600172شهرستان زیرکوهضیا منطقیتولید باغداران قائم308

9155612289شهرستان خضريمحسن ارژنگیشرکت سهامی زراعی خضري309

9151600677روستاي بجدبهمن خسرويتولید وبسته بندي میوه هاي خشک تعاونی طالیه داران310

خراسان 

جنوبی



9153623587روستاي خراشادخانم ذاکریان بسته بندي خشکبار و عرقیات تعاون زنان خراشاد311

3309153325348ابراهیمی فرتعاونی تولید روستایی آبقه312

2489157024186حسنیتعاونی تولید روستائی ریزه313

3009151294212خدامیتعاونی تولید روستایی مشهد ریزه314

تعاونی تولید روستائی کرات315
 

سلیمانی
5009155283195

6009155071203اسماعیلی5تعاونی تولید روستایی ترشیز 316

12009151329019یونسی نژاد10تعاونی تولید روستایی ترشیز317

1509371502185وطن پرست دهنو9تعاونی تولید روستایی ترشیز 318

13009151365191سیفیکندر2تعاونی تولید روستایی ترشیز 319

2009153337309اسکندري نصرآباد8تعاونی تولید روستایی ترشیز 320

6509151337579تقوي مزده4تعاونی تولید روستایی ترشیز321

10009153312869محموديجابوز3تعاونی تولید روستایی ترشیز 322

7309153329572اسکندريتعاونی تولید روستایی ترشیز323

999155321590زارع زادهتعاونی فراگیر ملی زعفرانکاران کاشمر324

2227500-131000581قوچانعلی اصغرمهاجریامیباغداران325

175327229884بردسکناحمد دانشورثانیپسته کاران326

20942222006تربت حیدریهعبدالحمید اشراقیزعفرانکاران327

11509155312276تربت حیدریهاشراقیتعاونی تولید روستایی تربت حیدریه328

9151711117خوشابشیفته آقازاده علوي کیمیا امیران329

9153324868خوافمحب اهلل مطهري پسته کاران خواف330

1509153325329احمديتعاونی زعفرانکاران خواف331

7009155319808مصباحی1تعاونی تولید روستایی ابریشم 332

5156726445مه والتعلیرضا پناهنده بنه سبز333

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوي



5156722766مه والترضا صباغی پسته کاران و باغداران مه والت334

5009153335761مه والتباشیتعاونی تولید روستایی مه والت335

1309153166046سیدمجتبی تقويتعاونی تولیدي کیمیاي سبز تابران336

10009153165816سنابادفاطمی5تعاونی تولید روستایی سناباد 337

54009153750041لطفیانتعاونی زعفرانکاران بجستان338

9155321797شهامتیتعاونی فراگیر ملی انگورکاران خلیل آباد339

شرکت تعاونی انار کاران340

9115143989قوچانبسته بندي کشمش مشهد گستر قوچان341

تعاونبردسکن 15161سبز کشت کویر بردسکن کد 342

تعاونبردسکن 15300رویان رویش بردسکن کد 343

تعاونتایباد 12893تولید محصوالت گلخانه اي ساالر حکیم تایباد کد344

تعاونتربت جام 16255محصوالت کشاورزي و گلخانه اي پیشگامان صالح آباد کد 345

تعاونجغتاي 4627توسعه روستایی باغداران روستاي زرقان جغتاي کد346

تعاونجوین 7872تولیدي کشاورزي پسته گلستان جوین کد347

تعاونجوین 11146پسته کاري آفاق کریم آباد کد348

تعاونسبزوار 6689تولیدي کشاورزي گل زمین ششتمد کد349

تعاونسبزوار 8236کشاورزي ودامداري وباغداري الوان در کد350

تعاونسبزوار 13683ارمغان گستر بیهق کد351

تعاونسبزوار 13984پسته کاران برتر پاسارگاد کد352

تعاونسبزوار 14577تالش گران رافع سربداران کد353

تعاونسبزوار 14754آسا برتر کویر شرق کد354

تعاونکاشمرنهاده گستر ترشیز کهن 355

تعاونگناباد 14035کشاورزي مهر سبزکاران سنو کد 356

تعاونمشهدتولید میوه خشک فر آور بینالود کد 357

خراسان 

رضوي



تعاونمشهدشرکت تعاونی تولیدي نهال کاران سبز خالق 358

تعاونمشهد 11405تولیدي اندیشه رویان شرق کد359

تعاونمشهد 16307پردیس باغ هاي چهل بازه سوران کد 360

تعاونمشهد 16571اندیشه اینده سازان فردا دارا توس کد 361

تعاونمه والت 14723بهسامان صادرات مه والت کد362

تعاونمه والت (16039کد تعاون )توسعه کود سبز آور خراسان 363

تعاوننیشابور 5145تولیدي خرم پسته نیشابور کد364

9155844366عباس زادهتعاونی انگور کاران 365

تعاوناسفرایندشت سبز سپهرآئین366

تعاوناسفراین8245بادام کار گل سرخ اسفراین کد 367

تعاونبجنورد7374باغداري الفت کد368

تعاونبجنوردفراگیر طالئیه فجر خراسان شمالی369

تعاونبجنوردتعاونی باغی زراعی و دامی سام بار اترک370

تعاونجاجرمپسته کاران صدف کویر امیرآباد371

تعاونشیروانتولیدي باغداران محبت آباد شیروان372

تعاونشیروانتولیدي باغداران نگین اترک شیروان373

تعاونگرمهمهرزرین گل خراسان شمالی374

تعاونمانه و سملقانباغداران درکش سملقان375

تعاونمانه و سملقانحامیان ارس خراسان شمالی376

تعاونمانه و سملقانباغ فدک مانه و سملقان377

تعاونمانه و سملقانکشاورزي زیتون کاران سبز گرکز378

تعاونمانه و سملقانارتزاق محمد آباد مانه379

تعاونمانه وسملقانباغ سیماي سمنگان380

4016509161418035دزفولفرید غالمیباغداران دزفول381

خوزستان

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالی



دزفولشرکت تعاونی گل نسترن سبیلی دزفول382

دزفولشرکت تعاونی گل بوستان سبیلی دزفول383

3308251-188890671بهبهانقاسم چوپانی رستمینخل کاران بهار384

436اهوازجبار حویزاوينخلداران فالح رسالت385

تعاونآبادانهدي جزیره آبادان 386

تعاونآباداننصرآبادان 387

تعاوناهوازماهور باغبان اهواز 388

تعاوناهوازمهر افروز دوزان جنوب 389

تعاونایذهپاینده قارچ انشان 390

تعاونایذهباغداري نارنجستان مالمیر 391

تعاونایذهباغداري آواي سبزگیتی 392

تعاونایذهباغستان طبیعت کوه شور 393

تعاونایذهدشتستان پارسیان مالمیر 394

تعاونباغ ملکتولید و احداث باغ مرکبات رضوان باغ ملک 395

تعاونباغ ملکباغ و مرکبات باغ بوستان منگشت 396

تعاونبهبهانشرکت تعاونی سربلند نخل بهبهان 397

تعاونرامشیرتولیدات گلخانه اي ابرار رامشیر 398

تعاونشوشتولید صیفی جات گلخانه اي باران سبز الوان 399

تعاونشوشتولید کشاورزي زیتون سبز شوش 400

تعاوناللیشرکت تعاونی زیتون باغ تراز 401

7517273022زنجانمعصومه احمديباغداران402

9127414650طارمحجت شعبانی زیتونکاران طارم 403

9109996519سید محمد حسینیتعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان انگور و کشمش404

