
917300625152395200بهمه ای74130حسن اسماعیلی شعاربیضا3

917314839634263400علی آباد سرتل5085حسن اکبریبیضا4

917601128241114100شاه قطب الدین76102مراد رادمهربیضا6

917711964041514200بسارجان70103یزدان پناه هوشیاربیضا7

917600457332243200بسارجان5280علی اصغر قربانیبیضا13

917700352294309400کوشکهزار197234حسینعلی پیشروبیضا17

0917332637580608100هارم150200 غفار رمضانپورفسا22

0917131124812091200بانیان2030 جاماسب روزبهیفسا23

0917332602228212800خورنگان5070صفورا حیدریفسا31

0917731089636273600کوگان3690 غالمحسین نصیریفسا32

917484932318141800بوانات مزایجان3545نعمت اله پرویزیبوانات37

9176511271806800بوانات مزایجان1020علی کاظمیبوانات38

917952910518141800بوانات مزایجان2545روح اله محمدیبوانات39

917413753614111400بوانات مزایجان2535علی هفترنگبوانات40

917611071618141800بوانات مزایجان2545رحمن خان محمدیبوانات41

917315904412091200بوانات سوریان2030سیدعلی آقامیریبوانات42

917308085115311500بوانات جوی سفید1638احمد باقریبوانات43

917300706912091200بوانات مزایجان3030مصطفی هاشم زادهبوانات44

917319422614111400بوانات مزایجان1535مجتبی طیبی پوربوانات45

917484932310081000بوانات مزایجان1525عنایت پرویزیبوانات46

917153183245944600بیدک مزرعه مهدی آباد نو30114منصور منصوریآباده47

917751597264486400سورمق70160قدرت اله نعمت الهیآباده49

917151165795119500سورمق چهل زرعی100236مهرداد رضاییآباده50

917651669224182400بیدک4560علی منصوریآباده51

917784517120152000بیدک مجتمع وزیرآباد 3250ابراهیم زمانیآباده52

917351643622172200بیدک مجتمع وزیرآباد 3555علی اصغر عسکریانآباده53

917155068740304000بیدک مجتمع وزیرآباد 60100عبدالرحمن عسکریانآباده54

917151000640304000بیدک مجتمع وزیرآباد 20100محمدجواد نعمت الهیآباده55

935751464816121600بیدک مجتمع وزیرآباد 2040محمدکریم اسدیآباده56

917751721546354600ایزدخواست 62115علی محمد رحیمی حقیقیآباده57

919317353056425600ایزدخواست 93140محمود امینیآباده58

917352207648364800ایزدخواست 60120احمدرضا نبویآباده59

0917751415340304000آباده 50100هدایت گلشنآباده61

917751314024182400آباده 3060صفاعلی ایلیاییآباده62

0917124393340704100سیدحاجی غریب- 1بکش -بخش مرکزی-ممسنی75101علی اصغر چوبینهممسنی64

0917323480516521700رازیانه کاری- 1بکش -مرکزی-ممسنی1841(ریحان قاسمی)جمشید قاسمیممسنی66

(فتح علی موسایی)گاو شیری راسی دولت آبادسروستان68 91771477231007510100روستای دولت آباد- سروستان150250

