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91772054173296/16علی آبادسرتل5010058گاوموسی اکبریبیضا1

91731356416409/2کوشکهزار204087گاوعباس حسینیبیضا2

91710052828331/96شیخ عبود50100128گاوخدارحم عبودیبیضا3

93826665864440/66جاری آباد5010069گاوناصر زنگنهبیضا4

91730243963433/5شیخ عبود204030گاوعبدالرحمن قربانیبیضا5

91771252845951/4شیخ عبود306065گاوسهراب عبودیبیضا6

91731772914669/56کوشک محمدآباد5010049گاوحیدر زارعبیضا7

91730763839476/46ملوسجان104160100گاواحد مهدویبیضا8

91731725975493/6علی آباد سرتل6012060گاوعلیرضا اکبریبیضا9

91731470865722/5علی آباد سرتل204068گاوعیسی حسینیبیضا10

91771753827324/8بشکان50100100گاوسادات بهمهبیضا11

91731258965035/8شیخ عبودی306067گاوعلی اکبر عبودیبیضا12

91773947911831/2کوشکهزار408019گاوجبار احدی و شریکبیضا13

91770097632060/1قوامچه204044گاوحسین قربانیبیضا14

091733179044990/02 بیگ اینالو204068گاو حسینعلي بیگ اینالوفسا15

091778946332014/32صحرارود408035گاومحمود دشتبانفسا16

0917133118211857/02صحرارود50100188گاوسجاد فرج زادهفسا17

91720412872701/02 غیاث آباد204040گاو فیروزه غریب پورفسا18

091713024224578غیاث آباد204071گاوعلیرضا عزیزيفسا19

091773259134715/34زاهدشهر5010063گاوجواد سعیديفسا20

091793411923799/74دوگان5010053گاوشیرمحمد بیگ اینالوفسا21

91713130633341/94 فدشکویه9111947گاومنیر کاردانفسا22

91733035783341/94 بانیان204043گاوغالمعلی افتخاریفسا23

9177324470732/48 زاهدشهر30605گاوحمید رضا بستانیفسا24

091713530774623/78کوشکقاضی5010070گاومحسن زارعی غیاث آباديفسا25

( ممسنی27تعاونی )جواد هاشمیممسنی26 091712423882701/02کلگاه علیا-بکش دو-بخش مرکزی-ممسنی408042گاو

91770186473479/28خراسانی5010051گاومسیح سهامینی ریز27

91773295222014/32الی حنا مجتمع306031گاوحسن شفیعینی ریز28

91773224262563/68الی حنا مجتمع306041گاوعلی طحاننی ریز29

91711222036409/2کردشول 306093گاویارمحمد ضرغامی باصریپاسارگاد30

91718733234303/32اکبرآباد060شیریگاوخان مراد باقريکوار31

91745517901831/2انجییرک ایج306020گاومحمدعلی دانشوراستهبان32

160250160گاو جاسم رنجبرشیراز33 گاوداري جاسم رنجبر - جنب لبنیات سنتي بهار - سمت راست - چهار راه ظفرآباد به سمت روستاي دهک دولت آباد - جاده نیروگاه - شیراز  917314907911445

91730354502746/8شیراز ظفر اباد306030گاونواز کریم پورشیراز34

91771390963250/38دو راهی کوهمره10020066گاوغالمحسن حمیدیشیراز35

91710507465127/36سیاخ دارنگون روستای کدنج20040060گاومحمد طاهرپارساییشیراز36

)شیراز37 91649078801602/3سیاخ دارنگون روستای کدنج5010025گاومحمد پارسایی)عبداله عسکری و

91731953722838/36سیاخ دارنگون روستای دره5010043گاوعلیرضا قلیپورشیراز38

91755777961693/86سیاخ دارنگون روستای قلعه چوبی5010030گاوافسانه پارساییشیراز39

91770081163021/48سیاخ دارنگون روستای خانه خمیس5010035گاوهما تاج نجفیشیراز40

91711646907324/8لپویی5010068گاوسید شمس الدین جعفریزرقان41

91771255933708/18لپویی306062گاومحمود جعفریزرقان42

91710530143067/26لپویی306051گاوسید کمال الدین جعفریزرقان43

91740481378469/3لپویی90180150گاوکاکاجان جعفریزرقان44

91730542365493/6لپویی408050گاوباقر جعفریزرقان45

91731228153204/6لپویی306052گاومهدی جعفریزرقان46

91731250237645/26دودج 85170112گاوعبدالمجید محمدیزرقان47
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91711184598194/62  جاده دودج  357092گاوجواد چالمه زرقان48

