
ردیف NAME نام
ی

نام خانوادگ تلفن همراه (شهر) (محل نگهداری اسب)آدرس مجموعه  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

1 jeyran ن ژ بی  مجیدپور 9171412102 اردکان ـ سپیدان

2 leyli ن ژ بی  مجیدپور 9171412102 اردکان ـ سپیدان

3 shabrang bijan ن ژ بی  مجیدپور 9171412102 اردکان ـ سپیدان

4 Dena آريا كریمي ٩١٧٦٦١١٩٣٩ اردکان ـ سپیدان

5 Bi gharar آريا كریمي ٨١٧٦٦١١٩٣٩ اردکان ـ سپیدان

6 Ghazal آريا كریمي ٩١٧٦٦١١٩٣٩ اردکان ـ سپیدان

7 Shahsavar آريا كریمي ٩١٧٦٦١١٩٣٩ اردکان ـ سپیدان

8 تندر آريا كریمي ٩١٧٦٦١١٩٣٩ اردکان ـ سپیدان

9 سلطان آريا كریمي ٩١٧٦٦١١٩٣٩ اردکان ـ سپیدان

10 Helya فهیمه عزیزی 9173414718 اردکان ـ سپیدان

11 shahaz ستار ی اکیر 9173419453 اردکان ـ سپیدان

12 shahaz ستار ی اکیر 9173419453 اردکان ـ سپیدان

13 sima ستار ی اکیر 9173419453 اردکان ـ سپیدان

14 rokhsare ستار ی اکیر 9173419453 اردکان ـ سپیدان

15 astare سعید ی اکیر ۹۱۲۰۸۶۳۱۰۷ اردکان ـ سپیدان

16 zarin taj سعید ی اکیر 9120863107 اردکان ـ سپیدان

17 shahin سعید ی اکیر 9120863107 اردکان ـ سپیدان

18 Abrash boyerahmad ن امی  ی اکیر 9177411246 اردکان ـ سپیدان

19 Ahoora حمید پایدار 9173135939 اردکان ـ سپیدان

20 Khatereh عیل فرهمند 9177036943 اردکان ـ سپیدان

21 Shabrang عیل فرهمند 9177036943 اردکان ـ سپیدان

22 Negin عیل فرهمند 9177036943 اردکان ـ سپیدان

23 Shahab حمید پایدار 9173135939 اردکان ـ سپیدان

24 Noghreh حمید پایدار 9173135939 اردکان ـ سپیدان

25 Siavash حمید پایدار 9173135939 اردکان ـ سپیدان

26 Kiarash حمید پایدار 9173135939 اردکان ـ سپیدان

27 Talavash حميد پايدار 9173135939 اردکان ـ سپیدان

28 Sanam فرهاد پرویزی 9171006528 اردکان ـ سپیدان

29 Ayrokh فرهاد پرویزی 9171006528 اردکان ـ سپیدان

30 Kamand دمحم رضایي اردکاین 9177883826 اردکان ـ سپیدان

31 Tara دمحم رضایي اردکاین 9177883826 اردکان ـ سپیدان

32 Nafas ابراهیم خرسواین 9173120618 اردکان ـ سپیدان



33 Varesh ابراهیم خرسواین 9173120618 اردکان ـ سپیدان

34 BAHAR پیمان جمایل خوشمکاین 9164494485 اردکان ـ سپیدان

35 Baragh اردالن امینن 9179095889 ارسنجان

36 سیارخش دمحم کاظم موثق 9172506023 ارسنجان

37 نگ شیر دمحم کاظم موثق 9172506023 ارسنجان

38 Toofan Arsanjan داریوش ابراهییم 9171293357 ارسنجان

39 Toranj Arsanjan داریوش ابراهییم 9171293357 ارسنجان

40 Termeh داریوش ابراهییم 9171293357 ارسنجان

41 Raad فرزین نظری ۹۹۱۷۷۸۰۲۴۷ ارسنجان

42 Tiiyam ن امی  حسی  اسکندری 9171260023 ارسنجان

43 Toufan فرزین نظری ۹۹۱۷۷۸۰۲۴۷ ارسنجان

44 Pumori پویان ابراهییم 9173142820 ارسنجان

45 Taraneh دمحم جواد اسکندری 9177286425 ارسنجان

46 Termeh سلمان
ی
زارع قشالق 9173284608 ارسنجان

47 طال حامد زاریع 9178691978 ارسنجان

48 باران حامد زاریع 9178691978 ارسنجان

49 Bahaar ایمان زارع 9173836377 ارسنجان

50 شیدا دمحم قاسیم 9170345263 ارسنجان

51 ن اییی دمحم قاسیم 9170345263 ارسنجان

52 یغما دمحم قاسیم 9170345263 ارسنجان

53 طوفان رسول رحییم 9174748546 ارسنجان

54 Diba سلمان
ی
زارع قشالق 9173284608 ارسنجان

55 Toomaj سلمان
ی
زارع قشالق 9173284608 ارسنجان

56 Talakhanom سلمان
ی
زارع قشالق 9173284608 ارسنجان

57 رها دمحم حسن ابراهییم 9398531163 ارسنجان

58 Soltan دمحمهادی ابراهییم 9356897787 ارسنجان

59 Soltan دمحمهادی ابراهییم 9356897787 ارسنجان

60 Soltan ابراهیم مصلح 9179338446 استهبان

61 Soltan ابراهیم مصلح 9179338446 استهبان

62 Donya عیل اصغر بشکار 9176969256 استهبان

63 Zelzele دمحم صادق شیخ االسالیم 9171318239 استهبان

64 Shelan مهدی سخنی 9176969215 استهبان

65 Shelan مهدی سخنی 9176969215 استهبان



66 parinaz دمحم هادی گشناباد 9171178199 استهبان

67 Shah dokht محسن سیفن 9308381241 استهبان

68 AVA محسن سیفن 9308381241 استهبان

69 Tara مجید موسوی 9171305058 استهبان

70 Eghbal محسن سیفن 9308381241 استهبان

71 saina مجتنر عابدپور 9171305011 استهبان

72 parinaz دمحم هادی گشناباد 9171178199 استهبان

73 taraj دمحم هادی گشناباد 9171178199 استهبان

74 tofan دمحم هادی گشناباد 9171178199 استهبان

75 shadi دمحم هادی گشناباد 9171178199 استهبان

76 sepehr دمحم هادی گشناباد 9171178199 استهبان

77 آریا حامد جمالخواه 9176867814 استهبان

78 پوریا حامد جمالخواه 9176867814 استهبان

79 saina مجتنر عابدپور 9171305011 استهبان

80 Gheti عیل رضا پرهون 9179135144 استهبان

81 saina مجتنر عابدپور 9171305011 استهبان

82 Afson محسن سیفن 9308381241 استهبان

83 Zolfa دمحم صادق شیخ االسالیم 9171318239 استهبان

84 bamaram مهدی عابدپور 9173038839 استهبان

85 Ghoghnos میالد بشکار 9052164967 استهبان

86 Zolfa دمحم صادق شیخ االسالیم 9171318239 استهبان

87 Asal حسن رمضان پور 9171300328 استهبان

88 Hana حسن رمضان پور 9171300328 استهبان

89 Gheti عیل رضا پرهون 9179135144 استهبان

90 Arat عیل رضا پرهون 9179135144 استهبان

91 Golnaz حجت برزین 9173319458 استهبان

92 Binazir حجت برزین 9173319458 استهبان

93 Tara ن حسی  ی سیر 9172048447 استهبان

94 Asan عیل درخشان فرد ۹۱۲۵۵۵۱۳۹۳ استهبان

95 Araz عیل درخشان فرد 9331849445 استهبان

96 Delbar میثم کریم پور 9171300498 استهبان

97 Maral میثم کریم پور 9171300498 استهبان

98 Tondar میثم کریم پور 9171300498 استهبان



99 Tondar میثم کریم پور 9171300498 استهبان

100 Afson محسن سیفن 9308381241 استهبان

101 Shahyad شهرزاد ایمنن 9171508050 اقلید

102 Ariya حامد امینن 9177516597 اقلید

103 Soheil حامد امینن 9177516597 اقلید

104 Sanam حامد امینن 9177516597 اقلید

105 Malaka قاسم سلطاین ایگدر 9179200256 اقلید