152009171231992806800عبدالحسین گندمکارکازرون70

کنجاله سویا نهایینام و نام خانوادگیشهرستانردیف
ظرفیت 

مولد موجود

ظرفیت کل گله 

موجود
کنجاله سویاهمراه دامدار شماره تلفنآدرس



401000917721158040304000محمد کاظم رسولیکازرون71

3070917721136928212800امیرعباس  منیریکازرون72

20500917104840620152000محمد هاشم عمادیکازرون73

2325917154092710081000سعید بوستانی فرکازرون74

(موسوی)شرکت تعاونی دشت بلوط عبدویی کازرون75 69114917309534045944600

917182379386658700فارس، المرد، اشکنان، کال112215صالح الدین حسینیالمرد79

917111870862066200دهستان احمدآباد روستای دردانه75154مرتضی جاودانی اقلید80

917152953172947300دهستان شهرمیان مزرعه تیمارجان110181ماشااهلل صفریاقلید81

917352350942324200مزرعه طغر آدربسته47105محسن فروتناقلید82

91209179841112311100اقلید دامگستر220276سید علی نجفیاقلید83

9172932331242200اقلید دامگستر66حمیدرضا تدیناقلید84

917752008918541900مزرعه طغر آدربسته2046محمدرضا ذاکریاقلید85

917181302615721600چهل گزی-خنج2339محمد نور اتباعیخنج86

222917226994094719500فارس خرامه بخش مرکزی کفدهک پالک 185235زرافشان کریمیخرامه87

917618172561266100فارس خرامه بخش مرکزی کوه تیر115152محمد خارستانیخرامه89

218917443492996729700فارس خرامه بخش مرکزی معزاباد پالک 200240محمد قلی محمدی رادخرامه90

917138387317331700فارس خرامه بخش مرکزی کفدهک سه چاه گودگزی3343رحمت اله ایزدیخرامه91

917100380955615600فارس خرامه بخش مرکزی خیرآباد94138سید ابراهیم حسینیخرامه92

213917718110714111400فارس خرامه بخش مرکزی سجل آباد پالک 2635نصراله کشاورز حقیقیخرامه93

917816209316931700فارس خرامه معزاباد جاده کوخیاره3442حمزه محمدی جابریخرامه94

917729015384638500قصردالدشت 135210مسعود  پور جمپاسارگاد98

917104130172547300کرم آباد 90180کیومرث  محمدیپاسارگاد99

91712827621233212300قوام آباد 140306هاشم  محمد خانیپاسارگاد101

91771935501229212300بوکان 130305حسین  قاسمیپاسارگاد103

91772922731088110900علی آباد150270یوسف  حسین پورپاسارگاد104

917806159788668900علی رسیده 130220گل افروز ناصریپاسارگاد105

9174148907806800مادر سلیمان1120حسین  شیری نژادپاسارگاد106

917315332088668900علی رسیده 130220محمد احمدی پاسارگاد107

917789393576577700علی رسیده 100190سعید محمدی پاسارگاد108

917828807481100سرپنیران22علی شادکامپاسارگاد109

917314881680608100مریسه-کوار 100200 مهدی    شمسکوار111

91730980851088110900اکبرآباد-کوار 135270شهرام    پناهیکوار112

917718263218141800زیجرد- کوار 2045رحمان    منوچهریکوار113

991758127524182400شاه بهرامی- کوار 2460سید علی  حسینیکوار114

917704766121762200اکبرآباد- کوار 2754منصور عباس زادهکوار115

917980163022172200قلعه نو- کوار 3055جانی    ساسان فرکوار116

917600325940304000فیروز اباد روستای آمین اباد50100همتعلی روستا فیروزآباد117

938564136316121600روستای تل گر2040محمد غضنفریرستم118

9173155755927900روستای برشنه623ابوالفتح روحانیسپیدان119



917739873416931700روستای نمازگاه2342اسحاق احمدیسپیدان120

917454832926602700روستای قلعه خلیلی5666حسن کاظمی قلعه خلیلیسپیدان121

9174144015605600روستای ممبلو315روح اله  جهانبازیسپیدان122

91711134511217112200روستای تیس خانی230302عباس چرخابیسپیدان123

917307117629422900روستای برشنه5373عبدالعزیز بهادریسپیدان124

917307613822572300روستای مورزیان3456علی عبدالشاهیسپیدان125

917738154919341900روستای گلومهر3448علیرضا شهبازیسپیدان126

917710537313701400روستای گلومهر1634محسن افشارسپیدان127

917112708266096600روستای شش پیر122164 سپیدان124تولیدی گاو داری شیری اصیل سپیدان128

917132312236273600سر پوزه- استهبان4090هاشم پویانفراستهبان129

917834185232243200گرده4080احمد نگاراستهبان130

917793598424182400رونیز3560مختار صادقیاستهبان131

901770502480608100رونیز100200منوچهر نقی زادهاستهبان132

917303364532243200علی آباد رونیز5080گاوداران فارساستهبان133

917839437214111400شمس آباد2535رضا نصیری نژاداستهبان134

917314812952395200شیراز ظفر اباد87130امیرحسن رعیتشیراز137

2555محمد کیانی زادهشیراز139 917319689922172200خ ش حسن فرمانی اخر خیابان گاوداری کیانی زاده-سلطان اباد-شیراز