91773742028698/2شهرک گاوداران صنعتی شیراز3060150گاوشاپور اسدی فرشیراز49

917112505810987/2 شیراز313شیراز،جاده نیروگاه سیکل ترکیبي نرسیده به ظفرآباد شرکت تعاوني گاوداري شیري 300600142گاو شیراز مدیر عامل هوشنگ کریمی 313شرکت تعاوني گاوداري شیري شیراز50

A2191731427352746/8شیراز جاده نیروگاه مجتمع بزرگ دامداران صنعتي شیراز پالک 306030گاو محمود روحا نی شیراز51

306030گاو مرجان گلشنشیراز52 B 45  91770300734349/1پالک - مجتمع گاوداري شیري شیراز --شیراز 

917714954911307/66خیرآباد100200110گاوفیروز لطفيشیراز53

91730241983891/3چراب505550گاوفرزیس دام شیرازشیراز54

91731137403616/62مجتمع گاوشیری ظفراباد5010055گاومحمد کریم جیران زاده شیراز55

91711978002609/46مجتمع گاوشیری ظفراباد306042گاومحمد صابر غزالی شیراز56

91773815232655/24مجتمع گاوشیری ظفراباد306030گاوابراهیم نعمتیشیراز57

91740914354486/44مجتمع گاوشیری ظفراباد306030گاومرتضی زارعشیراز58

91646489435539/38زاخرد6018060گاوامان کامیابشیراز59

91792575925905/62ده شیخ17015070گاورسول محمدیشیراز60

91744991579888/48روستای مروجی200400170گاوکاظم یزدانجوفسا61

91733690173204/6مجتمع گاوداران شیری-شیراز64گاوغضنفر رنجبرشیراز62

91710100784120/2مجتمع گاوداران شیری-شیراز67گاوکریم عفیفیشیراز63

91773762584165/98مجتمع گاوشیری-شیراز306080گاو بیژن تواناییشیراز64

91771495494578همت آباد5010050گاوبهنام فضليشیراز65

91711244899156کوهمره سرخی100200130گاوحمید امان اله خاني قشقائيشیراز66

91731730068423/52کوهمره سرخی7070136گاو سیامک پارسایيشیراز67

917302419811582/34کوهمره سرخی100140219گاو جهانبخش لطفيشیراز68

91726035894120/2قره چمن406540گاوشکراله سخاوتيشیراز69

91771193591785/42دهنو قلندری2010020گاومقداد قنبری فردشیراز70

91780047332289دهنو قلندری305030گاومحمد عباسیشیراز71

91771473049568/02دهنو قلندری5001000100گاوبهنام فرهی سرموریشیراز72

91731191142746/8سیخ دارنگون506050گاوایرج نامداریشیراز73

91772053843662/4ایساجان204040گاوعلی عسکر رستگاربیضا74

91731637753021/48مقصود آباد205042گاوکورش نیکروبیضا75

91770331589110/22ریجان50100106گاومحسن رنجبرانبیضا76

91554075075859/84برکه8016066حسنیه فریفتهبیضا77

91735121903433/5دهبید204025گاوسید حسن حسینیخرم بید78

91070020461419/18قره چمن دهنو قلندری 408017گاوتعاونی مهرپرور ارژن و نماینده محمد حسین جوکارشیراز79