106 پوالدیان ابوالفظل پوالدیان ۹۱۷۸۵۰۶۷۰۴ اقلید

107 قاسیمي عباس قاسیمي 9179511303 اقلید

108 قاسیمي عباس قاسیمي 9179511303 اقلید

109 Taj mah دمحم حیدرنیا 9107060536 اقلید

110 Hanna دمحم حیدرنیا 9107060536 اقلید

111 Mino دمحم حیدرنیا 9107060536 اقلید

112 BIGARARE عیل اکیر ساالری 9339433923 اقلید

113 Ardalan عیل کرییم 9178513720 اقلید

114 Shahnaz دمحمباقر جمشیدی 9306364900 اقلید

115 Tomaj خانواده ی نصی  9178518386 اقلید

116 Sanaz سارا یفن شژ 9399857285 اقلید

117 Tiara سارا یفن شژ 9399857285 اقلید

118 Tiam دمحممهدی یفن شژ 9399857285 اقلید

119 Sheida eghlid دمحم رضا اسالیم 2539036058 اقلید

120 Yashar دمحم رضا اسالیم 99173512964 اقلید

121 Shouka دمحم رضا اسالیم 99173512964 اقلید

122 Shouka دمحم رضا اسالیم 99173512964 اقلید

123 Mahrohk ن امی  مسمویع 9176150920 اقلید

124 Maral امی  مسمویع 9171508939 اقلید

125 Mahan ایمان کاشف 9388231331 اقلید

126 Ayla قاسم سلطاین ایگدر 9179200256 اقلید

127 Tomaj جواد ی نصی  9178518386 اقلید

128 Tiara سارا یفن شژ 9399857285 اقلید

129 Shahan یف دمحمشژ امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲ اوز

130 Zomorod الهام ایزدی 9178826511 اوز

131 Ghazal الهام ایزدی 9178826511 اوز



132 Sharyar سعید ثریانژاد 9174255413 اوز

133 Tarlan یف دمحمشژ امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲ اوز

134 Kimiya یف دمحمشژ امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲ اوز

135 NAKHLIN یف دمحمشژ امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲ اوز

136 Gandom یف دمحمشژ امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲ اوز

137 Tarlan یف دمحمشژ امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲ اوز

138 Yekta ساسان زاد پی  9171823884 اوز

139 Ahoo ساسان زاد پی  9171823884 اوز

140 Ahoura محسن محنر 9173820189 اوز

141 Mah sanam محسن محنر 9173820189 اوز

142 Ashil محسن محنر 9173820189 اوز

143 Eaqbal ساسان زاد پی  9171823884 اوز

144 Yekta ساسان زاد پی  9171823884 اوز

145 Aroos ساسان زاد پی  9171823884 اوز

146 Shaeda سعید ثریانژاد 9174255413 اوز

147 Sogand الهام ایزدی 9178826511 اوز

148 Bahar ضا علی  ن زاده حسی  9175402807 آباده

149 azarakhsh دمحمرضا جمشیدی 9177520925 آباده

150 هورا محسن اده ن علی  ۹۱۷۴۷۷۲۰۱۱ آباده

151 delkash سجاد نگهداری 9173385382 آباده

152 دمحمی آرمان دمحمی 9177131927 آباده

153 Alex امی  روستا 9171501827 آباده

154 bagroo سجاد نگهداری 9173385382 آباده طشک

155 سعید نوروزی سعید نوروزی 9179794653 باالده

156 toondar ابراهیم نجفن زاده 9178260835 بوانات

157 Sheyda دمحم جواد عرفاین زاده 9173141204 م بی 

158 Khorshid دمحم جواد عرفاین زاده 9173141204 م بی 

159 Baran دمحم جواد عرفاین زاده 9173141204 م بی 

160 Tondar ضا علی  معاضدیان 9171161654 بیضا

161 Sahand مجتنر رستگار 9030858464 بیضا

162 afra احمد زارع 9363256259 بیضا

163 تندرو غالمرضا تندرو 9906422743 (دهخی )جنت شهر

164 Sabalan داود شهرزاد 9173921527 جهرم



165 Sabalan داود شهرزاد 9173921527 جهرم

166 Sabalan داود شخرزاد 9173921527 جهرم

167 berlian ehqaq دمحمصادق  جهریم
ی
احقاق 9177919357 جهرم

168 tavakol kargar دمحمرضا کارگر 9177919357 جهرم

169 yazdan محسن زارعیان 9170016696 جهرم

170 Maahrohk رضا عبایس 9178916288 جهرم

171 Yasi احمد ابراهییم 9174999961 جویم

172 Naaz احمد ابراهییم 9174999961 جویم

173 Toosan احمد ابراهییم 9174999961 جویم

174 Gazal وس سی  زارع ۹۱۷۷۲۰۱۸۰۲ خرامه

175 Sohel وس سی  زارع ۹۱۷۷۲۰۱۸۰۲ خرامه

176 Azin مهدی برومند 9179555952 خنج

177 Tosan مهدی برومند 9179555952 خنج

178 Sezar مهدی برومند 9179555952 خنج

179 Cheshmabi مهدی برومند 9179555952 خنج

180 Altinbay مهدی برومند ۹۱۷۹۵۵۵۹۵۲ خنج

181 یاشل ابوالفضل گندمکار جمیس 9178396891 داراب

182 Toloe ابراهیم رضای 9176966547 داراب

183 Rogan ارسالن گندم کار 9116867466 داراب

184 جانان مجید رضایي جمیس 9395060991 داراب

185 پارسان ن بنیامی  جهاندیده 9366613691 داراب

186 Parvaz سید کاوه ایی خضن 9171310477 داراب

187 Joulan عباس حسن پور 9173041697 داراب

188 Jeida حمزه رشید 9177086156 داراب

189 Jelve حمزه رشید 9177086156 داراب

190 Eskardoo زمان ظریفن 9173310642 داراب

191 Javaher زمان ظریفن 9173310642 داراب

192 VESTA جواد ن مادواین گندمچی  ۹۱۷۸۶۹۷۱۸۷ داراب

193 Atash عیل رضایي سلیماین 9015048383 داراب

194 Kheibar زمان ظریفن 9173310642 داراب

195 صنم ابراهیم فرد 9172997022 داراب

196 سحر مویس نعمنی 9360949029 داراب

197 اردسلطان ابراهیم نایم 9178343464 داراب



198 کهرناز ابراهیم نایم 9178343464 داراب

199 Samer عبدالمجید کشاورز 9399095257 داراب

200 رخش احمد سعیدی کیا 9179322012 داراب

201 Elvoosh دمحم رضا مصطفن نژاد 9017069183 داراب

202 باران مجید رضایي 9395060991 داراب

203 ساالر ذرین دشت مویس نظری 9179322110 داراب

204 شادی عبدالرضا گندمکار 9171356685 داراب

205 حنا عیل قهرماین 9171340667 داراب

206 Taranom عیل اکیر پیله وریان ۹۱۷۷۳۲۳۱۰۳ داراب

207 Tara ن حسی  فرصت 9382494541 داراب

208 Maral ن حسی  فرصت 9382494541 داراب

209 fada بهنام رسولخاین 9178345575 داراب

210 فرخ خان دمحم یوسفن 9174859705 داراب

211 Gandom احسان دهقاین 9171345231 داراب

212 Sepahbod احسان دهقاین 9171345231 داراب

213 Gemish احسان دهقاین 9171345231 داراب

214 Sales darab ن امی  پشتوار 9179317593 داراب

215 ن شاهی  یوسف فتویح دولت ابادی 9178316612 داراب .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

