
29022900علی آبادسرتل54696932605872موسی اکبریبیضا1

56425600کوشکهزار546965140187140عباس حسینیبیضا2

73357300شیخ عبود5469855007128182خدارحم عبودیبیضا5

39093900جاری آباد45698026396997ناصر زنگنهبیضا8

30233000شیخ عبود54698111663075عبدالرحمن قربانیبیضا9

52395200شیخ عبود546967696165130سهراب عبودیبیضا10

32243200کوشک محمدآباد54697652375080حیدر زارعبیضا11

83428300ملوسجان5469869563100207احد مهدویبیضا12

48364800علی آباد سرتل546993283460120علیرضا اکبریبیضا14

50385000علی آباد سرتل546978002368125عیسی حسینیبیضا15

64486400بشکان5469761649100160سادات بهمهبیضا16

44334400شیخ عبودی546967997767110علی اکبر عبودیبیضا18

16121600کوشکهزار54698233851940جبار احدی و شریکبیضا19

18141800قوامچه25394540544445حسین قربانیبیضا20

40304000 بیگ اینالو2571920203060100 حسینعلی بیگ اینالوفسا21

19341900صحرارود25703009853848محمود دشتبانفسا24

80608100صحرارود2572037221150200سجاد فرج زادهفسا25

21762200 غیاث آباد17509069024054 فیروزه غریب پورفسا26

40304000غیاث آباد257011709960100علیرضا عزیزیفسا27

40304000زاهدشهر257135648860100جواد سعیدیفسا29

20152000دوگان2570916703550شیرمحمد بیگ اینالوفسا30

25792600 فدشکویه25724260485064منیر کاردانفسا33

24182400 بانیان25710920302860غالمعلی افتخاریفسا34

14111400 زاهدشهر25724678523535حمید رضا بستانیفسا35

40304000کوشکقاضی257276122170100محسن زارعی غیاث آبادیفسا36

23782400کلگاه علیا-بکش دو-بخش مرکزی-ممسنی23916297534259( ممسنی27تعاونی )جواد هاشمیممسنی63

30633100خراسانی25594456705176مسیح سهامینی ریز76
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17731800الی حنا مجتمع25598576263144حسن شفیعینی ریز77

22572300الی حنا مجتمع24109564754156علی طحاننی ریز78

56425600کردشول 243015240193140یارمحمد ضرغامی باصریپاسارگاد97

37883800اکبرآباد68397975976094خان مراد باقریکوار118

16121600انجییرک ایج24902340802040محمدعلی دانشوراستهبان137

2301736407160250 جاسم رنجبرشیراز138 گاوداری جاسم رنجبر - جنب لبنیات سنتی بهار - سمت راست - چهار راه ظفرآباد به سمت روستای دهک دولت آباد - جاده نیروگاه - شیراز  1007510100

24182400شیراز ظفر اباد22930584413060نواز کریم پورشیراز140

20152000دو راهی کوهمره22923868113850غالمحسن حمیدیشیراز142

45144500سیاخ دارنگون روستای کدنج239087177160112محمد طاهرپارساییشیراز143

)شیراز144 14111400سیاخ دارنگون روستای کدنج23908457892535محمد پارسایی)عبداله عسکری و

24992500سیاخ دارنگون روستای دره22918591614362علیرضا قلیپورشیراز145

14911500سیاخ دارنگون روستای قلعه چوبی23908858373037افسانه پارساییشیراز146

26602700سیاخ دارنگون روستای خانه خمیس24516380953566هما تاج نجفیشیراز147

1209012100سیاخ دارنگون روستای خانه خمیس2292842548222300کورش نامداریشیراز148

64486400لپویی229991371868160سید شمس الدین جعفریزرقان150

40304000لپویی229981038245100محمود جعفریزرقان151

25792600لپویی22998842303364سید کمال الدین جعفریزرقان152

61666200لپویی229357775984153کاکاجان جعفریزرقان153

48364800لپویی229974914450120باقر جعفریزرقان154

32243200لپویی22935805814080مهدی جعفریزرقان155

61266100دودج 229328331375152عبدالمجید محمدیزرقان156

72147200  جاده دودج  229595764892179جواد چالمه زرقان158

76577700شهرک گاوداران صنعتی شیراز2296135137150190شاپور اسدی فرشیراز182

84638500 شیراز313شیراز،جاده نیروگاه سیکل ترکیبی نرسیده به ظفرآباد شرکت تعاونی گاوداری شیری 10530273110142210 شیراز مدیر عامل هوشنگ کریمی 313شرکت تعاونی گاوداری شیری شیراز183