تعاونطارم زیتون کاري سبز هندي کندي405

خوزستان

زنجان



تعاونطارم یاشیل زیتون کشاورزان طارم406

طارمشهرستان طارم53 کشاورزي مهر 407

تعاونطارمتعاونی کشت تلفیقی زیتون زمرد سبز 408

تعاونطارمتعاونی زیتون کاري جوانه دهنه 409

تعاونطارمصنعتگران زیتون سبز آب بر 410

تعاونطارمآق بالغ طارم 411

تعاونطارمزیتونکاران برادران امینی 412

تعاونطارمپویندگان صنعت سبز طارم 413

تعاونطارمشکوفه هاي سبز طارم 414

تعاونطارمتعاونی زیتونکاري الله دشت 415

تعاونطارمکوهکن دشت طارم 416

تعاونطارمشرکت تعاونی نگین خوش سیماي طارم 417

تعاونطارمخوشه چین طارم 418

تعاونطارمرح توسعه باغداران قمشک طارم 419

تعاونطارمآبادگران دشت سکیلر 420

تعاونطارمصنعت ایثار خساره وبنارود 421

تعاونطارممحصوالت شیخان طارم 422

تعاونطارمباغبان فدک طارم 423

تعاونطارمرویان پرند طارم 424

تعاونطارمشرکت تعاونی فراگیر دهستانی نگین اخگر طارم 425

تعاونطارمسی رنگ سازان طارم 426

تعاونطارمزیتونکاري طالي طارم 427

تعاونطارمتولیدي خرمنه سبز 428

تعاونطارمآفتاب تابان طارم 429

زنجان



430xتعاونطارم زیتونکاري دنیزطارم علیا

تعاونزنجانصبا مهر ونداد 431

تعاونزنجانآشنا پخش زنگان 432

تعاونزنجانمهرتوکانه زنجان 433

تعاونزنجانتعاونی ارم سبز فدک 434

تعاونماهنشانزرخیز ابراهیم آباد 435

شرکت تعاونی کشاورزي باغداران و سبزي کاران زنجانرود436

4652733318444شاهرودعلیرضا علیمحمديباغداران437

26502335237112دامغانعلی اصغر اصحابی پسته کاران دامغان 438

گرمسار زیتون کاران گرمسار439

دامغاناصحابیپسته کاران دامغان440

شاهرودعلی رضا علیباغداران شاهرود441

آزادگانمرجان امیريتعاونی کشاورزي باغداران سراب آزادگان442

تعاوندامغانسبز گستر صد دروازه 443

تعاوندامغانکشاورزي پسته کاران زرین البرز 444

تعاوندامغانشرکت تعاونی گنجینه سرزمین قومس 445

تعاوندامغان هفت چشمه دامغان 3پسته کاري شماره 446

تعاوندامغانکشاورزي پسته کاري دانو 447

تعاوندامغان 5کشاورزي و پسته کاري شماره 448

تعاونسرخهپسته کاري شماره یک سمنان 449

تعاونسرخهخوشه طالیی اتحاد 450

تعاونسرخهزرین دار قومس 451

تعاونسمنانتندیس سبز سمنان 452

تعاونسمناننسیم صحرا سمنان 453

زنجان

سمنان



تعاونسمناننهر کویر سمنان 454

تعاونسمنانطراوت بهار قومس 455

تعاونسمنانیاقوت سرخ نارستان قومس 456

209121316115سمنانسعید مهران فرتعاونی کشاورزي تولیدکنندگان محصوالت گلخانه اي457

تعاونشاهرودقصر سبز شاهوار 458

تعاونگرمسارتولید گیاهان گلخانه اي آشیانه سبز گرمسار 459

تعاونمهدي شهرگردوي پیوندي فینسک 460

شرکت تعاونی کشاورزي باغداران منطقه سراب آرادان461

1093935413318زاهدانعبدالشکور اسمعیل زهیتعاونی تفتان پسته زاهدان462

تعاونایرانشهرکشاورزي دامپروري وباغداري 463

تعاونخاش682کشت پسته 464

تعاونزابلی بیرک وحدت مهرستان6106تولید و فرآوري خرماي 465

تعاونزاهدان تگور 784کشت نخیالت 466

تعاونزاهدان تگور شهید جمعه بسیج 783کشت نخیالت 467

تعاونزاهدان تگور 882کشت نخیالت 468

تعاونزاهدان میرجاوه4615کشاورزي نخل کاران سبز امیریه 469

تعاونزاهدان سیستان و بلوچستان 4914کشاورزي گل پسته 470

تعاونسراوان مورت 2908کشت نخیالت 471

15-354107324234014استهبانحجت خوشرنگباغداران472

941806فسامحمدابراهیم نصیريباغداران فسا473
7312221695-

071551695-

تعاونفسافارغ التحصیالن  (عمران باغ فسا474

تعاونفسازیتونکاران خاتم االنبیاء دهستان فدشکویه 475

تعاونفساتعاونی همیشه بهار فسا 476

سمنان

سیستان و 

بلوچستان

فارس



تعاونفساباغداران دیم کوه توج و گودقالت ششده قره بالغ 477

تعاونفیروز آبادفراگیر نیکو ره آورد میمند 478

تعاونفیروز آبادباغداران نودارن فیروزآباد 479

قیروکارزینعبدالرضا نعمتیباغداران قیرو کارزین480

20

1197

7924222300-

071522300-

091725607

تعاونقیروکارزینباغداري کشاورزي امید افزر 481

تعاونقیروکارزینچند منظوره شهد خرما و مرکبات باروس 482

تعاونقیروکارزینمینو محصول قیروکارزین 483

تعاونقیروکارزینکشاورزي باغداري کوه سرخ 484

تعاونقیروکارزینتعاونی باغداران و کشاورزان سرافزر 485

تعاونقیروکارزینبسته بندي مرکبات دشت سبز قیروکارزین 486

تعاونقیروکارزینتولید و توزیع مرکبات برادران مرید زاده 487

تعاونقیروکارزین هنگام 6000باغداري 488

تعاونقیروکارزین مبارک آباد 203باغداري 489

تعاونقیروکارزینکشاورزي باغداري صیاد فیروزآباد 490

تعاونقیروکارزینخاطره قیروکارزین 2000باغداري 491

تعاونکازروننخلستان سبز خشت کبکاب 492

تعاونکوارتعاونی فراگیر ملی باغداران کوار 493

پیر چاله49418 تعاونالرستان 

تعاونالمردنگین سبز المرد 495

تعاونالمرد خدک 135کشت نخیالت 496

تعاونالمردمروارید سازه اشکنان 497

تعاونمرودشتشرکت تعاونی تولید بوستان سبز کارکنان جهاد کشاورزي مرودشت 498

فارس



تعاونمرودشتشرکت تعاونی تامین نیاز باغداران سیدان مرودشت 499

تعاونمرودشتشرکت تعاونی تامین نیاز باغداران گرمه کامفیروز شمالی مرودشت 500

تعاونممسنی باغداري 501٦٨٠

تعاونممسنی باغداري 502٦٧٤

تعاونممسنی باغداري بانوان 503٦٨٣

تعاونممسنی باغداري 504٧٤١