917700281731843200رحمت آباد 5279علی نقی کشاورززرقان155

09177912858806800باغ عوض 1520ابوالفضل پرندوشجهرم158

917181413116121600مجتمع نیمه- الر 3640عبدالمناف خوریالرستان159

9173833376725700مجتمع نیمه- الر 1518یعقوب خوشه چینالرستان160

917781649116121600مجتمع نیمه- الر 3640ناصر رحمانیانالرستان161

917181757310481000مجتمع نیمه- الر 2026محمود دلدادهالرستان162

935108476400جویم1820رمضان علمی الرستان163

917184772920552100مجتمع نیمه- الر 3451مسعود مخفیالرستان164

917383086414111400مجتمع نیمه- الر 3035رحیم بدیعیالرستان165

917381841935063500مجتمع نیمه- الر 4087مجید فاقدیالرستان166

917650120910481000مجتمع نیمه- الر 1526جعفر شامحمدیالرستان167

917782453329022900مجتمع نیمه- الر 3572داریوش بوشاسبالرستان168

917329032028212800خبریز6070هوشنگ محمودیارسنجان169

917315544336273600خبریز6090سیف الدین محمودیارسنجان170

917807451836273600خبریز5090محمد محمودیارسنجان171

917702730340304000قالتخوار55100محمد رضا نعمت الهیارسنجان172

917728601013701400علی آباد ملک1934اکبر روستاارسنجان173

917129324172947300صالح آباد115181سیروس روستاارسنجان174

917328312552395200جعفر آباد75130شکراهلل زارعارسنجان175

917315472820152000جوادیه4150امیر قلی دهقانیارسنجان176

917715794288668900شیراز جمال اباد97220 محمد دبیریشیراز179

A21شیراز جاده نیروگاه مجتمع بزرگ دامداران صنعتی شیراز پالک 3060 محمود روحا نی شیراز182 917314273524182400



917607261732243200شیراز بخش مرکزی دهستان داریون روستای خالدآباد 6080شمشاد بذرافکنشیراز184

917410423256425600داریون شهرک علی اباد سه تالن130140فضلعلی زارعشیراز185

917307720022172200شیراز بخش مرکزی دهستان داریون روستای خالد آباد 3055حاج محمد علی پسندیدهشیراز186

917607237864486400تربر سادات/داریون/شیراز130160عبدالمجید اسدزادهشیراز189

917720041449575000شیراز آب پرده83123 شیراز212تعاونی شیراز192

917714632762476200شیراز داریون 80155حاج سیف اهلل بذرافکنشیراز196

939190335444334400شیراز داریون40110طیبه شکوهیشیراز197

917732005120152000شهرک فتح المبین- بخش مرکزی-داراب2550علیرضا صالحیداراب280

917636231716121600شهر دو برجی- بخش فورگ-داراب2040میرزا غالمپورداراب281

917332428256425600شهرک غدبر-بخش جنت-داراب70140حسین رحمانیداراب284

917331983632243200روستای بختاجرد-بخش مرکزی-داراب5380عباس فرهادیداراب285

917332890836273600روستای اکبر آباد-بخش مرکزی-داراب4590مصطفی جوکارداراب286

917737607282218200سیخ دارنگون103204شرکت صادق شیرازشیراز297

917352470920552100مجتمع گاوداری قادراباد2751علی خوشرفتارخرم بید307

917613727813301300مجتمع گاوداری قادراباد2533سحر بستانیخرم بید308

917752960744334400دهبید71110علی اکبر روستاخرم بید311

933849430320552100مجتمع  جهاد آباد- جویم 2551سلمان ساربانی و سجاد ساربانیالرستان313

9177827723725700مجتمع نیمه- الر 1818(مستأجر)حسن فنبرزاده الرستان314

917716800822172200اراضی برزویه3055غالمرضا حیدریسروستان329

80114امیدعلی زارعشیراز331 917102911445944600بعد از مجتمع گلخانه ای-جاده گاز-جاده نیروگاه- شیراز 

