
917720541732483200علی آبادسرتل5872موسی اکبری1

917313564163156300کوشکهزار87140عباس حسینی2

917100528282108200شیخ عبود128182خدارحم عبودی5

938266658643764400جاری آباد6997ناصر زنگنه8

917302439633833400شیخ عبود3075عبدالرحمن قربانی9

917712528458645900شیخ عبود65130سهراب عبودی10

917317729146014600کوشک محمدآباد49102حیدر زارع11

917307638393389300ملوسجان100207احد مهدوی12

917317259754135400علی آباد سرتل60120علیرضا اکبری14

917314708656395600علی آباد سرتل68125عیسی حسینی15

917717538272187200بشکان100160سادات بهمه16

917312589649625000شیخ عبودی67110علی اکبر عبودی18

917739479118041800کوشکهزار1940جبار احدی و شریک19

917700976320302000قوامچه4445حسین قربانی20

0917331790445114500 بیگ اینالو60100 حسینعلی بیگ اینالو21

0917789463321652200صحرارود3848محمود دشتبان24

091713311821168311700صحرارود188259سجاد فرج زاده25

917204128724362400 غیاث آباد4054 فیروزه غریب پور26

0917130242245114500غیاث آباد60100علیرضا عزیزی27

0917732591345114500زاهدشهر60100جواد سعیدی29

0917934119222562300دوگان3550شیرمحمد بیگ اینالو30

917131306328872900 فدشکویه5064منیر کاردان33

917330357827072700 بانیان2860غالمعلی افتخاری34

9177324470722700 زاهدشهر516حمید رضا بستانی35

0917135307745114500کوشکقاضی70100محسن زارعی غیاث آبادی36

0917124238826612700کلگاه علیا-بکش دو-بخش مرکزی-ممسنی4259( ممسنی27تعاونی )جواد هاشمی62

917701864734283400خراسانی5176مسیح سهامی75

917732952219852000الی حنا مجتمع3144حسن شفیعی76

917732242625262500الی حنا مجتمع4156علی طحان77

917112220363156300کردشول 93140یارمحمد ضرغامی باصری96

917187332342404200اکبرآباد6094خان مراد باقری117

917455179018041800انجییرک ایج2040محمدعلی دانشور136

160250 جاسم رنجبر137 گاوداری جاسم رنجبر - جنب لبنیات سنتی بهار - سمت راست - چهار راه ظفرآباد به سمت روستای دهک دولت آباد - جاده نیروگاه - شیراز  91731490791127811300

917303545027072700شیراز ظفر اباد3060نواز کریم پور139

917713909632033200دو راهی کوهمره6671غالمحسن حمیدی141

917105074650525100سیاخ دارنگون روستای کدنج60112محمد طاهرپارسایی142

143( 916490788015791600سیاخ دارنگون روستای کدنج2535محمد پارسایی)عبداله عسکری و

917319537227972800سیاخ دارنگون روستای دره4362علیرضا قلیپور144

کنجاله سویا نهاییکنجاله سویا
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917557779616691700سیاخ دارنگون روستای قلعه چوبی3037افسانه پارسایی145

917700811629773000سیاخ دارنگون روستای خانه خمیس3566هما تاج نجفی146

917116469072187200لپویی68160سید شمس الدین جعفری149

917712559336543700لپویی6281محمود جعفری150

917105301428872900لپویی3364سید کمال الدین جعفری151

917404813769026900لپویی84153کاکاجان جعفری152

917305423654135400لپویی50120باقر جعفری153

917312281536093600لپویی4080مهدی جعفری154

917312502375337500دودج 112167عبدالمجید محمدی155

917111845980758100  جاده دودج  92179جواد چالمه 157

917737420285718600شهرک گاوداران صنعتی شیراز150190شاپور اسدی فر180

91711250581082610800 شیراز313شیراز،جاده نیروگاه سیکل ترکیبی نرسیده به ظفرآباد شرکت تعاونی گاوداری شیری 142240 شیراز مدیر عامل هوشنگ کریمی 313شرکت تعاونی گاوداری شیری 181

A21شیراز جاده نیروگاه مجتمع بزرگ دامداران صنعتی شیراز پالک 3060 محمود روحا نی 182 917314273527072700

3095 مرجان گلشن183 B 45  917703007342854300پالک - مجتمع گاوداری شیری شیراز --شیراز 