تعاونممسنیباغداران امید و تالش جاوید ممسنی 505

تعاونممسنی ممسنی 87باغداري 506

تعاونممسنی ممسنی 67شماره 507

تعاونممسنیتعاونی کشاورزي باغداري ممسنی 508

تعاونممسنی باغداري ممسنی 95شماره 509

تعاونممسنی گلیله جاوید ممسنی 105تعاونی شماره 510

تعاونممسنیتوسعه روستایی ( ممسنی 98شماره 511

تعاونممسنیزیتون کاري مادردختر 131شماره 512

تعاونممسنیکوهساران ماهورمیالنی 351شماره 513

تعاونممسنی باغداري 432شماره 514

تعاونممسنیباغداري ممسنی 480شماره 515

تعاونممسنیباغداري 486شماره 516

تعاونممسنی باغداري 541شماره 517

تعاونممسنی باغداري 518٥٩٣

تعاونممسنی باغداري ٦٠٣شماره 519

تعاونممسنی باغداري 520٦١٢

تعاونمهر نجم آباد 827کشت نخیالت 521

تعاونمهرجهان ریحانه نگین پونه 522

فارس



تعاونمهردلنوازان خوزي 523

تعاونمهرسبز نهاد بستر مهر 524

تعاونمهرنخیالت دربی قلعه 525

تعاونمهرمحصوالت گلخانه اي سبزینه میرملکی 526

تعاونمهر 525کشت نخیالت اتحاد 527

تعاونمهرکشت نخلیات نخل طالیی 528

تعاوننی ریزپسته به ثمر نیریز 529

تعاون روستایی50091713222624نی ریزآقاي خاونديتعاونی انار کاران نی ریز530

تعاوننی ریزخاوندي-آقاي بامدادتعاونی مزرعه سبز531

532
باغداران کازرون

2200کازرونشهرام مدبري
071334020-

091736795

5400دارابشاپور نصیريباغداران داراب 533
917528746-

715528746

20697513348090آبادهعلیرضا اعرابیباغداران آباده534

535
باغداران کوهستان

داراباحمد حیدري
1

414
91710525-

071470100

88317923352390جهرمغالمرضا عسگريباغداران خاوران536

19577914449416جهرممحمد صحرائیانباغداران جهرم537

710487912264022جهرمعبدالمحمد احمدي538

422246005الروحید عادل پورنخلداران680تخصصی لد539

540
تعاونی تولید گلدشت بلغان

الرستانکورس برهان
091725475-

071582050

الرستانابوذر جوکاريتعاونی تولید سبز دشت کلون جویم541
0911025196-

071573303

فارس



مرودشت زیتون سبز فارس بانش542

شیراز محصوالت کشاورزي پرتو امید شهر543

تعاونارسنجانتولیدي توزیعی شکوفه بهار ارسنجان 544

تعاوناستهبانباغداران ثمین استهبان 545

تعاوناستهبانشرکت تعاونی تخصصی باغبانی پارس 546

تعاوناستهبانشرکت تعاونی تحول سیز استهبان 547

تعاوناستهبانکشت وصنعت انجیراستهبان 548

تعاوناستهبانیاقوت سرخ رباب ایج ورودبال 549

تعاونبواناتباغداران فارس بوانات 550

تعاونبواناتگلستان سرسبز سرچهان بوانات 551

تعاونجهرم بومی خفر 855شماره 552

تعاونجهرمسبز فام قامت جهرم 553

تعاونجهرممشکین تین سفیدار 554

تعاونجهرمخفر 1111باغداري 555

تعاونجهرم 5969شماره 556

تعاونجهرمآنغوزه گیران طبیعت سبز خاوران 557

تعاونخرم بیدسردخانه میوه گستر قادرآباد 558

تعاونخرم بیدبهار رویش خرم بید 559

تعاوندارابفراگیر ملی گلبان دشت مروارید 560

تعاوندارابتوسعه انجیر مروارید 561

تعاونرستمباغ گستر رستم 562

تعاونرستمنهالستان سهیل سبز رستم 563

تعاونرستم باغداري رستم 564766

تعاونزرین دشتتولید نهاد هاي دام و کشاورزي ستاره جنوب 565

فارس



تعاونسپیدانپالیز سپدار سبز فام بیضاء 566

تعاونسپیدانسپیدان 813باغداري 567

تعاونسپیدان فارسیجان سپیدان ٣٨٠باغداري 568

تعاونسپیدانباغداري ترنج سپیدان 569

تعاونسپیدانسبز دشت جاوید 570

تعاونسروستان شیراز 571222

تعاونسروستانزرآباد دشت سروستان 572

تعاونسروستانخوشه کسب و کار پسته سروستان 573

تعاونسروستان سروستان 1000باغ پسته 574

تعاونسروستانمروارید سبز سروستان 575

تعاونشیرازتعاونی گلخانه اي صنعت سبز شیراز 576

تعاونشیراز 123تعاونی 577

تعاونشیرازتعاونی باغداري فریاد جنوب فارس 578

تعاونشیرازکشاورزس باغداراي کارکنان اداره کل اوقاف وامورخیریه 579

تعاونشیرازکشاورزي باغداري کوثر استان فارس 580

تعاونشیرازباغداران بوان برین پارس 581

تعاونشیرازشاخه ساران پارسیان 582

تعاونشیرازباغداران فارس مبین 583

تعاونشیرازگندمگون روستاي ملوسجان 584

تعاونشیرازباغداران احمد آباد کوه پهن و کیان آباد 585

تعاونشیرازپردیس سبز عصر آسیا 586

تعاونشیرازکارا کود کابوک طالیی 587

تعاونشیرازخدمات باغبانی خیر آباد خان زنیان 588

تعاونشیرازفرازدشت مرواریدسبز 589

فارس



تعاونشیرازنهال کاران ماه نو ایرانیان 590

تعاونشیرازیوسفی باغ پردیس 591

تعاونشیرازخدمات کشاورزي باغی سپیدار پالیز زاگرس فارس 592

تعاونشیرازمجتمع یاوران یاس شیراز 593

تعاونشیرازنوین آکام سورین 594

شیراز595730 تعاونشیراز 

تعاونفراشبندباغی زراعی دژگاه فیروزآباد 596

6250تاکستانبازرسباغداران تاکستان597

9124956935طارم سفلیاسرافیل کشاورزیاقوت سبز آلتینکش598

859122829283بوئین زهراسعید موالئی پسته کاران بوئین زهرا599

9127834904محسن رحمانی تأمین نیاز تولیدکنندگان انگور و کشمش600

9121813610کاکاوندتعاونی تولید سبز دشت جمال آباد601

9121815811تدین  باغستان میراث قزوین 602

9121817379تاکستانطاهرخانی کشاورزي باغداران تاکستان603

9125815689تاکستانرحمانی گوهر دشت تاکستان604

تعاونآبیکآبیک  (باغداران سخت کوش قزوین 605

تعاونبوئین زهراسبزینه باغ زهرا606

تعاونتاکستانسیب سرخ ایرانیان 607

تعاونقزوینکشت و صنعت شکوفه زیتون سبز طارم 608