216 barfin دمحم دیانت 9387752558 داراب

217 Salim سيد جعفر ي
حسينن 9174822199 داریان

218 KhanSalar سيد جعفر ي
حسينن 9174822199 داریان

219 padshah سيد جعفر ي
حسينن 9174822199 داریان

220 toufan سيد جعفر ي
حسينن 9174822199 داریان

221 Takkhal ضا علی 
بشاریی 9174600200 زرقان

222 shahnaz ضا علی  زارع 9178275259 زرقان

223 saģhar رضا زارع 9178275259 زرقان

224 asal رضا زارع 9178275259 زرقان

225 bano رضا زارع 9178275259 زرقان

226 Ata دمحم مهدی جعفری 9178298570 زرقان

227 Alma دمحم مهدی جعفری 9178298570 زرقان

228 tosan fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

229 datis fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

230 tahora دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان



231 sorena fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

232 donya دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

233 sepahdar fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

234 delavar fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

235 dadshah fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

236 sohrab fars دمحم جواد قاسیم 9177109817 زرقان

237 Tahamtan دمحمرضا طاهری 9173014527 زرقان

238 kolaktaheri دمحمرضا طاهری 9173014527 زرقان

239 Kian نوید ی خضن 9177071100 زرقان

240 Kamand sepid ضا علی 
خرسواین ۹۱۷۱۱۲۴۸۶۶ زرقان

241 Kamiar مهدی رحیم زاده 9177388119 زرقان

242 Geyran مهدی رحیم زاده 9177388119 زرقان

243 Takavar ن حسی  خرم قضدشنی 9177096320 زرقان

244 Sepand salar ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

245 Nazanin Abed اکیر عابد قضالدشنی 9177105595 زرقان

246 مارال دمحم مهدی حیدری 9171384535 زرقان

247 Senator ن حسی  خرم قضدشنی 9177096320 زرقان

248 Kohestan احمد رضا دمحمی 9179288983 زرقان

249 Kimia احمد رضا دمحمی 9179288983 زرقان

250 Yaghot احمد رضا دمحمی 9179288983 زرقان

251 Sepide احمد رضا دمحمی 9179288983 زرقان

252 Tala احمد رضا دمحمی 9179288983 زرقان

253 Samand salar Majid Gharaat 9177097577 زرقان

254 Negin احمد رضا دمحمی 9179288983 زرقان

255 Kheibar Abed اکیر عابد قضالدشنی 9177105595 زرقان

256 Sonia Abed اکیر عابد قضالدشنی 9177105595 زرقان

257 Diana Arandi دمحم هادی آرندی 9171114816 زرقان

258 Nabat Arandi دمحم هادی آرندی 9171114816 زرقان

259 Chabk Majid Gharaat 9177097577 زرقان

260 Chabk Majid Gharaat 9177097577 زرقان

261 سپیده محسن دمحمی 9171053018 زرقان

262 padra marnay جمال
ی
رزاق 9173838086 زرقان

263 Keyhan احمد جعفری 9176347591 زرقان



264 Dadshah ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

265 Tarokh ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

266 Barzin نوید ی خضن 9177071100 زرقان

267 Barzin نوید ی خضن 9177071100 زرقان

268 bidad دمحم رحماین 9178907781 زرقان

269 arosak بهرام دیور 9177125570 زرقان

270 AHO2 بهرام دیور 9177125570 زرقان

271 tarlan بهرام دیور 9177125570 زرقان

272 pasha بهرام دیور 9177125570 زرقان

273 bajlan بهرام دیور 9177125570 زرقان

274 Raha محسن زاریع 9173113422 زرقان

275 Moral marshal ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

276 Ardalan ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

277 Ardalan ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

278 Arghvan ن دمحم حسی  جاوید 9177011787 زرقان

279 Ziba محسن زاریع 9173113422 زرقان

280 Tara محسن دمحمی 9178153626 زرقان

281 Arsh مجید قراعت ۹۱۷۷۰۹۷۵۷۷ زرقان

282 Maya Majid Gharaat 9177097577 زرقان

283 Maya Majid Gharaat 9177097577 زرقان

284 Kiana پیمان دانشمندی 9172624745  آباد
ی

زنگ

285 Makhmal marvdasht پیمان دانشمندی 9172624745  آباد
ی

زنگ

286 Kiana پیمان دانشمندی 9172624745  آباد
ی

زنگ

287 Sarvar khan fars مهدی خریم شوستاین 9179129014 شوستان

288 فرخان عیل اصغر آذرافروز 9178909109 سعادت شهر ـ پاسارگاد

289 فرخان عیل اصغر آذرافروز 9178909109 سعادت شهر ـ پاسارگاد

290 Shahbanoo حمیدرضا جاوداین 9177136348 از شی 

291 Shahsavar حمیدرضا جاوداین 9177136348 از شی 

292 Aysel حمیدرضا جاوداین ۹۱۷۷۱۳۶۳۴۸ از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

293 Aysel حمیدرضا جاوداین ۹۱۷۷۱۳۶۳۴۸ از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

294 Ban salar سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

295 Maral riasaty ضا علی  ریاسنی 9177183039 از شی 

296 Tara ن حسی  جمایلي 9127794023 از شی 



297 Sardar Abed ضا علی  عابد قضالدشنی 9177121812 از شی 

298 Kheibar dokht ضا علی  عابد قضالدشنی 9177121812 از شی 

299 shoresh سلمان ي صاحنر 9171132931 از شی 

300 aitay رضا مقتدر 9179678292 از شی 

301 malek رضا مقتدر 9179678292 از شی 

302 Sharookh khan احسان ساسان نيا ٩١٧٣١٧٣٧٧٦ از شی 

303 asal سعید چوگاین 9367608779 از شی 

304 shahdokht سعید چوگاین 9367608779 از شی 

305 maral سعید چوگاین 9367608779 از شی 

306 Yal shah مهدی مسیح زاده مهارلویي 9192888912 از شی 

307 golnar سعید چوگاین 9367608779 از شی 

308 barny سعید چوگاین 9367608779 از شی 

309 Shahan میثم بیضایي 9178003014 از شی 

310 Siyahrakhsh کاظم سهایم نژاد 9907711171 از شی 

311 Gisu keshavarz نجیم کشاورز 9171182628 از شی 

312 Delroba beizaei میثم بیضایي 9178003014 از شی 

313 Mirskar beizaei میثم بیضایي 9178003014 از شی 

314 Bahar beyzaei میثم بیضایي 9178003014 از شی 

315 Maral nazoori حمید نازوری 9171182628 از شی 

316 Ghoroor seyed Ali سید ابراهیم زاریع 9172544520 از شی 

317 Dorna حمیدرضا ازی چنارستان شی  9177020790 از شی 

318 ghazal بهروز زندي اصيل 9171211028 از شی 

319 mehr taj بهروز زندي اصيل 9171211028 از شی 

320 Azarakhsh عبدالرضا حسن پور ٩١٧١١٥٤٤١٩ از شی 

321 Hadye عبدالرضا حسن پور ٩١٧١١٥٤٤١٩ از شی 

322 Hana عبدالرضا حسن پور ٩١٧١١٥٤٤١٩ از شی 

323 Baran عبدالرضا حسن پور ٩١٧١١٥٤٤١٩ از شی 

324 Donya عبدالرضا حسن پور ٩١٧١١٥٤٤١٩ از شی 

325 Gohar عبدالرضا حسن پور ٩١٧١١٥٤٤١٩ از شی 

326 GISOO فرهاد رفییع 9177890015 از شی 

327 bouran دمحم زارع 9177935070 از شی 

328 tavous shiraz دمحم زارع 9177935070 از شی 

329 ronak فرهاد رفییع 9177890015 از شی 



330 باران غالمرضا جمشیدنژاد ۹۱۷۳۰۳۹۶۵۴ از شی 

331 باران غالمرضا جمشیدنژاد ۹۱۷۳۰۳۹۶۵۴ از شی 

332 shahbanu امی  حمزه ي
كياین 9178015029 از شی 

333 Hana رضا عبدالهي 9178980654 از شی 

334 sima رضا عبدالهي ٩١٧٨٩٨٠٦٥٤ از شی 

335 kiasha پرويز دمحمي 9173136803 از شی 

336 Saral عیلي دمحمي 9380071323 از شی 

337 Baran سيما شكر ريز 9173058284 از شی 

338 felfel دمحم زارع 9177935070 از شی 

339 San فرزاد ي
كياین 9135355393 از شی 