91772063483433/5هزار408032گاومصطفی زارعبیضا80

91788768012746/8هزار306031گاومحمد مهدی نوسنجانیبیضا81

91772063845218/92جاری آباد306070گاوحجت قنبریبیضا82

90376110221831/2علی آباد سر تل204025فاطمه اکبر پوربیضا83

91770427179613/8جمالی-کوهمره سرخی -شیراز 100200115گاوامام قلی قائدیشیراز84

91711612013982/86شیراز کوه مره سرخي306062گاومحمد شریفيشیراز85

91771355682289کوشکهزار408030گاومسلم کشتکاربیضا86

91772095994669/56جاری آباد408080گاوعلی کامیاب کالنتریبیضا87

91772060031144/5ایاسجان204019گاوحسین مویدیبیضا88

91771581382746/8صادق آباد306052گاونادر صداقتبیضا89

91732028061602/3کوشکهزار306025گاوفاطمه احمدیبیضا90

91760803112975/7شیخ عبود306030گاوجهانگیر عبودیبیضا91

91731256884120/2شیخ عبود306064گاوکهزاد عبودیبیضا92

91710134655310/48شیخ عبود408071گاوسید قاسم حسینیبیضا93

91730460261968/54هزار306034گاوعلی نوسنجانیبیضا94

91751466062289شاه شهیدان-کوار 408020گاوگرام  هاشمی   کوار95

93366016351831/2طسوج- کوار 306020گاوحسین علی غفار محبکوار96



91645202126821/22صادق آباد3060119گاوقلی صداقتبیضا97

91796932343708/18شیخ عبود306061گاوعلی عبودیبیضا98

91719135177141/68شهرک گاوداران صنعتی شیراز5010078گاوفرهاد جعفری شیراز99

20407091711152757233/24گاو علي اصغر فیروزيشیراز100

91713119902380/56ششده30گاومحمدابراهیم اسکندریفسا101

92140844854074/42شهرک گاوداران صنعتی شیراز306071گاوحسین محمدی شیراز102

91742300863204/6حسین آباد سراب5010042گاوهمت زندی لکبیضا103

91718887311831/2شهرک گاوداران صنعتی شیراز306020گاوآذر یوسفیشیراز104

91730149154303/32لپویی0047گاواحمدرضا جعفریزرقان105

91731846823021/48کوشکهزار45گاومحسن منصوری تهرانیزرقان106

501005091070007953479/28گاوعلی عباسیشیراز107

91771108782197/44شهرک گاوداران صنعتی شیراز306027گاومحمد هادی زارع زاده شیراز108

91775256193204/6مزرعه امام حسن60گاوعباس مرادیآباده109

91712827113616/62لپویی0070گاوعلی جعفریزرقان110

91770322623662/4لپویی0060گاومهرداد جعفریزرقان111

91772019074028/64لپویی0067گاوعبدالرسول جعفریزرقان112

91731247193250/38لپویی0046گاوامام بخش جعفریزرقان113

91770129323662/4حسین آباد0050گاوعلیرضا کریمیزرقان114

91770323484578حسین آباد0056گاوغالم رضا رحیمی نژاد زرقان115

91731259166683/88حسین آباد0070گاومسعود معتمدی زرقان116

91710251007324/8برآفتاب زرقان0055گاومصطفی ابراهیم پورزرقان117

917114018112864/18جاده بند امیر زرقان00188گاوعلی باقریزرقان118

091710530786867زرقان0059گاواسکندر یزدانیزرقان119

91710470464165/98زرقان0050گاوجواد جمشیدیزرقان120

917926380010071/6زرقان00128گاوحسین دلجوزرقان121

091710522754074/42زرقان0050گاوحمزه حاجی رضائیزرقان122

91731259735402/04زرقان0087گاوحیدر گوهری پورزرقان123

91771502283845/52زرقان0052گاوسعید سلیمیزرقان124

91710775885264/7زرقان0085گاوشکراله  قائدشرفزرقان125

91731257406317/64زرقان0076گاوغالمعلی مالمحمدیزرقان126

91770129506180/3زرقان0075گاوفتح اله میثاقزرقان127

91772062928331/96زرقان0065گاوقاسم محمدیزرقان128

91751457192929/92زرقان0053گاوقنبر گوهری پورزرقان129

91713842685676/72زرقان0063گاوقنبر محمدیزرقان130

91730270905768/28زرقان0072گاوکمال  امینی فرزرقان131

91718745005035/8زرقان0095گاومحمد  حیدریزرقان132

91731851235035/8زرقان0054گاومحمد حسن مکاریانزرقان133

91770994767004/34زرقان0095گاومحمد حسن میثاقزرقان134

91778820724806/9زرقان0070گاومحمد حسین فرزانزرقان135

91770129418377/74زرقان00111گاومحمد کاظم شفیعیزرقان136