تعاونقزوینگنجینه هاي برلیان طارم 609

شرکت تعاونی کشاورزي باغداران سنتی قزوین610

259121539542قمناصر روشنتعاونی پسته کاران قم611

تعاونقمباغداران پسته استان قم 612

تعاونقمانار دانه قم 613
قم

فارس

قزوین



9188735477سروآباد کامیارانرضا محمدپورپالنگان-تعاونی باغداران تفین614

9183733097سنندجعثمان کرمیتعاونی باغداران سراب قامیش615

9123399441سقزگوران محموديتعاونی نهالرویان غرب616

9189764622مریوان روستاي نچیبختیار همت بلند1تعاونی نچی 617

9189783439مریوان پیرخضرانعلی محمدياحسان618

9189760260سروآباددلیر نوريتعاونی دره ناخی619

9188765254سروآبادنامدار پرویزتعاونی رودبار620

تعاونبانهباغداري خزان ننور-6212435

تعاونبانه باغداران روستاي میر حسام بانه1کشاورزي مهر شماره 622

تعاونبانه باغداران روستاي کانی گویز 2کشاورزي مهر شماره 623

تعاونبانه باغداران روستاي نجنه علیا 4تعاونی کشاورزي مهر شماره 624

تعاونبانهکویره گویزه -  باغداران روستاي سورین 5کشاورزي مهر شماره 625

تعاونبانهباغداران چیچوران 6کشاورزي مهر شماره 626

تعاونبانه باغداران روستاي کیوله 8کشاورزي مهر شماره 627

تعاونبانه باغداران روستاي ساوان 7کشاورزي مهر شماره 628

تعاونبانه باغداران بوئین سفلی 11کشاورزي مهر شماره 629

تعاوندهگالن سبزینه کشت قادرمز 6304283

تعاوندیواندره باغداران گاوشله 6312064

تعاوندیواندره باغداران و صنوبرکاران سارال 6323657

تعاوندیواندرهباغداري روستاي دره اسب 6کشاورزي مهر 633

تعاوندیواندرهباغداري روستاي شریف آباد 7کشاورزي مهر 634

تعاوندیواندره باغداري روستاي گاو آهن تو 10کشاورزي مهر 635

تعاوندیواندره باغداري روستاي قره غیبی 18کشاورزي مهر 636

تعاوندیواندره باغداري و پرورش ماهی روستاي پاپاله 21کشاورزي مهر 637

کردستان



تعاوندیواندره باغداري روستاي کانی شیرین 8کشاورزي مهر 638

تعاوندیواندره باغداري خرم بهار روستاي غیبی سور 4269تعاونی639

تعاونسروآبادچهار هزار و نود باغداران هه نار شاهو 640

تعاونسروآباد باغداران دره ناخی 6412057

تعاونسروآباد توسعه روستایی بوستان باغداران روستاي تفلی 6422889

تعاونسروآباد توسعه روستایی باغداران سیروان روستاي رودبا 6432890

تعاونسقزچهار هزار و نود باغداران هه نار شاهو 644

س-سرهویه -کشاورزي وباغداري روستایی هویه  6451685 تعاونسنندج 

تعاونسنندج باغداري یاس سفید سنه 6462612

تعاونسنندج باغداري سما آبیدر 6473159

تعاونقروهمهرکشاورزي شماره نه باغداري روستاي کبودخانی سفلی 648

تعاونکامیاران نهالستان کلبه ي سبز زرینجوب کامیاران 6493403

تعاونکامیاران باغداري گنبده علیا کامیاران 6504028

تعاونمریوان مجتمع گلخانه اي سورین مریوان 6512665

تعاونمریوان باغداران احسان پیرخضران 6523491

تعاونمریوان باغداران امین نچی 6533633

9183750525روستاي نژماروریا نوريتعاونی نژمار654

57303223501سیرجانعلی اکبر نشاطتولیدکنندگان پسته655

249132453225سیرجانمحمدرضا علیرضائی فر  باقرالعلوم656

20009131453148سیرجانیوسف دوراندیش محمود آباد سیرجان657

9259133476342سیرجانفاطمه محتشمی سیمین دشت قطار بنه658

9009132456331سیرجانامین اسفندیار پور زرین دشت چاه قلعه659

2709133477175سیرجان مهدیه پیغمبري حجت سیرجان660

2869131457189سیرجانتیمور ناوکی کهن شهر سیرجان661

کردستان

کرمان



1809131788898سیرجانحمیدرضا شیبانی کاریز دارستان662

989133450988سیرجاناکبر ساالري بهار برج شیله663

1209133452047سیرجانپروانه دریا بیگی باغیاران ملک آباد664

1509133478411سیرجان اصغر پور امینائی گلدشت دوچاهی665

849133450104سیرجانمحمدرضا یاوريشرکت تعاونی گلخانه داران 666

1109132476681سیرجانعلیرضا کریمی گلشن کاظم آباد667

1459131798494سیرجانحسین نژاد حیدري زرع دشت خیر آباد کفه668

1809131452632سیرجانمجید قشمی قایم سبز عماد آباد669

1209132781911سیرجاننرگس موسویان زرین آفرینان زید آباد670

1389138454113سیرجانرحیم اسماعیلی طالي سبز نجف شهر671

1009137700209سیرجانبهروز حبیبی کهن دشت672

2159139459782سیرجانفاطمه خاکی فخر فیروزه673

23089131984479چترودمریم قاسمی فجر قوام آباد674

26289131417487چترودامیر خسروي نصر کاظم آباد675

17009131423172چترودمجید فرح بخش کیم آباد آبنیل676

4009131419295چترودحسن رحیم آبادي فتح رحیم آباد677

309138425373ماهانآرش دماوندي  تولید محی آباد678

1903433723607راورفاطمه کاربخش تولید علی آباد679

1203433727230راورسید محسن تهامی پور تولید مزرع سبز680

829132958897راوررضا رستمی راوري تولید آبکوهی681

803433742202راورمعصومه سادات غیاثی تولید سایه مهر گوجر682

809132422648راورجواد اکبري تولید طالي سبز 683

4009133935137انارعلی جعفریان احمد آباد684

3009131923781انارحسن ابوترابی گلشن انار685

کرمان



2009132935177انارعلی جدیدي ده رئیس انار686

جیرفت تولید و توزیعی زیتون سبز جیرفت687

100جیرفتآقاي کیخاتعاونی تولیدکنندگان محصوالت گلخانه اي688

تعاونبمهم اندیشان توسعه خرماي بم 689

تعاونجیرفتگردو کاري چمنزار ساردوییه 690

تعاونرابرروستایی توسعه و فراوري گردوي چشمه عروس 691

تعاونرابرگردوکاري جوز آباد رابر 692