917848295128212800شیراز قره باغ4070غالمرضا چوگانیشیراز332

917111086392699300شیراز، جاده نیروگاه، جاده گاز، پشت مرکز خودروهای فرسوده 170230 ابوطالب قاسمیشیراز333

917426861636273600سعادت آباد-کوهمره سرخی -شیراز 7090عیسی صفرزادهشیراز334

917313275415311500روستای رودبال3038علی سمیعیسپیدان335

917300154540304000دهویه رونیز50100میثم جوکاراستهبان336

917109402446754700سیف آباد- سروستان65116حسین جمالیسروستان337

917312744312091200دولت آباد-سروستان2030وحید جهادسروستان338

917307933716931700سیف آباد- سروستان2942عبدالحسین خلیلیسروستان339

917604722828212800سیف آباد- سروستان 4070اسماعیل ابراهیمیسروستان340

917720523727402700گروان6468نجفعلی زراعت پیشهبیضا343

917135732140304000رونیز50100احمد  شجری استهبان352

394917307189019752000میمند پالک 3049افشنگ همایونی فرفیروزآباد355

9164419645806800فرود- کوا ر1020رمضان  صفریکوار357

91711405251031710300سیاخ دارنگون خان خمیس225256امین نامداری قرقانیشیراز360

917131367340304000کهنکویه60100محمد نامدارفسا363

917264751136273600شیراز داریون  سه تالن5590کیومرث روستاشیراز365

917131814932243200کمربندی استهبان5080محمدرضا ذبیحیاستهبان366

917787204028612900قوام آباد3671شرکت تعاونی گاو شیری قوام آباد پاسارگاد367

9925928077605600شورجه715تعاونی بقره شورجه سروستانسروستان370



917835094962066200روستای آّب شور120154حسن رفیعیسروستان371

917351712640704100اقلید دامگستر45101فیروز مسعودیاقلید372

91711220401188911900لپویی252295علی حسین پورزرقان373

917320516519341900روستای آقجلو4348سید بزرگ اسدپورزرقان374

917316446522972300بیت الهی4057قادر تیموریسروستان376

0917103573716121600   فراشبند مرکزی2040خلیل محمدی فراشبند378

917127277144334400مجتمع- ارسنجان 60110علی کواریارسنجان379

917130712816521700استهبان سر پوزه3541علیرضا کاظمی اصلاستهبان388

917710520510081000روستای چشمه سفید625محمد حسین ملک نصبسپیدان389

917712057775767600فیروزآباد منارویه70188حبیب اله تاجیکیفیروزآباد391

917921521235463500مشتان5088اکبر دهقانکازرون399

917600352940304000باالده55100کریم راستیکازرون418

917151103940304000آباده 80100احمد کاویانی آباده 431

91311128544334400آباده 90110آیت اله قناعتی آباده 432

917752533223782400صادق آباد5959جمشید گلشنآباده433

917153651432243200آباده 5080حسن محمدیآباده 434

912505071428212800آباده 6070شهرام رستگارآباده 435

917151109656025600آباده 110139عبدالرسول ایزدی آباده 436

917752472124182400آباده 5060عبدالرضا اکبریآباده 437

917996339347154700آباده 90117عرفان رستگارآباده 438

913265741624182400آباده 5060علی محمد رستگارآباده 439

917151150136273600آباده 8090غالمعلی یزدان پناهآباده 440

917752236024182400آباده 5060فرزاد رونقآباده 441