23010997843095 مرجان گلشنشیراز185 B 45  38293800پالک - مجتمع گاوداری شیری شیراز --شیراز 

995410000خیرآباد2370620633110247فیروز لطفیشیراز192

34263400چراب105302354695085فرزیس دام شیرازشیراز195

31843200مجتمع گاوشیری ظفراباد22950661075579محمد کریم جیران زاده شیراز196

22972300مجتمع گاوشیری ظفراباد23011658174257محمد صابر غزالی شیراز197



23372300مجتمع گاوشیری ظفراباد22916324183058ابراهیم نعمتیشیراز200

39493900مجتمع گاوشیری ظفراباد22976015733098مرتضی زارعشیراز201

48764900زاخرد229293660760121امان کامیابشیراز202

51995200ده شیخ229287154876129رسول محمدیشیراز203

2292868873170265اصغرمحمدیشیراز205 1068010700نرسیده به دوراهی کارخانه رامک- جاده کهمره سرخی - شیراز 

87058700روستای مروجی2571617079190216کاظم یزدانجوفسا289

28212800مجتمع گاوداران شیری-شیراز22918855886470غضنفر رنجبرشیراز290

36273600مجتمع گاوداران شیری-شیراز68395799216790کریم عفیفیشیراز291

36673700مجتمع گاوشیری-شیراز24405336298091 بیژن تواناییشیراز292

40304000همت آباد229961621750100بهنام فضلیشیراز293

80608100کوهمره سرخی2371183806130200حمید امان اله خانی قشقائیشیراز294

76577700کوهمره سرخی239084575470190 سیامک پارساییشیراز296

97539800کوهمره سرخی2293011852165242 جهانبخش لطفیشیراز297

26202600قره چمن22995801584065شکراله سخاوتیشیراز298

15721600دهنو قلندری22951975622039مقداد قنبری فردشیراز300

20152000دهنو قلندری22922404913050محمد عباسیشیراز301

84238400دهنو قلندری2292935155100209بهنام فرهی سرموریشیراز302

24182400سیخ دارنگون22946851995060ایرج نامداریشیراز303

32243200ایساجان54694452754080علی عسکر رستگاربیضا304

26602700مقصود آباد54696987774266کورش نیکروبیضا305

80208000ریجان5469803554106199محسن رنجبرانبیضا306

51585200برکه362091456766128حسنیه فریفتهبیضا307

1132411300ابتدای احمد اباد2410118070110281خسرو    بهادری خرم بید308

12091200دهبید24111688531530سید حسن حسینیخرم بید310

12491200قره چمن دهنو قلندری 23009330121731تعاونی مهرپرور ارژن و نماینده محمد حسین جوکارشیراز312

