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 وضعیت تولید  شماره تلفن  نام نهالستان  شهرستان  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 غیرمثمر -مثمر 09168025393 کوثر شوش  حمداله راه نورد  1

 رمثمریغ 09161115419 گلسرا  رامهرمز عیسی قلی حمزه پور  2

 رمثمریغ 09167751834 شهروند  شهرونداهواز  اسماعیل حمزه پور  3

 رمثمریغ 09166413064 برگ سبز دزفول  ناصرصادق جول  4

 رمثمریغ 09161415659 سبز دز  دزفول  غالمرضا کرم نژاد  5

 رمثمریغ 09163409132 82پاییز دزفول  رضاکایدانی  6

 رمثمریغ 09163440593 گلزار  دزفول  حسین پالیزوان 7

 رمثمریغ 091601042654 )عصاره( گل یاس  دزفول  حسنعلی عصاره دزفولی  8

 رمثمریغ 09163449790 بهاران دزفول  رمضان خواجوی فر 

 رمثمریغ 09166443522 سبزینه  دزفول  مصطفی فتاحیان  

 رمثمریغ 09163432589 آوند  دزفول  سیدعلی ابوالقاسمی فر 

 رمثمریغ 09163466773 نگین  دزفول  عبدالرحیم جوکار زاده  

 رمثمریغ 09163452149 گل یاس  دزفول  غالمرضاحیدری قلعه عباسی  

 رمثمریغ 09168450521 شهیدرجایی  دزفول  محمدرضا حیدر زاده 

 رمثمریغ 09166461831 تولید یاس  دزفول  خانم زهرا عیسی پره  
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 رمثمریغ 09166132443 نویدکارون  شوشتر اکبر بیک زاده  

 رمثمریغ 09166161624 مهدی  شوشتر باغبانی علیرضا غالمعلی زاده  

 رمثمریغ 09163144320 شمشاد  شوشتر اسماعیل صادقی  

 رمثمریغ 09015978464 فرید  ایذه عباس خواجوی  

 رمثمریغ 09166922380 حمزه پور -ش باغملک  عباسقلی حمزه پور  

 رمثمریغ 09166918625 ارغوان باغملک  حیدرقلی حمزه پور  

 رمثمریغ 09161925254 ش بهشتی  باغملک  غالمرضا رضازاده  

 رمثمریغ 09161911002 رضا باغملک  منوچهرجعفری  

 09166922140 مهزیار  باغملک  خانم ونوس عسکری  

09160720396 

 رمثمریغ

 رمثمری غ-مثمر 09163725887 باغ فردوس  بهبهان  عبدالحسن تجلی  

 رمثمریغ 09166230463 فردوس  عبداهللاهواز کوت  کشت و صنعت فردوس  

 رمثمریغ 09163027241 شکوفه  امطمیر –اهواز  یوسف سواری  

 رمثمریغ 09163070106 لطیفی  بستان  سلمان لطیفی  

 رمثمریغ 09166154539 سبزفام کوثر باغملک  محمدرضارضازاده  

 رمثمریغ 09166904245 باغ بستان منگشت  باغملک  هوشنگ ترکان نژاد  
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 رمثمریغ 09166129163 ش رجایی  باغملک  خسرو رضازاده  

 رمثمریغ 09168046728 ..........  عمیدیع )علوانه ضعیف(  منصورسلطانی  

 رمثمریغ 09166415469 ..........  دزفول  سیدحسین شرافت  

 رمثمریغ 09163430034 ..........  اندیمشک  حبیب امیدیان  

 مثمر 09166918603 امام رضا باغملک  فاضل هزاروند زنگنه  

 مثمر 09166417947 بهاران دزفول  محمود هندوانه کار  

 مثمر 09166416581 حسن پور  دزفول  عیدی حسن پور  

 رمثمریغ 09163416579 .........  اندیمشک  حاجی رضا نصیری  

 رمثمریغ 09163478644 برادران رحمانی  اندیمشک  ایرچ پور رحمانی  

 رمثمریغ 09161416220 مرکزی  دزفول  هندوانه کار صفر  

 رمثمری غ-مثمر 09163476135 ..........  دزفول  یداهلل جعفر پور  

      

      