917151013456825700آباده 100141فرهاد ایزدی آباده 442

917752213240304000آباده 80100فرهاد لطفعلیانآباده 443

917151130032243200آباده 6980کاظم عزیزخانی آباده 444

917351456860456000آباده 120150مجید نیکوآباده 445

917151138872947300عنایت اباد90181محمدحسن آستانهآباده 446

917751572140304000خ کشتارگاه70100محمدحسین خسرویآباده 447

917150225660456000آباده  150150نعیم گلشنآباده448

902979103960456000آباده 120150وحید سیادتآباده 449

917751477126202600بهمن6565مهدی باقریآباده 450

917151155980608100آباده198200ولی نعمت الهیآباده 451

917751977340304000آباده70100جمشید محرمآباده 452

917739263024182400حسین آباد5060محمدرضا قاسمیزرقان463

917913217943124300رحمت اباد62107سلمان بذرافشانزرقان501

917928546837883800رحمت آباد5094بهروز دهقانزرقان509

917751713924182400اسالم آباد5060کیوان کارگرانآباده 513

917751130052395200کشتارگاه70130مهدی سعادتمندآباده 514



917700960380608100شیراز روستای جرسقان120200اسماعیل جعفریشیراز537

933274380133853400روستای محموداباد- شیراز5384امراله محمود ابادیشیراز539

917446623635873600شیراز داریون5089امید بذرافکنشیراز540

917118406772547300شیراز روستای جرسقان150180بهرام جعفریشیراز542

917106342828212800شیراز داریون5070جعفر علیزاده شام ابادیشیراز544

917712903224182400شیراز داریون5560حمید رضا سیاوشیشیراز554

939305993476977700داریون خالدابد141191دانش زارعشیراز555

917113238234663500شیراز7686رضا نوربخششیراز561

917337004080608100داریون 175200سعید یاری داریونیشیراز565

917107896343124300شیراز داریون93107سیده فاطمه حسینی اتابکیشیراز569

801007168885587917703672640304000شهروز حیدریشیراز572

990137656773357300داریون سه تالن135182صفرعلی زارعشیراز573

917113401456425600مجتمع گاوداران شیری-شیراز129140صمد کهیاری ترکانشیراز574

917302002568916900شیراز داریون68171عبدالرضا مسعودیشیراز575

917818703856425600روستای کوشک بیدک104140عزیز چوگانیشیراز576

917806248032243200روستای اسالملو- شیراز5680علی رنجبر اسالملوشیراز579

917813486634663500شیراز داریون7086علی زارعشیراز580

917304481134663500شیراز داریون7086علی مددپور داریونیشیراز582

150150علیرضا کهیاری ترکانشیراز583 933662686060456000چهارراه شریف اباد اخر بوار اتحاد سمت راست- شیراز 

917312789340304000شیراز داریون50100عنایت اله کاظمیشیراز584

917737558226202600شیراز داریون5665قاسم بذرافشانشیراز588

917917706748364800شیراز داریون80120قاسم کشاورز داریونیشیراز590

917603324922172200شیراز داریون5055کاظم بذرافشانشیراز593

917250947545544600داریون دودج93113لطف اله رضایی دودجیشیراز594

701201000342995917316108848364800ماه عنبر هنرمندیشیراز595

5075مجید زارعشیراز596 917708189230233000روبروی نیروگاه سیکل ترکیبی-  روستای اسماعیل آباد - دهستان بیدزرد 