340 bi gharar دمحم ژارع 9177935070 از شی 

341 Tahmtan رضا عبدالهي ٩١٧٨٩٨٠٦٥٤ از شی 

342 yara دمحم زارع 9177935070 از شی 

343 Melo khodami سعید خدایم 9171182628 از شی 

344 غران دمحم عیل نوربخش 9171180724 از شی 

345 yara دمحم زارع 9177935070 از شی 

346 Shahin یوسف عزیزی 9173367455 از شی 

347 Keyhan دمحمرضا صالیح 9025785953 از شی 

348 yara دمحم زارع 9177935070 از شی 

349 shahan امی  جننی 9377643039 از شی 

350 shirazeh ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

351 tala ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

352 ahoo ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

353 setareh ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

354 sougol دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

355 Spirit roham رهام مرزبان 9372938311 از شی 

356 shabdiz ضا علی  رفییع 9170048800 از شی 

357 tiyara ضا علی  رفییع 9170048800 از شی 

358 pardik changizi رضوان ی ن چنگی  ٩٣٣٥٦٦٠٠٥٦ از شی 

359 Benita blackrose ركسانا سجاديان 9178581086 از شی 

360 Sufeya سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

361 Ban taraj سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

362 Ban taraj سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 



363 Khoram soltan سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

364 Khoram سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

365 arsham امید ابراهییم 9171170122 از شی 

366 armin رضا فخرایي 9394785292 از شی 

367 arvin امید ابراهییم 9171170122 از شی 

368 tara امید ابراهییم 9171170122 از شی 

369 taranom امید ابراهییم 9171170122 از شی 

370 torandokht امید ابراهییم 9171170122 از شی 

371 Aryan امید ابراهییم 9171170122 از شی 

372 asoyan امید ابراهییم 9171170122 از شی 

373 arasp امید ابراهییم 9171170122 از شی 

374 totya امید ابراهییم 9171170122 از شی 

375 aspyan امید ابراهییم 9171180122 از شی 

376 Aisen ابراهیم مقدیس 9177820114 از شی 

377 Spirit roham رهام مرزبان 9372938311 از شی 

378 Shahrokh یوسف عزیزی 9173367455 از شی 

379 negar محسن انصاری 9217240202 از شی 

380 Tarlan نویان جهاندیده 9171177705 از شی 

381 Paryaabvab سیدصادق ابوایر 9171131068 از شی 

382 pasha bey آیسودا حسنن 9399459353 از شی 

383 Sozan ایمان عبایس 9171281398 از شی 

384 bahargol سمیه حاصیل 9300808266 از شی 

385 alex مهدی حاصیل 9300808266 از شی 

386 rshidkho مهدی حاصیل 9300808266 از شی 

387 Ronika نیکا جهاندیده 9.89171E+11 از شی 

388 Tarlan غالمرضا عزیزی 9173367455 از شی 

389 زیبا دمحم عیل نوربخش ۹۱۷۱۱۸۰۷۲۴ از شی 

390 باران دمحمعیل نوربخش 9171180724 از شی 

391 general دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

392 shoka ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

393 malakeh دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

394 doorna دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

395 nafas ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 



396 khorshid دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

397 graniet دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

398 hakem ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

399 gandom ن دمحم حسی  هدایت 9171179109 از شی 

400 Ghazal khodami امید خدایم 9171182628 از شی 

401 Paniya tosan دمحم مرزباین 9171182628 از شی 

402 atash ن امی  زارع 9173137780 از شی 

403 Adriyan مسعود جعفری 9173036985 از شی 

404 espirit پرستو اسفنديارى 9173114250 از شی 

405 Parniya nazoori حمید نازوری 9171182628 از شی 

406 Por sam مسلم قناعت پیشه 9024978970 از شی 

407 Tala khanom حمید نازوری 9171182628 از شی 

408 Por sam مسلم قناعت پیشه 9024978970 از شی 

409 shahbanoo دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

410 aghoosh دمحم مهدی هدایت 9171175149 از شی 

411 Lashkar حمزه قناعت پیشه 9383119600 از شی 

412 Nasem ضا علی  کوشک موالیي 9171181923 از شی 

413 Hektor ضا علی  عوض کوشک موالیي 9171181923 از شی 

414 Zardalu nazoori حمید نازوری 9171182628 از شی 

415 Gordan یوسف یوسفن 9124542430 از شی 

416 Ashob یوسف یوسفن 9124542430 از شی 

417 Ashoobgar حمید نازوری 9171182628 از شی 

418 mahrokh حميد رضا باوفا 9174251641 از شی 

419 #NAME? حميد رضا باوفا 9174251641 از شی 

420 Sherin محسن شفییع زاده 9173119839 از شی 

421 Mahpishoni دمحمرضا اعتمادی 9173131196 از شی 

422 boran دمحمرضا اعتمادی 9173131196 از شی 

423 mahmonir حمید منصورآبادی 9171168600 از شی 

424 mahmonir حمید منصورآبادی 9171168600 از شی 

425 ghoran دمحمرضا اعتمادی 9173131196 از شی 

426 Keyhan دمحمرضا صالیح ۹۰۲۵۷۸۵۹۵۳ از شی 

427 Nojan van Mehrpour دمحمرضا مهرپور 9173091009 از شی 

428 Sepideh 2 mahan سیددمحممهدی امانت 9377941983 از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد



429 Sepehr mahan سیددمحممهدی امانت 9377941983 از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

430 Chalipa mahan سیددمحممهدی امانت 9377941983 از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

431 solan پویا دهقان 9177020662 از شی 

432 yad golalak mehrpour میالد مهرپور 9122123832 از شی 

433 Gandoum mehrpour میالد مهرپور 9122123832 از شی 

434 farimah mehrpour میالد مهرپور 9122123832 از شی 

435 mahan mehrpour مهرداد مهرپور 9173144471 از شی 

436 Elsa دمحم دهقاین 9179092868 از شی 

437 Olduz عباس پورکاین 9171322662 از شی 

438 Raha pourkani عباس پورکاین 9171322662 از شی 

439 ابراهیم خداوردیلو ابراهیم خداوردیلو 9177131927 از شی 

440 Barana . Rahavard کورش رهاورد ۹۱۷۱۱۷۲۱۲۹ از شی 

441 sabash رحیم فالحتکار 9171134720 از شی 

442 dany رحیم فالحتکار 9171134720 از شی 

443 deniz رحیم فالحتکار 9173114250 از شی 

444 sheyda رحیم فالحتکار 9171134720 از شی 

445 tomas مقداد عسكرى 9173114250 از شی 

446 edmond عبدالعیل مسجدى 9173114250 از شی 

447 ARYA لیال پورتنگیک 9177137903 از شی 

448 Mahan لیال پورتنگیک 9177137903 از شی 

449 soltan لیال پورتنگیک 9177137903 از شی 

450 cimone جواد قادری 9171100000 از شی 

451 Sardar korosh سجاد خاین 9178844612 از شی 

452 tornado هديه اريانپور 9173114250 از شی 

453 moonlight الهام اريانپور 9173114250 از شی 

454 padeshah عبدهللا کهندل 9177111386 از شی 

455 Ghahraman مصطفن خورشیدی مال احمدی 9171086311 از شی 

456 Arsalan ن حسی  کاظیم فرد 9171183840 از شی 

457 Jadoo shiraz بهزاد درداین حقیفی 9177248799 از شی 

458 venos مهدی حاصیل 9300808266 از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