91771495491114211100خیرآباد110247فیروز لطفی190

917302419838343800چراب5085فرزیس دام شیراز193

917311374035643600مجتمع گاوشیری ظفراباد5579محمد کریم جیران زاده 194

917119780025712600مجتمع گاوشیری ظفراباد4257محمد صابر غزالی 195

917738152326162600مجتمع گاوشیری ظفراباد3058ابراهیم نعمتی198

917409143544214400مجتمع گاوشیری ظفراباد3098مرتضی زارع199

916464894354585500زاخرد60121امان کامیاب200

917925759258195800ده شیخ70129رسول محمدی201

238285اصغرمحمدی203 91764141611285612900نرسیده به دوراهی کارخانه رامک- جاده کهمره سرخی - شیراز 

917449915797449700روستای مروجی190216کاظم یزدانجو287

917336901731583200مجتمع گاوداران شیری-شیراز6470غضنفر رنجبر288

917101007840604100مجتمع گاوداران شیری-شیراز6790کریم عفیفی289

917737625841054100مجتمع گاوشیری-شیراز8091 بیژن توانایی290

917714954945114500همت آباد50100بهنام فضلی291

917112448990229000کوهمره سرخی130200حمید امان اله خانی قشقائی292

917317300683008300کوهمره سرخی136184 سیامک پارسایی294

91730241981141311400کوهمره سرخی219253 جهانبخش لطفی295

917260358940604100قره چمن4090شکراله سخاوتی296

917711935917591800دهنو قلندری2039مقداد قنبری فرد298

917800473322562300دهنو قلندری3050محمد عباسی299

917714730494289400دهنو قلندری100209بهنام فرهی سرموری300

917311911427072700سیخ دارنگون5060ایرج نامداری301

917720538436093600ایساجان4080علی عسکر رستگار302

917316377529773000مقصود آباد4266کورش نیکرو303

917703315889779000ریجان106199محسن رنجبران304



915540750757745800برکه66128حسنیه فریفته305

917351219033833400دهبید2575سید حسن حسینی308

910700204613981400قره چمن دهنو قلندری 1731تعاونی مهرپرور ارژن و نماینده محمد حسین جوکار310