917311215576977700شیراز داریون محمداباد سه تالن100191محمدرضا فهندژسعدیشیراز599

917301987533853400شیراز محمود اباد قره باغ5584موسی محمود ابادیشیراز601

701407158130023917317326256425600مهدی جفاجوشیراز602

937632153872547300شیراز محمد اباد99180مهدی جوکارشیراز603

917338703332243200روستای کوشک بیدک7080مهدی چوگانیشیراز605

917312817842324200شیراز داریون80105مهران عزیزی داریونیشیراز607

917188259732243200شیراز روستای جرسقان7080نورالدین قاسمیشیراز609

917969639080608100شیراز داریون130200وحید یاری داریونیشیراز610

917721784360456000جاده باجگاه-شیرا 96150بهنام ایالنشیراز615

917320345823782400مرکزی-شیراز5059محمد رضا همتیشیراز617

0917608409831843200شکستان5079حسین مختاریسپیدان619

917312057423782400سپیدان،چشمه سفید5159جواد ملک نصبسپیدان620

937606311331433100مجتمع5178خانم جان خسروانیانخرم بید624



917352644332643300خرم بید دشت مرغاب5381احمد زارعخرم بید628

917752075342324200اقلید طغر50105رسول عسکریاقلید629

913513765334263400اقلید دامگستر5085فرشید ابوالحسینیاقلید630

917352129244734500اقلید دامگستر70111رضا نیکبختاقلید631

917152925656425600اقلید دامگستر70140کورش زرین کالهاقلید632

917832699730233000صحرارود6475ابوذرصادقیفسا633

917731842134263400میانشهر6985احد صادقی باقریفسا634

937522047620962100کوشکقاضی5052حبیب کوهپیمافسا642

0917251860524992500فسا5262حسین فرج زادهفسا644

937226131130233000صحرارود5375رحیم آزادفسا650

0917839994960456000کوشک قاضی100150عبدالمجید قصابی کوشک قاضیفسا656

917731820642724300صحرارود100106علیرضادهداریفسا658

0917670343942324200 دستجه 70105علیرضا خدادادیفسا660

917331829128212800غیاث آباد6570محسن طالبیفسا668

0917331069033453300 غیاث آباد6283محمد نعمتیفسا671

9170703100929022900دستجه5572محمدرضا نمازی پورفسا672

917635343024182400صحرارود5060میثم عبدالهیفسا677

917131030132643300دستجه6381ولی اله خدادادیفسا679

936423524722172200کوشکقاضی5255هادی تودجیفسا680

917331425734263400میانشهر8585سجاد صادقیفسا684

930872097840704100دستجه72101علی اصغر متقیفسا685

917933739428212800کمربندی فسا5770عبدالرحیم شهردارفسا686

917834979235063500کوشک قاضی5087اسماعیل تودجیفسا687

917331479928212800میانشهر5470روح اله روستازادهفسا688

917531529935063500میانشهر6287یحیی روستازادهفسا689

917840611222572300میانشهر5056مهدی فضل اله پورفسا690

917679160356425600میانشهر92140عباداهلل صادقیفسا693

937067758524182400غیاث آباد5560سجاد دیمی غیاث آبادفسا694

917840142024582500دستجه5161گلشن آقا جهان آرایفسا696

0917124379443124300خومه زار-ممسنی61107محمد مسیحیممسنی698

7190صمد ایمانیممسنی699
ممسنی،روستای 

مالمحمود
0917722030736273600

0917722030761266100مالمحمود-ممسنی120152خداخواست ایمانیممسنی701

917191398549975000حیدرآباد73124ابراهیم مصلی نژادجهرم706

917191287628612900حیدرآباد5171ابوالفضل صحرائیانجهرم707

917392217034263400حسین آباد5585الهه ستاوندجهرم708

917791874732243200صادق آباد5080بهادر کرمی جویانیجهرم709

917792395670937100روستای جدید116176حسن حاتمی جدیدیجهرم710



917392181130633100قطب آباد5076حسین عباسی قطب آبادیجهرم712

917791938027402700روستای جدید5068عبدالرسول مزدور دشتابیجهرم713

917190826080208000گردنه میل102199عبدالعلی برهمنجهرم714

990731122338293800تلخاب5395علی کریمیجهرم715

917190321433853400حیدرآباد5084قنبر برزگر حیدرآبادیجهرم716

917191117544334400تنگ کهره52110قنبرعلی قناعتیان جبذریجهرم717

917191328945544600محمد آباد63113محمد رضا زارعیانجهرم718

917191396693099300هواشناسی144231محمودرضا صادقیجهرم719

917190716370537100محمد آباد101175همدم کرمی جویانیجهرم720

917191229764486400بندوبست100160ابراهیم دیمیجهرم721

917391606370937100گردنه میل86176محمد حسین صالحی نیاجهرم722

1917138494138693900درمنه زار5096علی نقی مختاریزرقان725

917605409560056000بسارجان86149بهمن هوشیاربیضا729

917306368380208000کوشکهزار106199عبدالرضا پیشروبیضا730

917912747666506600شیدان132165مجید قره گزلوبیضا731

917312416444334400فراشبند اویز70110عبدالحمید غالمیفراشبند735

917605409554415400بسارجان80135هادی هوشیاربیضا742

917710725087858800جرسقان -شیراز100218محمدروستا شیراز747

917411165560456000روستای گچی- شیراز130150محمدرضا ذوالفقاریشیراز748

5288917910246535463500ولی شعبانیمرودشت759

917737831384638500سیاخ روستای شوراب -شیراز 80210حسن شاپور جانیشیراز761

2989012037611201500