459 Barny عیل شداریان 9177173911 از شی 

460 Rashin عیل شداریان 9177173911 از شی 

461 Tiana hakim سید عیل اصغر حکیم حسینن 9171119779 از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد



462 Porsalar عیل
ی
اخالق 9172289414 از شی 

463 Porsalar عیل
ی
اخالق 9172289414 از شی 

464 Avash مهدی فتیح 9359210022 از شی 

465 Arash دمحم اسماعیل کاظیم فرد 9175113965 از شی 

466 Malakeh عیل اکیر کاظیم فرد 9177132613 از شی 

467 Sanam دمحم جعفر باقری نژاد 9171170324 از شی 

468 Khoram soltan سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

469 Ban taraj سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی 

470 khoram سعید
ن

چرایع 9173100858 از شی  .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

471 pesarambakhtyary شهاب حیدری 9179638961 از شی 

472 taba شهاب حیدری 9179638961 از شی 

473 adish شهاب حیدری 9179638961 از شی 

474 Termeh کورش عینن 9175562234 از شی 

475 ziba دمحم کاراندیش 9173085721 از شی 

476 ي
ن

يایع مهدي هاديزاده 9021210039 از شی 

477 Voria aghili سید عیل اصغر حکیم حسینن 9171119779 از شی 

478 Pasargad کورش عینن 9175562234 از شی 

479 Namjou Be'sat مسعود امی 
جهانباین 9171128708 از شی 

480 Shahrokh رضا خرسواین 9170905119 از شی 

481 Abnoos رضا خرسواین 9170905119 از شی 

482 Aseman رضا خرسواین 9170905119 از شی 

483 مارشال عباس حسایم 9177117001 از شی 

484 naya احمد زارع 9363256259 از شی 

485 diako amoozgar زهرا آموزگار قضالدشنی 9337407709 از شی 

486 Salarkhan صادق اسمعییل 9303473449 صفاشهر ـ خرم بید

487 Shabdiz pirovani هادی واین پی  ۹۰۱۹۵۴۸۲۹۴ طسوج

488 Pahlavan miraspir0vani هادی واین پی  ۹۰۱۹۵۴۸۲۹۴ طسوج

489 Shahan pirovani هادی واین پی  ۹۰۱۹۵۴۸۲۹۴ طسوج

490 Salar shekar pirovani هادی واین پی  ۹۰۱۹۵۴۸۲۹۴ طسوج

491 Chavoosh khan  pirovani هادی واین پی  ۹۰۱۹۵۴۸۲۹۴ طسوج

492 ghazal هادی واین پی  9019548294 طسوج

493 Sasavan خدارحم نعییم 9179686517 طسوج

494 Sahel دمحم ننر ومند نی  ۹۱۷۴۵۴۳۸۰۱ فسا



495 Aho دمحم ننر ومند نی  ۹۱۷۴۵۴۳۸۰۱ فسا

496 Dena دمحم ننر ومند نی  ۹۱۷۴۵۴۳۸۰۱ فسا

497 Dena دمحم ننر ومند نی  9016504371 فسا

498 Aho دمحم ننر ومند نی  9016504371 فسا

499 Atosa احمد جعفری 9170206710 فسا

500 Azen احمد جعفری 9170206710 فسا

501 Jiran محسن شفییع زاده 9173119839 فسا

502 Eghbal ن حسی  فراغت ۹۱۷۳۳۱۷۹۷۰ فسا

503 Termeh عباس نجفن ۹۱۷۴۸۱۲۴۷۶ وزآباد فی 

504 Tala bano عباس نجفن ۹۱۷۴۸۱۲۴۷۶ وزآباد فی 

505 Tavoos ویل هللا  رحییم
ی
قشالق 9387644979 وزآباد فی 

506 Tavoos ویل هللا  رحییم
ی
قشالق 9387644979 وزآباد فی 

507 Snayper ن حسی  امی  برومند ۹۳۸۸۲۸۲۰۵۱ وزآباد فی 

508 انجل بختیاری ن امی   سیف اباد
ن

چرایع 9909481380 وزآباد فی 

509
ن

پدیده چرایع ن امی   سیف اباد
ن

چرایع 9909481380 وزآباد فی 

510 Ghazal سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

511 Morvarid سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

512 Samar سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

513 Sarvenaz سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

514 Oldoz سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

515 Oldoz سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

516 Snayper ن حسی  امی  برومند ۹۳۸۸۲۸۲۰۵۱ وزآباد فی 

517 Snayper ن حسی  امی  برومند ۹۳۸۸۲۸۲۰۵۱ وزآباد فی 

518 Snayper ن حسی  امی  برومند ۹۳۸۸۲۸۲۰۵۱ وزآباد فی 

519 Soltan سعید روستایي 9375024371 وزآباد فی 

520 Yasamin خرسو ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۲۰۹۶۰۱۶۰ وزآباد فی 

521 Yasamin خرسو ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۲۰۹۶۰۱۶۰ وزآباد فی 

522 Yasamin خرسو ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۲۰۹۶۰۱۶۰ وزآباد فی 

523 Samar عبدهللا ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۷۳۳۷۱۵۱۳ وزآباد فی 

524 Samar عبدهللا ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۷۳۳۷۱۵۱۳ وزآباد فی 

525 Saltanat عباس واقفن 9177120107 وزآباد فی 

526 Jeyran عباس واقفن 9177120107 وزآباد فی 

527 Parinaz عباس واقفن 9177120107 وزآباد فی 



528 Yegol عباس واقفن 9177120107 وزآباد فی 

529 Vazir عباس واقفن 9177120107 وزآباد فی 

530 Sogol ابراهیم ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۷۹۸۰۰۰۹۸ وزآباد فی 

531 Sogol ابراهیم ه شبانکاره  تی 