30233000هزار22970040603275مصطفی زارعبیضا315

24182400هزار54600055823160محمد مهدی نوسنجانیبیضا316

45944600جاری آباد228023577370114حجت قنبریبیضا317

16121600علی آباد سر تل54699782142540فاطمه اکبر پوربیضا329



84638500جمالی-کوهمره سرخی -شیراز 2292814536115210امام قلی قائدیشیراز340

34263400شیراز کوه مره سرخی22929516144285محمد شریفیشیراز341

20152000کوشکهزار54696540873050مسلم کشتکاربیضا343

28212800جاری آباد54699216384070علی کامیاب کالنتریبیضا344

10081000ایاسجان25400439511925حسین مویدیبیضا345

24182400صادق آباد54698114335260نادر صداقتبیضا346

14111400کوشکهزار22935900542535فاطمه احمدیبیضا347

26202600شیخ عبود54697796713065جهانگیر عبودیبیضا348

36273600شیخ عبود54698553096490کهزاد عبودیبیضا349

46754700شیخ عبود546968508171116سید قاسم حسینیبیضا350

17331700هزار54697041143443علی نوسنجانیبیضا352

20152000شاه شهیدان-کوار 68397613392050گرام  هاشمی   کوار357

16121600طسوج- کوار 68395878782040حسین علی غفار محبکوار358

60056000صادق آباد5469745953119149قلی صداقتبیضا360

32643300شیخ عبود54698366496181علی عبودیبیضا361

62876300شهرک گاوداران صنعتی شیراز243267162778156فرهاد جعفری شیراز363

22960026767015863676400 علی اصغر فیروزیشیراز368

20152000ششده25721265164050محمدابراهیم اسکندریفسا374

35873600شهرک گاوداران صنعتی شیراز42697548347189حسین محمدی شیراز382

28212800حسین آباد سراب25496530334270همت زندی لکبیضا384

16121600شهرک گاوداران صنعتی شیراز24705126212040آذر یوسفیشیراز385

37883800لپویی22935820614794احمدرضا جعفریزرقان392

26602700کوشکهزار22986790024566محسن منصوری تهرانیزرقان393

5159149457507630633100علی عباسیشیراز394

19341900شهرک گاوداران صنعتی شیراز22968961702748محمد هادی زارع زاده شیراز395

28212800مزرعه امام حسن24107733116070عباس مرادیآباده451

32243200لپویی22999021815080علی جعفریزرقان452

40304000لپویی229357976156100مهرداد جعفریزرقان453

29422900لپویی23000041866073عبدالرسول جعفریزرقان454



28612900لپویی22998860284671امام بخش جعفریزرقان455

32243200حسین آباد22934726715080علیرضا کریمیزرقان456

40304000حسین آباد229983560156100غالم رضا رحیمی نژاد زرقان457

58845900حسین آباد229998557370146مسعود معتمدی زرقان458

64486400برآفتاب زرقان229347933155160مصطفی ابراهیم پورزرقان459

1055910600جاده بند امیر زرقان2293446514133262علی باقریزرقان460

60456000زرقان229978437359150اسکندر یزدانیزرقان464

36673700زرقان22934500235091جواد جمشیدیزرقان465

88668900زرقان2431873811128220حسین دلجوزرقان466

35873600زرقان23014063505089حمزه حاجی رضائیزرقان467

47554800زرقان229345560287118حیدر گوهری پورزرقان468

33853400زرقان23014051845284سعید سلیمیزرقان469

46354600زرقان229981001385115شکراله  قائدشرفزرقان470

