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 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 دامداری هلشتاین حصارک 62 دامداری خادم 1

 دامداری امینی دامشهری )میناب( 62 دامداری ترابی فرد 6

 دامداری اصیل  62 دامداری رفیعیان 3

 دامداری علیان 62 دامداری فوده ای  4

 دامداری مگسال  33 ریدامداری باه 5

 دامداری تلیسه نمونه 31 دامداری احمد مرادی 2

 دامداری قیام 36 دامداری کاظمی )شوشتر( 2

 دامداری دکتر برجیان 33 دامداری دامسی  2

 دامداری تکنوشیر 34 دامداری بیجین 2

 دامداری گلدشت نمونه 35 دامداری اکبرزاده 13

 داری همت )ساوه(دام 32 دامداری کیان خسرو 11

 دامداری مسیبی 32 دامداری پارس مهر 16

 دامداری گل امید )مهدی زاده( 32 دامداری شجاعی 13

 دامداری سعیدی 32 دامداری اسالمی )همدان( 14

 دامداری زارع )فشافویه( 43 دامداری حاج محمدعلی 15

 دامداری اشجعی 41 دامداری رئیس 12

 دامداری بیدآبادی 46 ن)مهندس اصغری(تعاونی دامداران بهبها 12

 دامداری اسدی  43 دامداری رنجبرها 12

 دامداری کازرونی 44 دامداری فرزیس)شیراز( 12

 مزرعه لورک )دانشکاه صنعتی ( 45 دامداری نام فر 63

 دامداری جاللی)نجف آباد( 42 دامداری دامیار 61

 دامداری نیسانی 42 دامداری دامدشت ساوه  66

 دامداری جمالی فر 42 دامداری یاقوت سبز 63

 کشت و دام پیمانی 42 دامداری میرحیدری 64

 دامداری سپانلو 53 دامداری شمیرانی 65
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 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 درعباس(دامداری جام خور )بن 22 )خاوران( دامداری ماشاله ای 51

 دامداری باقری 22 دامداری طاهریان)دهاقان( 56

 دفترخدمات دام مظاهری 22 دامداری محمدیان 53

 دامداری طباطبایی اشکزری 22 دامداری علی یزدی)ورامین( 54

 دامداری کرم پور 23 دامداری مقصودی 55

 دامداری امانی 21 دامپروری اخوان 52

 عت نیلیکشت و صن 26 دامداری امداد 52

 مجتمع شیر و گوشت گاواره  23 مزرعه آزاده 52

 دامداری صفاری 24 شیر و دام کنگاور 52

 دامداری قشقائیان 25 دامداری نصر 23

 دامداری رجبیان 22 تعاونی دامداران شوش  21

 دامداری حاج احمد کریمی 22 تعاونی دامداران اهواز 26

 دامداری قهرمانی 22 ن(دامداری شهاب باورساز)مسجد سلیما 23

 دامداری کشاورز)شهرضا( 22 کشت و صنعت مافی )قزوین( 24

 دامداری احمدی )قم( 23 دامداری صابری 25

 )بیرجند(شرکت سهامی زراعی خضری 21 شرکت کشاورزی مالرد شیر 22

 دامداری صابرعلی 26 تعاونی گلشن دام شهریار 22

 ائیاندامداری هد 23 دامداری سیف الدین 22

 دامداری عرب)محالت( 24 دامداری ماشااله ای )ورامین( 22

 )شهرضا(دامداری مهیاردشت 25 دامداری اسماعیلیان 23

 دامداری قلندری 22 دامداری نیازی 21

 کشت ودام سجاد 22 دامداری وکیل گیالنی 26

 دامداری شکراله 22 دفتر خدمات دام آوخ )بستک( 23

 دامداری طلوع 22 دامداری منجزی 24

 دامداری فضیل 133 دامداری جزایری 25
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 نام                        شرکت ردیف

 دامداری جاللی )ورامین( 131

 دامداری ابطحی 136

 دامداری پیروزی 133

 دامداری آوین دشت قشالق 134

 امور دام اهواز-جهاد کشاورزی 135

 امور دام شوش-جهاد کشاورزی 132

 امور دام شوشتر-هاد کشاورزیج 132

 امور دام دزفول -جهاد کشاورزی 132

 امور دام هفتگل-جهاد کشاورزی 132

 امور دام امیدیه-جهاد کشاورزی 113

 امور دام آبادان-جهاد کشاورزی 111

 امور دام شادگان-جهاد کشاورزی 116

 امور دام گتوند-جهاد کشاورزی 113

 مسجد سلیمانامور دام -جهاد کشاورزی 114

 امور دام ماهشهر-جهاد کشاورزی 115

 امور دام رامهرمز-جهاد کشاورزی 112

 امور دام ایذه-جهاد کشاورزی 112

 امور دام باغملک-جهاد کشاورزی 112

 امور دام اللی-جهاد کشاورزی 112

 امور دام دشت آزادگان-جهاد کشاورزی 163

 امور دام اندیمشک-جهاد کشاورزی 161

 امور دام رامشیر -جهاد کشاورزی 166

 امور دام هندیجان -جهاد کشاورزی 163

 امور دام بهبهان-جهاد کشاورزی 164

 تعاونی دامداران مشهد 165

  

 

 