نجفن ۹۱۷۹۸۰۰۰۹۸ وزآباد فی 

532 sogol ebrahim najafi 9179800098 وزآباد فی 

533 Elsa حسن رضایي 9179995767 قی 

534 Mahshid حسن رضایي 9179995767 قی 

535 Shahnam دمحم صالیح 9339499112 قی 

536 Shahnam دمحم صالیح 9339499112 قی 

537 Mehrshah دمحم صالیح 9339499112 قی 

538 Shahnam دمحم صالیح 9339499112 قی 

539 Mehrshah دمحم صالیح 9339499112 قی 

540 Aria دمحم صالیح ۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲ قی 

541 Tizpa عیلي فرامرززاده 9365265259 کازرون

542 Shahin مهدي مزاریعي 9366693370 کازرون

543 Salar dashtestan ي
مصطفن آوريده 9173735846 کازرون

544 salim مهدی جوکار 9173235056 کازرون

545 Aho دمحم فوالدي 9177232733 کازرون

546 Ziba sanam يگانه فوالدي 9177232733 کازرون

547 Mah sanam يوسف فوالدي 9177232733 کازرون

548 Sogol مویس دودمان 9178230141 کازرون

549 Ayshin اكیر باصویلي 9369369983 کازرون

550 Arash اكیر باصویلي 9369369983 کازرون

551 Salar Kazerun اكیر باصویلي 9369369983 کازرون

552 پلنگ ایمان احمدی فرد 9372204709 کازرون

553 زیبا مهدی دهقان ۹۱۷۳۲۱۲۷۰۵ کازرون

554 زاگرس مهدی دهقان ۹۱۷۳۲۱۲۷۰۵ کازرون

555 Tiztak ابوالفضل قاسیم 9170520972 کوار

556 نازگل منوچهری وحید منوچهری 9177034619 کوار

557 Zarrin ابوالفضل قاسیم 9170520972 کوار

558 نازگل منوچهری وحید منوچهری 9177034619 کوار

559 Yar gol mosavi هادی موسوی 9164624010 کوشک

560 Ahoo mosavi هادی موسوی 9164624010 کوشک



561 MAHROKH کاظم دهقان 9178309931 کوشک

562 MARAL کاظم دهقان 9178309931 کوشک

563 SHILA کاظم دهقان 9178309931 کوشک

564 AVA کاظم دهقان 9171264028 کوشک

565 Nazgol مهدی حق پرست ۹۰۱۶۵۳۸۲۱۷ کوشکک

566 Khorshid ن حسی  خشنود ۹۳۷۴۱۷۹۰۱۶ کوهنجان

567 RAD sarvestan حمید رضایي 9171060207 کوهنجان .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

568 Shahrokh khan kuhanjan رضا جعفری کلیشادی 9170431030 کوهنجان

569 TARGOOL حمید رضایي 9171060207 کوهنجان

570 SUNAMI مهدی جعفری کلیشادی 9171060207 کوهنجان

571 DORNA حمید رضایي 9171060207 کوهنجان

572 CHAVOOSH  KHAN حمید رضایي 9171060207 کوهنجان

573 Keahn عبدالغفور اذرمینا ۹۱۶۶۶۶۶۴۷۰ گراش

574 Sahli عبدالغفور اذرمینا ۹۱۶۶۶۶۶۴۷۰ گراش

575 khorshd عبدالغفور اذرمینا ۹۱۶۶۶۶۶۴۷۰ گراش .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

576 Hana عبدالغفور اذرمینا ۹۱۶۶۶۶۶۴۷۰ گراش

577 zargha سلمان ي مهرایر ٩١٧٧٨٢٩٩٧٩ گراش

578 shah yar fazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

579 arashfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

580 selinfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

581 mahtabfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

582 shabdiz فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

583 karonfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

584 bn toghyan فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

585 aghrabfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

586 paryafazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

587 yaldafazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

588 joshanfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

589 neginfazel فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

590 jamilah فضل هللا فتیح 9171170122 گراش

591 toghyan فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

592 rahafazel فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

593 binazirfazel فضل هللا فتیح 9173812500 گراش



594 mahlagha فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

595 avafazel فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

596 hadish فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

597 asal فرهاد محنر 9177810810 گراش

598 kamelya فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

599 laleh فرهاد محنر 9177810810 گراش

600 dorna فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

601 sanam فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

602 nafas فضل هللا فتیح 9173812500 گراش

603 zargha سلمان ي مهرایر ٩١٧٧٨٢٩٩٧٩ گراش

604 kahroba بابک سپاده ۹۱۷۶۷۶۴۵۰۷ گراش

605 Karun grash حمید شکویه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵ گراش

606 aesan grash حمید شکویه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵ گراش

607 Setare grash حمید شکویه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵ گراش

608 Nazgol grash حمید شکویه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵ گراش

609 Sargol grash حمید شکویه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵ گراش

610 Artaelan grash حمید شکویه ۹۳۷۲۳۶۱۷۰۵ گراش

611 emperatour محسن حسن زاده 9175560400 گراش

612 toufan ن عبدالحسی  مهروری 9173823143 گراش

613 peranses ن حسی  ن متی  9175337477 گراش

614 Salar مختار صادقیان 9173008030 گراش

615 arash مختار صادقیان 9173008030 گراش

616 alex فرنوش نیکپور 9337224003 گراش

617 Parvaz heydar حیدر شادی ۹۰۳۳۶۵۰۰۸۹ گراش

618 helen جعفر دانشور 9177817065 گراش

619 helen جعفر دانشور 9177817065 گراش

620 daymon ن خسی  ن متی  9175337477 گراش

621 Sailankhan رضا غفوری 9216129338 گراش

622 elmira سلمان ي مهرایر 9177829979 گراش

623 sardar سلمان ي مهرایر 9177829979 گراش

624 salar سلمان ي مهرایر 9177829979 گراش

625 peranses ن نگی  ن متی  9175337477 گراش

626 Youldash رضا غفوری 9216129338 گراش



627 Afsoon عبدالرضا صادقیان 9177810656 گراش

628 almase. gerash احمد رضا اماننی 9171821831 گراش

629 Tornado لیال آخوندزاده 9393153224 گراش

630 Arah لیال آخوندزاده 9393153224 گراش

631 peranses ن حسی  ن متی  9175337477 گراش

632 helen جعفر دانشور 9177817065 گراش

633 dayman ن حسی  ن متی  9175337477 گراش

634 SETIYA جواد قادری 9171100000 گویم

635 Raman ن حسی  شهرآشوب 9171836357 الر ـ الرستان

636 Baran محسن عباسیان 9171818097 الر ـ الرستان

637 Princess عیل زائر 9171812008 الر ـ الرستان

638 Princess عیل زائر 9171812008 الر ـ الرستان

639 SHAHIN MANSOORI ي مجتنر منصوري 9173107947 المرد

640 GOLROKH MANSOORI ي مجتنر منصوري 9173107947 المرد

641 BAJELAN MANSOORI ي مجتنر منصوري 9173107947 المرد

642 SHAHIN ي مجتنر منصوري 9173107947 المرد

643 GOLROKH ي مجتنر منصوري 9173107947 المرد

644 BAJELAN MANSOORI ي مجتنر منصوري 9173107947 المرد

645 آیالر یوسف اده ن علی  9178749439 المرد

646 Darea حمید ابراهییم 9173820525 المرد

647 Baran حمید ابراهییم 9173820525 المرد

648 Rana حمید ابراهییم 9173820525 المرد

649 Ofogh عیل اصغر نهایت 9361974294 المرد

650 Shar محمود مهدی یار 9396091224 المرد

651 Stare وحید ابراهییم 9173832530 المرد

652 Golkamand وحید ابراهییم 9173832530 المرد

653 Ngin وحید ابراهییم 9173832530 المرد

654 شیشه میثم ابراهییم ۹۱۷۷۶۴۲۵۳۰ المرد

655 Shamim دمحم قائدی 9172579068 المرد

656 Shamim دمحم قائدی 9172579068 المرد

657 khan shah صادق انصاری 9178823798 المرد

658 Tavous مهدی بشارتیان 9179792847 المرد

659 Mir Shekar مهدی بشارتیان 9179792847 المرد



660 ديانا عبدالحميد ي خضن 9171846794 المرد

661 Tala دمحم قائدی 9172579068 المرد

662 Zaaferan دمحم قائدی 9172579068 المرد

663 وحید ابراهییم وحید ابراهییم 9173832530 المرد

664 وحید ابراهییم وحید ابراهییم 9173832530 المرد

665 Shadi رضا رعیت نژاد 9179090690 لپویی

666 Oldoz ن افشی  بهمنن رحییم 9171270929 مرودشت

667 Gozal ن افشی  بهمنن رحییم 9171270929 مرودشت

668 Khoram soltan عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

669 Anahita عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

670 غزل عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

671 Kohyar عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

672 Hakhamanesh عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

673 غزل عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

674 Dena chapar عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

675 Khorshid rokh عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

676 Mahtab عبداله نیکخو 9364444336 مرودشت

677 toran مجتنر رحییم 9171127752 مرودشت

678 هورا دمحم سجادیان ۹۱۷۵۳۵۴۹۱۷ مرودشت

679 asal banu حمیدرضا شعباین 9173183977 مرودشت

680 kiyana حمیدرضا شعباین 9173183977 مرودشت