55615600زرقان229979107876138غالمعلی مالمحمدیزرقان471

54415400زرقان229974805975135فتح اله میثاقزرقان472

73357300زرقان229346727965182قاسم محمدیزرقان473

25792600زرقان22998419215364قنبر گوهری پورزرقان474

49975000زرقان229982791963124قنبر محمدیزرقان475

50785100زرقان229347638372126کمال  امینی فرزرقان476

44334400زرقان230140558395110محمد  حیدریزرقان477

44334400زرقان229346384254110محمد حسن مکاریانزرقان478

59245900زرقان229990380165147محمد حسن میثاقزرقان479

42324200زرقان247118619170105محمد حسین فرزانزرقان480

74567500زرقان229343353670185محمد کاظم شفیعیزرقان481

71737200زرقان229973832081178کاوس محمدیزرقان482

33053300زرقان22935287235082محمد مهدی باصریزرقان483

56425600زرقان229343463170140مرتضی رفیعی زرقان484

44734500زرقان229973862257111ناصر  نظافتزرقان485

32243200زرقان22998820066580هاشم مالعلی محمدیزرقان486



57635800زرقان229346078975143محمود صالحیزرقان487

80608100زرقان229983550490200مسعود شیعهزرقان488

38293800زرقان22998090665795رحمت اله شادروانانزرقان489

46354600زرقان230000014852115سعید ظریفیزرقان490

1128411300زرقان2299926437130280سعید نعمتی پورزرقان491

42724300زرقان229983501655106شعبانعلی کریمی حقیقیزرقان492

48764900زرقان229343273475121شعبانعلی نظافتزرقان493

97129700زرقان2293458237177241سعید مقدمزرقان494

58035800زرقان229991068972144محمدصادق نوروزیزرقان495

77387700زرقان229347706175192هادی علیشاهیزرقان496

52395200زرقان229977815280130هدایت اله محمدیزرقان497

53605400حسین آباد229989026288133هادی جعفری زرقان498

46354600زرقان 229989038666115مجید عنصری نژادزرقان500

45144500زرقان 229343521094112محمدکاظم معتمدیزرقان501

38293800زرقان 22997277115195قدرت اله جعفریزرقان502

36673700زرقان22997270357091عبداله اسفندیاریزرقان503

44334400زرقان229974761395110محمد جعفر نوروزیزرقان504

40304000بهمن241135791560100عباس زینلآباده523

60456000صغاد2411328941120150حبیب اله نعمت الهیآباده524

32243200زرقان لپویی24318565695480احمد جعفریزرقان526

35873600زرقان22934394715089محمدرضا شفیعیزرقان529

32243200زرقان22999510325180جواد محمدیزرقان530

30233000زرقان22999007485075عباس علیشاهیزرقان531

40304000زرقان229994168157100جواد مرادیانزرقان532

49975000زرقان229342875365124محمدرضا گوهری پورزرقان533

38293800زرقان22934544875095احمد علی  همتی زرقان534

35463500بهاران22994393315088امان اله شبانشیراز536

43934400ظفرآباد228067309670109ایمان زارعشیراز539

44734500ده نو229936329760111بهرام کاظمی احمد آبادیشیراز541



1209012100داریون روستای دودج2301385329240300حجت اله  سعدی دودجیشیراز544

31033100 اخر کوچه8کوچه - شیراز داریون روستای دودج 22997778225377حسن زارعیشیراز545

