
شركت هاي زنجيره اي توليد گوشت مرغليست    
  برند  استان  كساف  تلفن  مدير عامل  شركت  رديف  وضعيت
ماكيان سپيد  ١    ٤٤٢٦٢١٦٦  آقاي رسولي 

٠١٣٣٣٧١٢٨٣٠ 
٤٤٢٦٢١٦٦ 

٣٠٣داخلي   
  سيمين مرغ  گيالن

  بشيري توليمرغ  ٢  
  آقاي ملك زاده

٦٦٤٢٤٢٧٩ 
 تلفكس بشيري

  مهدي  تهران ٦٦٤٣٧١٨٠
دانه گوهر اروم  ٣    ٠٤٤٤٥٢٢٨٩٤٧ ٠٤٤٤٥٢٢٨٩٣٧  آقاي حسيني 

٦٦٩٤٤٦٥٤ 
  اروم گوهر دانه  غربي-آ

مهاباد طاليي پر مرغ كيوان  ٤    ٠٤٤٤٢٣٥٠٨٨٧  آقاي سواري 
٦٦٩٤٤٦٩٧ 

٠٤٤٤٢٣٥٠٨٩٠ 
٦٦٩٤٤٦٥٤ 

كيوان مرغ پر طالي   غربي-آ
  مهاباد

تيهو ري  ٥   كشتارگاه صنعتي   تهران ٢٢٧٤٥٧٣٠ ٢٢٧٢٨٢٨٢  آقاي احمدوند 
  طيور ري تيهو

دشت سبز  ٦    ٦٦٩٣٩٩٠٨  خانم زاهد 
٦٦٩٣٤٩٥٨ 

٦٦٩٣٢٩٨٨:٥ 
٤٣٨٥٩٩٦١ 

  سبز دشت  زنجان
غالمي جمشيد مجتمع  ٧    ٠١٣٤٤٣٢٣٥٢٧ ٠١٣٤٤٣٢٣٥٢٧  آقاي غالمي 

٠١٣٤٤٣٥٢١٤١ 
پرورش طيور   گيالن

  جمشيد غالمي
بهپرور صنايع توسعه و گسترش  ٨    ٦٦٩١٤٢١٢  آقاي فارغي 

٦٦٩١٤٢١٧ 
٠٤٤٣٢٢٢٩٩٥٥ 

  نفيس بسته ، بي تا  غربي-آ ٦٦٩١٤٢٠٩

پارس طيور ساوانا توليدي گروه  ٩     گروه توليدي ساوانا  مازندران ٠١١٣٤٥٧٣٢٢١ ٠١١٣٤٥٧٣٢٤٠  آقاي طهماسبي 
شمال طيور توليدي مجتمع  ١٠     چيتگا  مازندران ٣٢٣٥٥٥٥٤-٠١١ ٦-٣٢٣٥٥٥٥٥-٠١١  آقاي محمديان 
قائم پرستو صنعت و كشت  ١١    ٠١١٤٢١٧٦١٦٦  آقاي رمضاني 

٠١١٤٢١٧٥١٣٦ 
  پرستو  مازندران ٠١١٤٢١٧٥٣١١

رومز طيور و دام توليدي  ١٢    ٠٦١٤٣٥٢٣٣٣٣  آقاي پير مرادي 
 

زنجيره يكپارچه توليد   خوزستان ٤٣٥٢٢٩٩٩-٠٦١
  كيمندگوشت مرغ 

 قطره دامپروري و كشاورزي  ١٣  
نوشهر طالي  

٩-٠١١٥٢١٤٧٤٦٧  آقاي مشايخ پور   قطره طال نوشهر  نوشهر ٠١١٥٢١٤٧٤٨٠ 
چكاوك اروم  ١٤    ٠٤٤٣٣٦٧٨٨١٨  آقاي قاسمي 