917720634833833400هزار3275مصطفی زارع313

917887680127072700هزار3160محمد مهدی نوسنجانی314

917720638451435100جاری آباد70114حجت قنبری315

903761102218041800علی آباد سر تل2540فاطمه اکبر پور327

917704271794739500جمالی-کوهمره سرخی -شیراز 115210امام قلی قائدی338

917116120139253900شیراز کوه مره سرخی6287محمد شریفی339

917713556822562300کوشکهزار3050مسلم کشتکار341

917720959931583200جاری آباد4070علی کامیاب کالنتری342

917720600311281100ایاسجان1925حسین مویدی343

917715813827072700صادق آباد5260نادر صداقت344

917320280615791600کوشکهزار2535فاطمه احمدی345

917608031129322900شیخ عبود3065جهانگیر عبودی346

917312568840604100شیخ عبود6490کهزاد عبودی347

917101346552335200شیخ عبود71116سید قاسم حسینی348

917304602619401900هزار3443علی نوسنجانی350

917514660622562300شاه شهیدان-کوار 2050گرام  هاشمی   355

933660163518041800طسوج- کوار 2040حسین علی غفار محب356

916452021267216700صادق آباد119149قلی صداقت358

917969323436543700شیخ عبود6181علی عبودی359

917191351770377000شهرک گاوداران صنعتی شیراز78156فرهاد جعفری 361

70158917111527571277100 علی اصغر فیروزی366

917131199022562300ششده4050محمدابراهیم اسکندری372

921408448540154000شهرک گاوداران صنعتی شیراز7189حسین محمدی 380

917423008631583200حسین آباد سراب4270همت زندی لک382

917188873118041800شهرک گاوداران صنعتی شیراز2040آذر یوسفی383

917301491542404200لپویی4794احمدرضا جعفری390

917318468229773000کوشکهزار4566محسن منصوری تهرانی391

5076910700079534283400علی عباسی392

917711087821652200شهرک گاوداران صنعتی شیراز2748محمد هادی زارع زاده 393

917752561931583200مزرعه امام حسن6070عباس مرادی449

917128271136093600لپویی5080علی جعفری450

917703226245114500لپویی56100مهرداد جعفری451

917720190739704000لپویی6788عبدالرسول جعفری452

917312471932033200لپویی4671امام بخش جعفری453

917701293236093600حسین آباد5080علیرضا کریمی454

917703234845114500حسین آباد56100غالم رضا رحیمی نژاد 455



917312591665866600حسین آباد70146مسعود معتمدی 456

917102510072187200برآفتاب زرقان55160مصطفی ابراهیم پور457

91711401811267612700جاده بند امیر زرقان188281علی باقری458

0917105307867676800زرقان59150اسکندر یزدانی461

917104704641054100زرقان5091جواد جمشیدی462

917926380099249900زرقان128220حسین دلجو463

0917105227540154000زرقان5089حمزه حاجی رضائی464

917312597353235300زرقان87118حیدر گوهری پور465

917715022837893800زرقان5284سعید سلیمی466

917107758851885200زرقان85115شکراله  قائدشرف467

917312574062256200زرقان76138غالمعلی مالمحمدی468

917701295060906100زرقان75135فتح اله میثاق469

917720629282108200زرقان65182قاسم محمدی470

917514571928872900زرقان5364قنبر گوهری پور471

917138426855945600زرقان63124قنبر محمدی472

917302709056845700زرقان72126کمال  امینی فر473

917187450049625000زرقان95110محمد  حیدری474

917318512349625000زرقان54110محمد حسن مکاریان475

917709947666316600زرقان65147محمد حسن میثاق476

917788207247374700زرقان70105محمد حسین فرزان477

917701294182558300زرقان111183محمد کاظم شفیعی478

917138439180308000زرقان81178کاوس محمدی479

917312593136993700زرقان5082محمد مهدی باصری480

917108735463156300زرقان70140مرتضی رفیعی 481

917314739350075000زرقان57111ناصر  نظافت482

917312562446464600زرقان69103هاشم مالعلی محمدی483

917312583864516500زرقان75143محمود صالحی484

917111037994739500زرقان140210مسعود شیعه485

917736012042854300زرقان5795رحمت اله شادروانان486

917302707951885200زرقان67115سعید ظریفی487

91731258211254112500زرقان177278سعید نعمتی پور488

917312581947824800زرقان55106شعبانعلی کریمی حقیقی489

917113436054585500زرقان75121شعبانعلی نظافت490

917106291396999700زرقان155215سعید مقدم491

917703234764966500زرقان72144محمدصادق نوروزی492

917710487586618700زرقان75192هادی علیشاهی493

917307130158645900زرقان80130هدایت اله محمدی494

917312586860006000حسین آباد88133هادی جعفری 495

917117158451885200زرقان 66115مجید عنصری نژاد497



917707819855945600زرقان 100124محمدکاظم معتمدی498

917187191342854300زرقان 5195قدرت اله جعفری499

917302709241054100زرقان7091عبداله اسفندیاری500

917312591433833400زرقان5275محمد جعفر نوروزی501

917352269845114500بهمن60100عباس زینل520

917150116267676800صغاد120150حبیب اله نعمت الهی521

917387576140154000زرقان5089محمدرضا شفیعی525

917720992536093600زرقان5180جواد محمدی526

917317425033833400زرقان5075عباس علیشاهی527

917309096045114500زرقان57100جواد مرادیان528

917312572455945600زرقان65124محمدرضا گوهری پور529

930587529742854300زرقان5095احمد علی  همتی 530

917338497239704000بهاران5088امان اله شبان532

917913742349174900ظفرآباد70109ایمان زارع535

917310141950075000ده نو60111بهرام کاظمی احمد آبادی537

917561406734733500 اخر کوچه8کوچه - شیراز داریون روستای دودج 5377حسن زارعی541