تعاونرابرکشاورزي نهالستان مبارکه رابر 693

تعاونراورکشاورزي زیتون کویر راور 694

تعاونعنبرآبادشرکت تعاونی چهار فصل عنبرباد 695

تعاونکرماندرختکاران مبتکر کوهپایه کرمان 696

تعاونکرمانتولیدي باغداران سبز سردسیر کرمان 697

تعاونکرمانباغداران روز ماهان 698

تعاونکرمانتولیدي باغداري محبوب سروش کرمان 699

تعاوننرماشیرفراوري محصوالت تابا نخل آریا 700

شرکت تعاونی انغوزه داران طغر الجرد701

شرکت تعاونی انغوزه گیران استان کرمان702

1209131923174انارعباس رضائی ساقی703

2509133917438انارمحمدرضا سلیمی پسته کاران بیاض704

2009133917826انارحسن مهرابیتعاونی لطف آباد705

2109133902159انارمحمدرضا پور رجبیتعاونی حسین آباد706

8199131923976انارمحمدرضا کهنسالتعاونی گلشن707

13539133931655انارحسن درویشیانتعاونی شاهم آباد708

18809133936479انارمحمد پوزنتعاونی انار709

کرمان



7859132910367انارعلی عربتعاونی حسین آباد710

5509131424192زرندپور بلوچیتعاونی فتح آباد711

9509131976183زرندعلی قلیزادهتعاونی احمد آباد712

6009133423956زرندعلیزادهتعاونی اسالم آباد713

7509131425002زرندکارگرتعاونی دولت آباد714

7209131426754زرندرحمانیتعاونی علی آباد سفلی715

2009131423336زرندکارگرتعاونی محمد آباد716

5709131424122زرندزمرديتعاونی روح آباد717

3509131426380زرندمحمد علی پورتعاونی خانوک718

5009131124177زرندبروندتعاونی واسط719

2609131422913زرندرضا محمديتعاونی علی آباد علیا720

11009131983500زرندابراهیمیتعاونی سیریز721

280زرنداسالمیتعاونی شعبجره722

6149131422662زرندحاج محمديتعاونی اسماعیل آباد723

8009131424345زرندسیف اللهیتعاونی یزدان آباد724

4509133408235زرندمحمديتعاونی حالل آباد725

7009131425418زرندتعاونی بهشت وحدت726

3809131424436زرنداحمديتعاونی صدف سبز727

2359133424160زرندکارگرتعاونی ارحمیدیه728

550سیرجانتعاونی کفه مرکشت سیرجان729

75سیرجانتعاونی گلستان پوزه خون730

750009123704584رفسنجانصادقیتعاونی پسته کاران رفسنجان731

تعاونی تأمین نیاز تولید کنندگان کرمان732

رفسنجانشرکت تعاونی کبوتر خان رفسنجان733

کرمان



رفسنجانشرکت تعاونی مهرگان رفسنجان734

شرکت تعاونی باغ وبیشه داران بیلوار735کرمانشاه

آقاي حیدرينعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان استان کهکیلویه736

تولید مرکبات7372209 تعاونباشت 

تعاونبویراحمد موکاري دیم 691شماره 738

تعاونبویراحمد موکاري لوداب 705شماره 739

تعاونبویراحمد موکاري 816شماره 740

تعاونبویراحمد موکاري تنگ تامرادي 854شماره 741

تعاونبویراحمدموکاري دشتروم 880شماره 742

تعاونبویراحمد موکاري دهنولوداب 743718

تعاونبویراحمد گل نگین الوند 1332شماره 744

تعاونبویراحمد احداث باغ 947شماره 745

تعاونبویراحمدزیتون وزرد آلوپازنان7462591

تعاونبویراحمد درختکاري فروردین بویراحمد 3991تعاونی 747

تعاونبویراحمدزرین طالي سادات 7485132

تعاونبویراحمد احداث باغ سر و سبز کیان 7495071

تعاونبویراحمدباغداري سبز زار شورم 7505261

تعاونبویراحمدباغداران خوش دانه 7515198

تعاونبویراحمدمکانیزاسیون باغی وزراعی 752

تعاونی توت فرنگی شیرین زاگرس753

تعاونبهمئیباغ ومرکبات سرآسیاب یوسفی 1096شماره 754

تعاوندنا تولید کمپوست و ورمی کمپوست فراسوي دنا 5015تعاونی 755

تعاوندناسبزکاران بهرام بیگی 5007شرکت تعاونی 756

تعاونکهکیلویهمرکبات امامزاده پهلوان 1001شماره 757

کرمان

کهکیلویه و 

بویراحمد



تعاونکهکیلویهکشت مرکبات 1002شماره 758

تعاونکهکیلویه تولید مرکبات و ایجاد باغ بهشت طسوج 4103شرکت تعاونی شماره 759

تعاونکهکیلویه تولید نهال بردیان 1104شماره 760

تعاونکهکیلویهباغ ومرکبات بردیان 1130شماره 761

تعاونکهکیلویهکشت مرکبات وزیتون 1363شماره 762

تعاونگچساران تولید مرکبات وزیتون 1594شماره 763

تعاونگچسارانتولید مرکبات بیدزرد 382شماره 764

تعاونکچسارانمرکبات لیشتر 839شماره 765

تعاونگچسارانتولیدمرکبات 941شماره 766

شرکت تعاونی باغداران کلیورکاکان 767

تعاونی باغداران کهکیلویه وبویر احمد768

مینو دشتتعاونی تولیدي زیتون کیمیاي سعادت769

تعاونآق قالتولید کشاورزي وباغداري بیتا دشت گلستان 770

تعاونبندرگزتولید توزیعی نصرساحلی باغداري بندرگز 771

تعاونبندرگزخدمات کشاورزي و باغبانی قطره اي لیوان بندرگز 772

تعاونبندرگزبانوان گلهاي همیشه بهار لیوان 773

تعاونکاللهتولید گیاهان گلخانه اي دهکده کالله 774

تعاونکاللهزیتونکاري کاظم خوجه کالله 775

تعاونکاللهزیتونکاري زیتون طالیی کالله 776

تعاونکاللهزیتونکاري کوهستان کشت کالله 777

تعاونگرگانتولیدي زرین زیتون گرگان 778

تعاونگنبد کاووسزیتونکاري سبز گنبد 779

تعاونگنبد کاووسزیتونکاري مروت جو گنبد 780

تعاونگنبد کاووسزیتونکاري زرین صحرا روستاي ایمر محمد قلی آخوند 781

کهکیلویه و 

بویراحمد

گلستان



تعاونمراوه تپهشرکت تعاونی توسعه باغات کلبه سبز قوشه تپه 782

شرکت تعاونی چند منظوره عام کشاورزاستان گلستان 783

172001426433420رودسراحمد قاسم زاده کاکروديمرکبات784

42673360-013رودسرآقاي مهندس رضائیشرکت تعاونی کشاورزي باغداران ومرکبات شهرستان رودسر785