91713843918148/84زرقان0081گاوکاوس محمدیزرقان137

91731259313753/96زرقان0050گاومحمد مهدی باصریزرقان138

91710873546409/2زرقان0070گاومرتضی رفیعی زرقان139

91731473935081/58زرقان0057گاوناصر  نظافتزرقان140

91731256244715/34زرقان0069گاوهاشم مالعلی محمدیزرقان141

91731258386546/54زرقان0075گاومحمود صالحیزرقان142

91711103799613/8زرقان00140گاومسعود شیعهزرقان143

91773601204349/1زرقان0057گاورحمت اله شادروانانزرقان144

91730270795264/7زرقان0067گاوسعید ظریفیزرقان145



917312582112726/84زرقان00177گاوسعید نعمتی پورزرقان146

91731258194852/68زرقان0055گاوشعبانعلی کریمی حقیقیزرقان147

91711343605539/38زرقان0075گاوشعبانعلی نظافتزرقان148

91710629139842/7زرقان00155گاوسعید مقدمزرقان149

91770323476592/32زرقان0072گاومحمدصادق نوروزیزرقان150

91771048756088/74زرقان00108گاوهادی علیشاهیزرقان151

91730713015951/4زرقان0080گاوهدایت اله محمدیزرقان152

91731258686088/74حسین آباد0088گاوهادی جعفری زرقان153

91711715845264/7زرقان 0066گاومجید عنصری نژادزرقان154

91770781985676/72زرقان 00100گاومحمدکاظم معتمدیزرقان155

91718719134349/1زرقان 0051گاوقدرت اله جعفریزرقان156

91730270924165/98زرقان0070گاوعبداله اسفندیاریزرقان157

91731259145035/8زرقان0095گاومحمد جعفر نوروزیزرقان158

91735226984578بهمن60گاوعباس زینلآباده159

91715011626867صغاد120گاوحبیب اله نعمت الهیآباده160

91738757614074/42زرقان50گاومحمدرضا شفیعیزرقان161

91772099253662/4زرقان51گاوجواد محمدیزرقان162

91731742503433/5زرقان50گاوعباس علیشاهیزرقان163

91730909604578زرقان57گاوجواد مرادیانزرقان164

91731257245676/72زرقان65گاومحمدرضا گوهری پورزرقان165

93058752974349/1زرقان50گاواحمد علی  همتی زرقان166

91733849724028/64بهاران50گاوامان اله شبانشیراز167

91791374234990/02ظفرآباد70گاوایمان زارعشیراز168

91731014195081/58ده نو60گاوبهرام کاظمی احمد آبادیشیراز169

91756140673525/06 اخر کوچه8کوچه - شیراز داریون روستای دودج 53گاوحسن زارعیشیراز170

91731123904806/9دهک98گاوحسین اسدیشیراز171

91711340739842/7دهک137گاوحسین بیات مطلقشیراز172

91731761514074/42ده نو50گاوحسین کاظمیشیراز173

91733759899110/22روستای تفیهان/بخش مرکزی156گاوحمزه آزادیشیراز174

91731281098240/4شیراز داریون روستای دودج100گاودانیار زارعیشیراز175

91771495705722/5ده نو70گاوداود کریمی احمد آبادشیراز176

90104247425356/26ده نو70گاوذبیح اله کاظمی احمد آبادیشیراز177

91771222054852/68ده نو80گاورضا دهقانیشیراز178

91730219664486/44شهرک گاوداران صنعتی شیراز59گاورمضان مرادی شیراز179

91718829643341/94ده نو50گاوستار کاظمی احمد آبادیشیراز180

93370245703479/28ظفرآباد50گاوسیامک جعفریشیراز181

120715918478191771354708011/5گاوسید حمید حسینیشیراز182

93978752813662/4کوشک بیدک50گاوسید ذبیح اله سنجانکیشیراز183

91770351416134/52ظفرآباد80گاوشکراله ظفرآبادیشیراز184

91771021895081/58كوشك خلیل90گاوشهباز زارعشیراز185

91770836204578برمشور60گاوعلی اصغر پرنیانشیراز186

917336701112131/7محتمع گاوداران145گاوعلی اصغر کاظمیشیراز187

91731586575859/84کوشک بیدک93گاوعلی کاظمیشیراز188

91730615639156شیراز داریون روستای دودج172گاوعوض قادریشیراز189

91771266872746/8دهک50گاوفرامرز زارعشیراز190

91770341635493/6کوشک بیدک94گاوفرج فرجی احمد آبادشیراز191

91770442315905/62دهک100گاوقاسم شعبانیشیراز192

91741199203891/3ده نو50گاوقاسم محمدی احمد آبادیشیراز193

917119181210117/38شیراز داریون روستای دودج106گاوقهرمان قادریشیراز194
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