44334400دهک230174459070110حسین اسدیشیراز546

68516900دهک2301547299100170حسین بیات مطلقشیراز547

35873600ده نو22931157985089حسین کاظمیشیراز549

80208000روستای تفیهان/بخش مرکزی2301500020156199حمزه آزادیشیراز551

96729700شیراز داریون روستای دودج2293301567150240دانیار زارعیشیراز554

50385000ده نو229250615770125داود کریمی احمد آبادشیراز555

47154700ده نو229250266670117ذبیح اله کاظمی احمد آبادیشیراز557

42724300ده نو229938126080106رضا دهقانیشیراز558

39493900شهرک گاوداران صنعتی شیراز23017106105998رمضان مرادی شیراز560

29422900ده نو22925068585073ستار کاظمی احمد آبادیشیراز562

30633100ظفرآباد22826525255076سیامک جعفریشیراز564

2301596877120175715918478170537100سید حمید حسینیشیراز565

32243200کوشک بیدک23018112205080سید ذبیح اله سنجانکیشیراز566

54005400ظفرآباد230168413180134شکراله ظفرآبادیشیراز568

44734500کوشک خلیل229939848190111شهباز زارعشیراز569

40304000برمشور229752089160100علی اصغر پرنیانشیراز575

95119500محتمع گاوداران6839430588150236علی اصغر کاظمیشیراز576

35063500کوشک بیدک22925063355087علی کاظمیشیراز579

80608100شیراز داریون روستای دودج2299931570172200عوض قادریشیراز583

24182400دهک23015453855060فرامرز زارعشیراز584

38293800کوشک بیدک22925053476095فرج فرجی احمد آبادشیراز585

51995200دهک2295483621100129قاسم شعبانیشیراز587

34263400ده نو22823221695085قاسم محمدی احمد آبادیشیراز589

89068900شیراز داریون روستای دودج2299773282106221قهرمان قادریشیراز590

40304000علی آباد228237960860100مجید کریمی احمدآبادشیراز595

33853400ده نو22994786125584محمد یار کاظمی احمد آبادیشیراز596

37483700کیان آباد23016519917593محمود باقریشیراز598



41514200محمودآباد230177750296103مهدی محمود آبادیشیراز602

46354600ده نو22805919070115مهرام محمدی نزاده ده نویشیراز604

56425600کفری230164782180140نظر علی جمال آبادیشیراز606

29022900دهک23015452455072یار محمد ظریف پورشیراز609

54415400شیراز داریون روستای دودج229329724185135کاوس شعبانیشیراز610

شیراز611
محمد رضا کاظمی 

احمد  آبادی
45144500مجتمع گاو شیری شیراز514976188571112

30233000شیراز داریون روستای دودج22997733636575کل سنم زارعیشیراز612

48364800روستای بید زرد سفلی-شیراز230148021660120محمد رضا بیاتشیراز614

53605400روستای کیان آباد-شیراز229218877583133احمد باقری کیان آبادیشیراز616

30233000مجتمع24316752625075مهدی هاشمیخرم بید619

30633100مجتمع24327936515176سلمان خاوریخرم بید620

33453300مجتمع24332529895583عبداهلل رضاییخرم بید621

30633100مجتمع64899424615376معصومه کنعانیخرم بید623

32243200مجتمع خوشه چین24000455345080احسان افروغخرم بید624

29422900صحرارود25720372037073احمد هادیفسا633

60456000دستجه256000923490150احمدرضا خوب روفسا634

30233000 صحرارود25703100777475ایوب زارعیفسا635

48764900بانیان257180032981121حسین مرادی کوشک بانیانفسا636

61266100صحرارود2572028158107152خلیل فرج زادهفسا639

54415400صحرارود257031708178135روح اهلل رنجبرفسا640

33853400خورنگان25724830256184عباس اسدزادهفسا641

30233000صحرارود25720065296675عبدالکریم مروجیفسا642

64486400 صحرارود2570297399160160علی حسین هادیفسا645

78997900خورنگان2560003384153196عیسی برسوفسا646

78187800کوشکقاضی2572782855150194فاروق کوهنوردفسا647

25792600کوشکقاضی25719234125064مجتبی صفرپورفسا648

32243200بانیان25701634817580محمد برزکارفسا650



43124300 دستجه257198987177107مسعود خادمفسا653

34263400 غیاث آباد25723416706085مهدی  نعمتی فرفسا654

28212800 صحرارود25703073355870نعمت اهلل نعمتیفسا655

35063500زنگنه25721955427987ابراهیم غلباشفسا662

38693900گودچاهی25595982485696ابراهیم پرهامنی ریز663

32643300دهانه باغمراد25299401935081مهدی میریاستهبان667

55215500لپویی1400857677976137شرکت روشا مهر نثر برسیازرقان668

30633100مرکزی23000260156176امین مکاریانزرقان669

2430179024526827402700مهناز هاشمیزرقان670

15721600لپویی22999070683039فرهاد جعفریزرقان689

24182400لپویی22999521602460محمد مهدی جعفریزرقان690

27402700لپویی22998920604668سید صفر جعفریزرقان694

36273600کوشکهزار54696502276690نوروز ظهوری تباربیضا698

46754700کوشک546992299580116حجت بیضاویبیضا699

68116800ملوسجان228266137058169مهران مقتدریبیضا700

30233000کوشکهزار54698185515375ذبیح اله بیضاویبیضا702

29022900هزار25400053916272سجاد ایرانپوربیضا703

33853400علی آباد سرتل54699781095384سعید قاسمیبیضا704

35463500علی آباد سرتل54699762215288علیرضا اکبریبیضا705

38693900شیدان54695293126896محمدجعفر قره گزلوبیضا706

72547300کوشک5469651576140180محمدرضا بیضاویبیضا707

27812800کوشک54699144965169فضلعلی بیضاویبیضا709

44334400هزار254994607362110میثم صفریبیضا710

40304000لپویی229988601157100عبدالرضا جعفریزرقان711

40304000ظفرآباد230175550970100کاظم بهمنی پورشیراز712

35063500هزار25499410715387اسماعیل جوکاربیضا717

24582500هزار22823694915061وحید کاظمیبیضا718

5460024544528132643300محمد اکبریبیضا719

60456000قره گزلو5469836355110150ابراهیم قره گزلوبیضا724



39093900 یاسریه25603220487297جواداله دادی خرنجانیفسا728

683962091350545421762200علی مراد کریمی محمود آبادیشیراز729

24182400علی آباد سرتل54696911283560عبداله اکبریبیضا730

2864611544341152900