17724لنگرودشهرام تراب نژادلیل7چایکاران 786

5840لنگرودحمیدرضا شاهینمریدان5چایکاران 787

9123217277رودبارایرج امینیزیتونکاران رودبار788

9113301955منجیلشریفیزیتونکاران علی آباد789

1824568661تالشسهراب ظهیريشرکت کریم سراي تالش790

182423222تالشغالمحسین فتح اللهیشرکت نوبرانه تالش791

1824464702تالششهین مهريشرکت انگبین اسالم792

911832940تالشمحمد علی حسینی شرکت گلبرگ تالش 793

9354866002تالشبهلول طالب دوختشرکت مروارید میانکوه794

4232242تالشزیغم نوریزادشرکت دردانه تالش 795

9111822183تالشانور آقاجانیشرکت آهوقلعه تالش 796

9111838032تالشاردشیر صالحیشرکت خلخالیان797

4220853تالشبیژن میرمسعوديشرکت کاران باغ سبز تالش  798

4232155تالشنادر سعیدپورشرکت سبزگستر تالش799

9111859256تالشاحسانیشرکت احسان تالش800

1824352339تالش فرهاد یوسف زادهتولیدي ساحلی چوکندان801

شرکت تعاونی چایکاران وصال آستانه802

تعاونآستاراتولید و پرورش کیوي ممتاز آستارا 803

تعاونآستاراپرورش کیوي بهاران آستارا 804

تعاونآستارا آستارا 1شرکت تعاونی مهر 805

گلستان

گیالن



تعاونآستارا آستارا 2شرکت تعاونی مهر 806

تعاونآستارا آستارا 3شرکت تعاونی مهر 807

تعاونآستانه اشرفیهشرکت تعاونی تولیدي گلشن کیوي 808

تعاونآستانه اشرفیهشرکت تعاونی تولیدکنندگان نهال صنوبر اصالح شده آستا 809

تعاونآستانه اشرفیهزیست فن آور گیاه افزاي معراج 810

تعاونآستانه اشرفیهشرکت تعاونی کیوي کاران نبی دهکاء 811

تعاونآستانه اشرفیهتولیدي پرورش کیوي حاتم 812

تعاونآستانه اشرفیهتعاونی تولید کیوي میثم نادر شمال 813

تعاونآستانه اشرفیهساقه سبز شمال 814

تعاوناملششرکت تعاونی گل باغ چمنستان 815

تعاوناملشمرکبات کوهپایه خزر املش 816

تعاوناملشفرآوري فندق املش 817

تعاوناملشتولیدي کیوي نازگل املش 818

تعاونرشتکیوي کاران سرزمین ابی 819

تعاونرودبارشرکت تعاونی و پرورش کیوي تولید کیوي کوهساران درفک 820

تعاونرودبارکشت فندق و گردو تقی علیپور رحمت آباد 821

تعاونرودبارمارلیک زیتون درفک 822

تعاونرودبارکشت و صنعت زیتون وحدت زیتون گیالن 823

تعاونرودبارزیتونستان سبز بام شمس 824

تعاونرودبارهفت برادران جعفري :تولید ، کاشت و برداشت زیتون 825

تعاونرودبارکشت زیتون کرمانژ گیو درفک 826

تعاونرودسرپرورش کیوي کسري واجارگاه 827

تعاونشفتکیوي گیالر نورده 828

تعاونشفتنهالستان درودخان شفت 829

گیالن



تعاونصومعه سراکشت و صنعت کیوي خوش گواراي صومعه سرا 830

تعاونصومعه سراپرورش کیوي باغ سبزپشت مخ 831

تعاونصومعه سراصومعه سرا 8توسعه کشاورزي پرورش باغ کیوي مهرشماره832

تعاونصومعه سراصومعه سرا 2توسعه کشاورزي پرورش توت فرنگی مهرشماره833

تعاونصومعه سراصومعه سرا 7توسعه کشاورزي صنایع تبدیلی محصوالت باغی مهرشماره834

تعاونصومعه سرا صومعه سرا 12توسعه کشاورزي کشت وتولید توت فرنگیمهر شماره 835

تعاونصومعه سرامزارع کیوي سبز اندیش شمال 836

9123217277منجیلآقاي عسگري تعاونی باغداران استان گیالن837

تعاون9143535886تالش رضا غمگینشرکت مهر رضا بالسی838

9111822674تالششهرام شعبانیشرکت باغ ارم لیسار839

تعاون9111833439تالشعلی ستاريشرکت کاران ستار لیسار840

1824569022تالشغالمحسین شعبانیشرکت مبینا اسالم841

تعاونتالشباغ کیوي نظرمحله 842

تعاون1824582322تالشقاسم کریمیشرکت باغ کیوي عسل843

تعاونتالشپرورش کیوي پشته جوکندان 844

تعاونتالشتولیدي یوسف خواجه کرمی جوکندان 845

تعاونتالشباغداران سبز جوکندان 846

تعاونتالشباغ کیوي کاسپین تالش 847

تعاونتالششرکت تعاونی باغ کیوي نگین جنگل جوکندان 848

تعاونتالششرکت تعاونی کیوي کاري احسان گل تالش 849

تعاونتالشباغ کیوي بشارتی خوش طعم تالش 850

تعاونتالشکیوي کاران نوروزي تالش 851

تعاونتالششرکت تعاونی امیر تالش 852

تعاونتالششرکت تعاونی کیوي پویاي مهر لمیر 853

گیالن



تعاونتالششرکت تعاونی کیوي کاري امیر مهر حویق 854

تعاونتالششرکت تعاونی کیوي کاران پوریاي جماکو 855

تعاونتالشکیوي کاري رخشنده تالش 856

تعاونتالشباغ کیوي خوش طمع پالسی سلیمان نژاد 857

تعاونتالشکیوي حامدنصرت آباد 858

تعاونتالشکیوي کاري عاج بیشه تالش 859

تعاونتالشپرورش کیوي خوش طعم نمونه یاهو لیسار 860

تعاونتالشتولید پرورش کیوي بهامین تالش 861

تعاونتالشباغ کیوي منصور صفرنیا 862

تعاونتالشکیوي کاري شفق جوکندان 863

تعاونتالشپرورش کیوي فراز مهرتالش 864

تعاونتالشکیوي طالئی لیسار 865

تعاونتالشپرورش کیوي مهرگان لیسارخزر 866

تعاونتالشپرورش کیوي نمونه جلیل هنزنی 867

تعاونتالشگوزل باغ سوراپشت تالش 868

تعاونتالشتولیدي کیوي کریم سراي تالش 869

تعاونتالشتولیدي کیوي نوبرانه تالش 870

تعاونتالشکیوي گلبرگ تالش 871

تعاونتالشتولیدي کیوي احسان تالش 872

تعاونتالشکشت و پرورش کیوي اشکان 873

9116599395فومنکریم نوراله نژاد19توسعه بخش بخش کشاورزي مهر 874

تعاون9101033497فومنغفور سنديکیوي کاري دشت سبز فومن875

تعاونفومنپرورش کیوي نعمت سبز شمال 876

9113321842فومنفرعلی شعبانزادهتعاونی تولید زبده877

گیالن



تعاونفومنتوسعه بخش کشاورزي مهرشماره هشت فومن باغبانی الوچه سبز 878

تعاونفومنتوسعه بخش کشاورزي مهر شماره دوازده پرورش کیوي 879

تعاونفومنتوسعه بخش کشاورزي مهر شماره نوزده پرورش کیوي 880

9111441443رودسراحمد قاسم زادهخزرنوش881

9111437652لنگروداسماعیل نظریانشرکت تعاونی882

تعاونلنگرودکیوي کار پیرپشته 883

تعاونلنگرودکیوي کاري همیشه سبز گیالن 884

تعاونلنگرودتولیدي کیوي الماس کومله 885

تعاونلنگرودکیوي کاري صدف سفید 886

لنگرودشهرستان لنگرود- مرکبات887

رودبارتعاونی کشت زیتون کهن دشت لوشان888

رودبارتعاونی تولید و بسته بندي و روغن زیتون مهر کوهپایه889