917311239047374700دهک98105حسین اسدی542

917113407396999700دهک137215حسین بیات مطلق543

917317615140154000ده نو5089حسین کاظمی545

917337598989779000روستای تفیهان/بخش مرکزی156199حمزه آزادی547

917312810981208100شیراز داریون روستای دودج100180دانیار زارعی550

917714957056395600ده نو70125داود کریمی احمد آباد551

901042474252785300ده نو70117ذبیح اله کاظمی احمد آبادی553

917712220547824800ده نو80106رضا دهقانی554

917302196644214400شهرک گاوداران صنعتی شیراز5998رمضان مرادی 556

917188296432933300ده نو5073ستار کاظمی احمد آبادی558

933702457034283400ظفرآباد5076سیامک جعفری560

1201757159184781917713547078947900سید حمید حسینی561

939787528136093600کوشک بیدک5080سید ذبیح اله سنجانکی562

917703514160456000ظفرآباد80134شکراله ظفرآبادی564

917710218950075000کوشک خلیل90111شهباز زارع565

917708362045114500برمشور60100علی اصغر پرنیان571

91733670111195412000محتمع گاوداران145265علی اصغر کاظمی572

917315865757745800کوشک بیدک93128علی کاظمی575

917306156390229000شیراز داریون روستای دودج172200عوض قادری579

917712668727072700دهک5060فرامرز زارع580

917703416354135400کوشک بیدک94120فرج فرجی احمد آباد581

917704423158195800دهک100129قاسم شعبانی583

917411992038343800ده نو5085قاسم محمدی احمد آبادی585



9171191812996910000شیراز داریون روستای دودج106221قهرمان قادری586

917784591345114500علی آباد60100مجید کریمی احمدآباد591

917310485537893800ده نو5584محمد یار کاظمی احمد آبادی592

917314476841954200کیان آباد7593محمود باقری594

917104419746464600محمودآباد96103مهدی محمود آبادی598

935861163551885200ده نو70115مهرام محمدی نزاده ده نوی600

917311734663156300کفری80140نظر علی جمال آبادی602

917112429032483200دهک5072یار محمد ظریف پور605

917601710760906100شیراز داریون روستای دودج85135کاوس شعبانی606

607
محمد رضا کاظمی 

احمد  آبادی
917706346649625000مجتمع گاو شیری شیراز91110

917312810933833400شیراز داریون روستای دودج6575کل سنم زارعی608

917706176154135400روستای بید زرد سفلی-شیراز60120محمد رضا بیات610

917703951560006000روستای کیان آباد-شیراز83133احمد باقری کیان آبادی612

938783815533833400مجتمع5075مهدی هاشمی615

936346277734283400مجتمع5176سلمان خاوری616

917752422537443700مجتمع5583عبداهلل رضایی617

917916561934283400مجتمع5376معصومه کنعانی619

937302422236093600مجتمع خوشه چین5080احسان افروغ620

0917731788575337500دستجه96167احمدرضا خوب رو628

917731992933833400 صحرارود7475ایوب زارعی629

0917135271354585500بانیان81121حسین مرادی کوشک بانیان630

917839731160906100صحرارود78135روح اهلل رنجبر633

0917114086037893800خورنگان6184عباس اسدزاده634

0917410035188428800خورنگان153196عیسی برسو636

939731480087518800کوشکقاضی150194فاروق کوهنورد637

917431220328872900کوشکقاضی5064مجتبی صفرپور638

091713459531051110500صحرارود138233محسن فرج زاده639

917131006040154000بانیان5689محمد برزکار640

0917832468848274800 دستجه77107مسعود خادم643

0917331122643314300 غیاث آباد6696مهدی  نعمتی فر644

917367760439253900زنگنه7987ابراهیم غلباش649

917732816643314300گودچاهی5696ابراهیم پرهام650

917135940536543700دهانه باغمراد5081مهدی میری654

917790946861806200لپویی76137شرکت روشا مهر نثر برسیا655

917720630034283400مرکزی6176امین مکاریان656

5268917138453730673100مهناز هاشمی657

917312566817591800لپویی3039فرهاد جعفری676



917724361527072700لپویی2460محمد مهدی جعفری677

917304243230673100لپویی4668سید صفر جعفری681

917139457340604100کوشکهزار6690نوروز ظهوری تبار685

917710642252335200کوشک80116حجت بیضاوی686

917111379376247600ملوسجان58169مهران مقتدری687

917701843333833400کوشکهزار5375ذبیح اله بیضاوی689

935322414132483200هزار6272سجاد ایرانپور690

917313412537893800علی آباد سرتل5384سعید قاسمی691

917102804339704000علی آباد سرتل5288علیرضا اکبری692

917893506743314300شیدان6896محمدجعفر قره گزلو693

917314596481208100کوشک140180محمدرضا بیضاوی694

917309793831133100کوشک5169فضلعلی بیضاوی696

917120730749625000هزار62110میثم صفری697

917307133245114500لپویی57100عبدالرضا جعفری698

917314804745114500ظفرآباد70100کاظم بهمنی پور699

938389234139253900هزار5387اسماعیل جوکار704

917027282927522800هزار5061وحید کاظمی705

5281938938203736543700محمد اکبری706

917314237867676800قره گزلو110150ابراهیم قره گزلو711

0992338200443764400 یاسریه7297جواداله دادی خرنجانی715

505454917308124024362400علی مراد کریمی محمود آبادی716

917476434027072700علی آباد سرتل3560عبداله اکبری717

917707560341504200علی آباد سرتل4592مرتضی جوکار719

917714493422102200شهرک گاوداران صنعتی شیراز2549غالمعلی مالزم722

917670343951435100 دستجه 50114علیرضا خدادادی723

917731697637443700 صحرارود6983رضا علی تقوائی724

917332620031133100صحرارود3669اصغر خاکپور725

2818512714251271700