681 tannaz حمیدرضا شعباین 9173183977 مرودشت

682 sogol مصطفن یگدر 9173292369 مرودشت

683 tooran مصطفن یگدر 9173292369 مرودشت

684 sanam مصطفن یگدر 9173292369 مرودشت

685 nazgol مجتنر رحییم 9171127752 مرودشت

686 sepide مصطفن رحییم 9173185519 مرودشت

687 abrisham مصطفن رحییم 9173185519 مرودشت

688 sattar مصطفن رحییم 9173185519 مرودشت

689 Sargol Abolfazl Zeraat pishe 9903264065 مرودشت

690 Nazgol عییس حق پرست ۹۱۷۸۲۶۳۵۴۸ مرودشت

691 irman ن دمحم امی  خلیفه 9300190900 مرودشت

692 جالیل دمحم جالیل 9171114476 مرودشت



693 جالیل دمحم جالیل 9171114476 مرودشت

694 Melan سید مجتنر حسینن تبار 9171961347 مرودشت

695 Parasto سید مجتنر حسینن تبار 9171961347 مرودشت

696 gita فرهاد امینا 9177316002 مرودشت

697 mehrtaj فرهاد امینا 9177316002 مرودشت

698 Baran ابراهیم واین شی  9178308780 مرودشت

699 TOFAN ضا علی  زاریع 9387393707 مرودشت

700 فرخان عیل اصغر آذرافروز 9178909109 مرودشت

701 padeshah دمحم رضایي مظفری 9333694511 مظفری

702 artmes parvin ایوب بابایي ۹۱۷۸۸۲۱۰۶۲ مهر

703 Jahan ایوب بابایي ۹۱۷۸۸۲۱۰۶۲ مهر

704 sahkar mmsane ایمان ن تهمیی 9173211943 نورآباد ـ ممسنن

705 ممسنن حیدر ی امی  9171241951 نورآباد ـ ممسنن

706 shahpar صدرا رشیدی 9178337996 نورآباد ـ ممسنن

707 sar gol پژمان رحماین 9371172364 نورآباد ـ ممسنن

708 معصویم ضا علی  معصویم 9171224633 نورآباد ـ ممسنن

709 معصویم ضا علی  معصویم 9171224633 نورآباد ـ ممسنن

710 معصویم ضا علی  معصویم 9171224633 نورآباد ـ ممسنن

711 معصویم ضا علی  معصویم 9171224633 نورآباد ـ ممسنن

712 معصویم ضا علی  معصویم 9171224633 نورآباد ـ ممسنن

713 معصویم ضا علی  معصویم 9171224633 نورآباد ـ ممسنن

714 عریر حامد عریر 9171240971 نورآباد ـ ممسنن

715 عریر حامد عریر 9171240959 نورآباد ـ ممسنن

716 عریر حامد عریر 9171240971 نورآباد ـ ممسنن

717 عریر حامد عریر 9171240971 نورآباد ـ ممسنن

718 عریر حامد عریر 9171240971 نورآباد ـ ممسنن

719 ممسنن مرتضن بذرافشان 9172531451 نورآباد ـ ممسنن

720 ممسنن مرتضن بذرافشان 9172531451 نورآباد ـ ممسنن

721 عابدی ابراهیم عابدی 9173220037 نورآباد ـ ممسنن

722 Mustang ن رامی  کشاورزی 9368882950 نورآباد ـ ممسنن

723 Feryal ن رامی  کشاورزی 9368882950 نورآباد ـ ممسنن

724 چوبینه مجید چوبینه 9173220037 نورآباد ـ ممسنن

725 چوبینه مجید چوبینه 9173220037 نورآباد ـ ممسنن



726 باران مهرزاد رحماین 9170631924 ین ریز

727 سهیل ن امی  صالیح 9171335789 ین ریز

728 MahPishouni ضا علی  خواجه زاده 9177317591 ین ریز

729 Aylin دمحم هادی هوشمند 917132262 ین ریز

730 Solmaz كاظم الري 9173117139 ین ریز

731
ن
ق طوفان مرسژ وحید

ن
ق مرسژ ۹۰۳۷۳۵۱۱۸۴ ین ریز

732 یاشار حامد کریم ۹۳۹۸۲۰۰۵۴۷ ین ریز

733 ار کریم شن حامد کریم ۹۳۹۸۲۰۰۵۴۷ ین ریز

734 یز ساالر نی  مجتنر خواجه ای ۹۱۷۳۱۸۷۹۱۲ ین ریز

735 شایان ابوالفضل مرادی ۹۱۷۰۸۹۵۷۲۶ ین ریز

736 شبدیز ابوالفضل مرادی ۹۱۷۰۸۹۵۷۲۶ ین ریز

737 Sheyda دمحم رضا ثواب 9173313741 ین ریز

738 غزل ننر زارع 9034147816 ین ریز

739 دالور ننر زارع 9034147816 ین ریز .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

740 Tarokh رضا مويدي 9171335517 ین ریز

741 سیاه قیض فهیم رضا مصبایح 9337107914 ین ریز

742 Malake ن رامی  رضواین 9173328105 ین ریز

743 Mahrokh ن رامی  رضواین 9173328105 ین ریز

744 Arshin ن رامی  رضواین 9173328105 ین ریز

745 Kiana مهدی طایط 9177391490 ین ریز

746 sezar دمحمرضا خواجه ای 9177322285 ین ریز .اسب دارای میکروچیپ جهاد یم باشد

747 rana ابراهیم پرهام 9177328166 ین ریز

748 rana ابراهیم پرهام 9177328166 ین ریز

749 parlan ابراهیم پرهام 9177328166 ین ریز

750 parlan ابراهیم پرهام 9177328166 ین ریز

751 shida ابراهیم پرهام 9177328166 ین ریز

752 Shahnaz كاظم الري 9173117139 ین ریز

753 Ashkan كاظم الري 9173117139 ین ریز

754 Shoele عیل تفی پور 9179790432 وراوی

755 Tarannom عیل قائدی 9178997193 وراوی

756 Tarannom مالک قائدی 9178997193 وراوی

757 AHO رضا تقوی 9171849211 وراوی