رودبارتعاونی کشت وصنعت مارلیک زیتون شلمچه890

رودبارتعاونی تولید کاشت و برداشت هفت برادران جعفري891

رودبارتعاونی باغداران و زیتونکاران شهرستان رودبار892

تعاونماسالتولیدي کیوي باغ رضوان شاندرمن 893

تعاونماسالکیوي کاري راستین شاندرمن 894

تعاونماسالپرورش نهال پرتغال شیرین شاندرمن 895

1824464230تالشاردشیر میرزائیشرکت تعاونی896

916963731پلدخترابراهیم آزادي1109باغ کاران 897

9166638378خرم آبادحبیب اهلل دریکوند1845خرم نرگس 898

4226517خرم آبادعلی نظر صالح نیاکشت و صنعت خرمان899

9163606560خرم آبادکیانوش میر دریکونديرز گل خرم آباد1664تعاونی 900

9163606560خرم آبادکیانوش میر دریکونديمتین سازه خرم آباد901

لرستان

گیالن



9166670393خرم آبادحاجی مراد بیرانونديتعاونی چند منظوره902

9166620633بروجردداریوش یاراحمديیاران عباس اباد903

9163627142بروجردعلی بوریاییتعاونی گلریزان بروجرد904

9166611519سلسلهعلی حسنوندشرکت گلشن سلسله905

9163619597سلسلهابوالحسن پنجی زادهشرکت گل سفید سلسله906

9166613250سطح کشورمهدي ندريتعاونی ایرانیکا907

9166613250سلسلهاسداهلل حسنوندشرکت گرین گالب908

9163985248سلسلهفریبا ندريزاگرس دارو3077تعاونی 909

تعاونالیگودرز الیگودرز 5518تولیدگل وگیاه بانیان طبیعت کد910

تعاونالیگودرز الیگودرز 5994تولید انواع نهال ماهور شماره 911

تعاونالیگودرز 6450پرورش درختان میوه باغ ریحان کد912

تعاونالیگودرزالیگودرز 1031تعاونی درختکاري 913

تعاونبروجرد 15تولید گل وگیاه زینتی وقارچ خوراکی چتر گل شماره 914

تعاونبروجرد 4548باغداري گلپرور بروجرد 915

تعاونبروجرد بروجرد 4179تعاونی باغداري بهین تاک زاگرس 916

تعاونخرم آباد 7095اناردانه سام917

تعاونخرم آباد 1747باغداري یاسین کوه خرم اباد918

تعاونخرم آباد خرم آباد 5110باغستان خرم افالک 919

تعاونخرم آبادباغداري ایوان دشت 920

تعاونخرم آباد خرم اباد 5690تولید توزیعی افالک گستر مهدي 921

تعاوندورود دورود 5488باغداري باغ فردوس باباهور922

تعاوندوره 2894باغ گسترسبزوار923

تعاونسلسله نهال گستر سلسله 4719باغداري 924

تعاونسلسله نهالستان سلسله 5423تعاونی باغداري 925

لرستان



تعاونسلسله مهرگستر سلسله 5539تعاونی باغداري 926

تعاونسلسله پوریا سلسله 5634تعاونی باغداري 927

تعاونسلسله روستاي منصور اباد سلسله 5644تعاونی باغداري 928

تعاونکوهدشت 1635توسعه باغداري وزراعت فرامرز 929

تعاونکوهدشتکوهدشت 3390باغداري 930

تعاونکوهدشت 3891باغداري 931

تعاونکوهدشت امیر رضا کوهدشت 5033تولید انار932

تعاونکوهدشت 5416تعاونی باغداران انر سیباب کوهدشت 933

باغداران تنگ سیاب934

9711112232877بابلتقی غالمپورباغداران بابل وحومه935

10353نوررجبعلی فریدونیانارستان الویج936

4772رامسرداود ربیع اشرفیچایکاران937

2894515219777رامسرمحمود حالجیانباغداران938

5039119917246رامسرپورشعبانیتعاونی شهرستان عباس آباد تنکابن رامسر939

9111946735رامسرامیر صفاتیتعاونی شهرستان رامسر940

9113235211قائم شهرزینی باغداران خطه سبز شمال گستر941

قائم شهرشرکت تعاونی باغداران سبز یاوران قائم شهر942

9114122115آملکاظم رمضانزادهشرکت تعاونی کیوي کاران943

آملشرکت تعاونی کشاورزي باغداران آمل944

9113540356گلوگاهعلی اشرف حسنی گلوگاهیشرکت تعاونی باغداران پیشرو945

9118031737چالوستقی علیزادهشرکت تعاونی البرز946

9111926587تنکابنمنصور رضاخانیشرکت تعاونی برتز کیوي947

912911382تنکابناسفندیار بیابانیشرکت تعاونی باغداران زرین تاج948

شرکت تعاونی باغداران نکاء949

لرستان

مازندران



9119933152عباس آبادبانوج الهوتیشرکت تعاونی باغستان ونهالستان شهسوار950

9111562663بهشهرفرج فرجیشرکت تعاونی زاغمرز951

9111119202بهشهرفرزان تبیانیشرکت تعاونی مهرگان زاغمرز952

بهشهرشرکت تعاونی باغداران مهرگان بهشهر953

9112272324نوردهمستشرکت تعاونی باغداران مرکبات954

9113201305آملابراهیم زارعشرکت تعاونی کشاورزي باغداران955

9112910125تنکابنمحمد رضا حاجی نوريشرکت تعاونی تولید خوش کشت956

9119523513جویبارمصطفی حبیبیشرکت تعاونی تولید دشت کنار گلیرد957

9113240467جویبارخسرو طالبیشرکت تعاونی تولید وحدت پهناب958

9111296389جویباراسماعیل منتظرزادهشرکت تعاونی تولید کشت وکار سراجکال959

جویبار شرکت تعاونی باغداران جویبار960

9367342670ساريمجتبی خلیلیشرکت تعاونی تولید بهارگستر چوکا961

9112531724ساريمصطفی پورشرکت تعاونی تولید ساحل سبز سید محله962

9112517874ساريمجتبی قنبريشرکت تعاونی تولید فالحت اسرم963

9111566321ساريامید یزدانیشرکت تعاونی تولید سر سبز میارکال964

9111510495نکاعبداهلل خادمیشرکت تعاونی تولید اوجادشت965

9111517999ساريضیافی فرشرکت تعاونی تولید طالي سفید گهر باران966

ساريشرکت تعاونی باغداران ساري967

9111266568قائم شهرحیدر اکبريقائمشهر بن سه محل968

9111282862قائم شهرخانم جهان پناهشرکت تعاونی تولید ارطه دشت969

9352156801قائم شهرهادي خانجانیشرکت تعاونی تولید تیمجار970

9111552303بهشهراصغر صادقیانشرکت تعاونی تولید سبز گستر لمراسک971

9119501970ساريمحمد بالونیشرکت تعاونی تولید چتر سبز سورک972

9377556193ساريفاطمه حسینیشرکت تعاونی تولید سنبله داربکال973

مازندران



9111513286بهشهرحسین اکبريشرکت تعاونی تولید الله دشت حسین آباد974

9125167249عنبر آبادسعید دهداشتیتعاونی باغداران عنبر آباد975

تعاونآملگردو کاران الریجان امیري976

تعاونآملسروستان نمار الریجان آمل977

تعاونآملسیب سرخ الریجان978

تعاونآملپرورش گل وگیاه مریخ مینا آمل979

تعاونآملگردوکاران خرمدشت توران کال980

تعاونآملگردو کاري کشت و کار آمل981

982
پرورش گردو و زیتون باغ فدک پنجاب نمارستاق آمل

آمل
تعاون

تعاونآملپرورش کیوي فروغ آمل983

تعاونآملمجتمع تولیدي زیتون آمارد کاسپین نور984

تعاونآملکیوي کاران دست طالیی985

تعاونآملپرورش کیوي میان بند شمال986

تعاونآملپرورش باغ گردو پیوندي سبز نهال آمل987

تعاونبابل3532تولیدي پرورش موز گلخانه اي ساعتی کشت 988

تعاونبابلتولید و پرورش نهال مرکبات مستوره989

990
شرکت تعاونی تولیدي انواع نهالهاي بهار نارنج وحدت

بابل
تعاون

تعاونبابلتولیدي ساقه طالي بابل991

تعاونبابلسرتعاونی باغداران خزر بابلسر992

تعاونبابلسرتولید میوه چهار فصل بهنمیر993

تعاونبابلسرتولیدي توت فرنگی صاحب بهنمیر994

تعاونبابلسرزراعت و باغبانی جوردشت بهنمیر995

مازندران



تعاونبهشهرتولیدي وتوزیعی سبزضامن آهوبهشهر996

تعاونتنکابنباغداران برتر شهسوار997

تنکابن شرکت تعاونی باغداران برترکیوي تنکابن998

تعاونتنکابنبعثت تنکابن999

تعاونتنکابنشرکت تعاونی تولیدي و توزیعی فجر البرز تنکابن1000

تعاونتنکابنگل و گیاه ارغوان لوله ده نشتا1001

تنکابن شرکت تعاونی باغداران البرزکیوي تنکابن1002

تنکابنشرکت تعاونی باغداران زرین تاج تنکابن1003

1004
شرکت تعاونی در شرف تاسیس تولید انواع نهال مرکبات 

جویبار
تعاونجویبار

تعاونچالوسباغداران البرز چالوس1005

تعاونرامسرتولیدي توزیعی مرکبات گستر رامسر1006

رامسرشرکت تعاونی باغداران رامسر1007

1008
شرکت تعاونی فنی و مهندسی و توسعه باغات رودپی 

بحر خزر
تعاونساري

تعاونساريشرکت تعاونی توسعه باغات دشت ساري کنار1009

1010
شرکت تعاونی توسعه و احداث باغات طالي سبز باال دزا

تعاونساري

1011
شرکت تعاونی تولید و بسته بندي مرکبات و میوه جات 

پاییز رس شمال
تعاونساري

تعاونساريشرکت تعاونی تولیدي و توزیعی گل انار صاحبی1012

تعاونساريتولیدکنندگان نهال زیتون سبز پردیس مازند بشماره1013

تعاونساريتولیدي حقیقت سبز ساري1014

تعاونساريکشت و صنعت زیتون داراب1015

مازندران



تعاونساريتولیدي محصوالت کشاورزي و باغی سرسبزسنور1016

تعاونقائم شهرکشاورزي نهال تامسون باغ دشت ساحل1017

1018
تولیدي و درجه بندي و بسته بندي میوه ومرکبات سورن 

چین باال تجن
تعاونقائم شهر

تعاونقائم شهربسته بندي و مرکبات و سردخانه دست چین کیا1019

تعاونقائم شهرتولیدي نهال مرکبات ملک سبز1020

1021
تعاونی تولیدي درجه بندي و بسته بندي مرکبات برادران 

گران قائمشهر
تعاونقائم شهر

تعاونقائم شهرالماس طالئی سبز قائمشهر1022

تعاونمیاندورودتولیدي محصوالت باغی رضوان صحت1023

تعاونمیاندورودتولیدي و توزیعی کشاورزي و باغداري1024

میاندورودشرکت تعاونی باغداران میاندرود1025

تعاوننورباغداران خرم نور1026

تعاوننورسیفی جات ملیکا رویان شمال1027

تعاوننورتعاونی تولیدي فراورده هاي زیتونی گلدشت1028

تعاوننورتعاونی تولیدي باغداران مرکبات سبز در سبز نور1029

تعاوننورباغداران قطعه طال چمستان1030

تعاوننورباغدران منطقه بلده1031

تعاوننورتولیدي نهال ومیوه تورانکالي نور1032

تعاون9113150311-01134660730گلوگاهاصغر عموزادهتعاونی مزرعه سرخ ملس1033

شرکت تعاونی باغداران زاغمرز1034

شرکت تعاونی باغداران بلده نور1035

شرکت تعاونی باغداران سبز در سبز نور1036

شرکت تعاونی باغداران پیشرو گلوگاه1037

مازندران



شرکت تعاونی باغداران سواد کوه1038

 شرکت تعاونی باغداران گل نرگس سوادکوه1039

3156ساوهعلیرضا گهرباريباغداران ساوه1040

9123729613اسديتعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان انگور و کشمش1041

فاطمه رشیدیانتعاونی تولیدي کشمش سبز اراک1042
09181613472-

09181616171-

تعاونآشتیانباغداري و کشاورزي طوبی اشتیان 1043

تعاوناراکرین کود زیست 1044

تعاونزرندیهشرکت تعاونی باغبان ماشین ایرانیان 1045

تعاونساوهباغداري مرواریدلوئین 1046

تعاونساوهکشاورزي وباغداري شاکرین ساوه 1047

تعاون روستایی30009121553797ساوهآقاي گهرباريتعاونی باغداران انار ساوه1048

تعاونمحالتصالحان گلستانه 1049

تعاونمحالتدانه انار محالت 1050

 تعاونی پسته کاران هامون سبز1051

 تعاونی باغداران و صادر کنندگان انار کار ساوه1052

1109100981632احسان سمیعیشرکت تعاونی تولید روستائی مجتمع گلخانه اي امان اباد1053

حاجی آبادشرکت تعاونی نخل داران حاجی آباد1054

بندرعباسشرکت خرما بن جنوب1055

آقاي سجاديتولیدکنندگان مرکبات استان هرمزگان1056

1057
باغداران همدان

4800همدانعلی شالی ورکانه
2513346-

09183147552

9366941917مجید لطفیتعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان انگور و کشمش1058

9187516570(هیئت مدیره)قمريتعاونی باغداران تویسرکان1059

مازندران

مرکزي

هرمزگان

همدان



9183503785تویسرکانعلیرضا فتحیتعاونی گردو کاران1060

8123244365اسدآبادمحسن صفريتعاونی باغداران1061

91813508346کمربندي همدانجوزانیتعاونی باغداران مالیر1062

8523238366فریدون وزینیباغداران1063

9185470028بلوار اراکسلیمی ونصیريتعاونی تاکداران1064

تعاوناسد آبادشرکت تعاونی راهیان جلگه اسدآباد 1065

تعاونکبودرآهنگشرکت تعاونی تاکستان سازجین کبودراهنگ 1066

تعاونکبودرآهنگشرکت تعاونی باغ و بوستان کبودراهنگ 1067

نهاوندشرکت تعاونی باغداران شهرستان نهاوند1068

تعاونی باغداران همدان 1069

568تفتمحمدرضا بهنامباغداران تفت1070

تعاون روستایی91311526176تفتآقاي بهنامتعاونی انارکاران تفت1071

ابرکوهتعاونی زیتون زاگرس ابرکوه1072

اردکانشرکت تعاونی کشاورزي تولیدکنندگان پسته اردکان1073

تعاوناشگذرسبزکشت کویر 1074

تعاونمهریزآب بران کویر بهادران 1075

تعاونیزدباغ پردیس ایساتیس 1076

یزدشرکت تعاونی کشاورزي باغداران یزد1077

طبسشرکت تعاونی زعفران کاران طبس1078

شرکت تعاونی پسته کاران کویر خاتم1079

107932371145898کل جمع

همدان

یزد