 
٠٤٤٣٣٦٧٨٨١٩ 
٠٤٤٣٢٢٤٣٠٥٩ 

  مكيس  غربي-آ
دليجان درناي جاويد طيور  ١٥    ٢٢٤٢٠٦٨٢ ٢٢٤٢٠٦٨٢  بيگي آقاي 

٦٤٤٣٦٥١٤  
  درنا مرغ ، شهروز  مركزي

طيور رامسر صنعت و كشت  ١٦   ٠١١-٥٤٣٣٣٧٧١  آقاي محمدي   
٦٦٩٢٠٨٩٨ 
٦٦٥٩٣٨٧٩ 

٠١١-٥٤٣٣٣٧٧١  
٥٤٣٣٣٧٧٠-٠١١ 

٨٦٦٥٩٣٨٧ تلفكس  
كشت و صنعت   مازندران

  رامسر طيور
بيرجند كيان ستاره  ١٧    ٦٦٩١٧١٦١  آقاي خيريه 

٣٦٦٩٣٦٢٤-٤  
٥٦٠-٣٢٢٢٢١٠٤١  

خراسان  ٦٦٩٠١٢٤٤ 
  جنوبي

  سالمت

سينا دام ماكيان  ١٨     سر آمد  تهران ٦٦٩٢٤١٥٧ ٦٦٤٣٢٢٢٤  صادقي آقاي 
جوجه آمل  ١٩     مير طيور  مازندران ٤٤٢٤٤٢٤٥-٠١١ ٧-٤٤٢٤٤٢٤٥-٠١١  آملي ميران آقاي 
نمونه مزرعه  ٢٠    ٦٦٥٦٨٠٤٩  آقاي باقر پور 

٦٦٥٦٨١٢٣ 
٦٦٥٦٨٢٣٣ 

٦٦٥٦٨١٢٣ 
٦٦٥٦٨٢٣٣ 

 تلفكس
  منا پروتئين  گلستان

جيره
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شركت هاي زنجيره اي توليد گوشت مرغليست    
  برند  استان  كساف  تلفن  مدير عامل  شركت  رديف  وضعيت
 صالح پيشرو صنعت و كشت  ٢١  

 كاشمر
 ٥٥٣٣٣٨٢٠-٠٥١  آقاي صالحي

٠٥١٣٨٨٣٩٠٦١ 
٠٥١٣٨٨٣٢٦٤٤ 

خراسان  ٥٥٣٣٣٥٤٤-٠٥١
  رضوي

  شاهديس

اروميه آمرغ سالم پروتئين زنجيره  ٢٢     آمرغ  غربي -آ ٣٢٣٥٤٤٤١-٠٤٤ ٣١٣٧٥٧٢٧-٠٤٤  آقاي اماني 
مازندران اجداد مرغ  ٢٣     يراناا -تيسا  –آدنا   مازندران ٣٢٣٢٦٣٢٤-٠١١ ٣٢٣٢٦٣٢٣-٠١١  پور سرهنگ آقاي 
سبالن جوجه آرتا  ٢٤   ٠٤٥-٣٣٣٥٩٠٧٢ ٤-٣٣٣٥٩٠٧٢-٠٤٥  نوريآقاي حاج    

 تلفكس
١٣٩داخلي   

  آرتا جوجه  اردبيل

دوست  آقاي  قزوين مرغ  ٢٥  
  محمدي

٣٣٢٢٩٤٧٣-٠٢٨ 
٣٣٢٤٤٥٢٠-٠٢٨ 
٣٣٢٤٧٨٥٠-٠٢٨ 

٣٣٢٢٩٤٧٣-٠٢٨ 
٣٣٢٤٤٥٢٠-٠٢٨ 

 تلفكس
  قزوين مرغ  قزوين

  نويد مرغ گيالن  ٢٦  
  

 ٣٣٨٨٢٣١٨-٠١٣  آقاي نويد
 

٣٣٨٨٣٢٨٤-٠١٣ 
 

  نويد  گيالن

  زربال  ٢٧  
  

  
 ٨-٠١١٤٣١٣٢٦٥٧  آقاي آل ابراهيم

٦٦٩٢٧٣٠٠ 
٠١١٤٣١٣٢٦٥٥ 
.١١٤٤٦٧٦٦٦٢ 

  ربالد -زربال  مازندران

    گيالن ٣٣٣٥٧٧٨٦-٠١٣ ٣٣٣٢٠٨٢٦-٠١٣  طالمي نويد آقاي  حسان جوجها-نويد جوجه  ٢٨  
  چينه زرين طال  غربي -آ ٤٥٢٤٥٨٥٧-٠٤٤ ٤٥٢٤٤٨٢٠-٠٤٤  آقاي رستمي  چينه زرين ميان دو آب  ٢٩  

تعاوني كشاورزي مرغداران گوشتي   ٣٠  
  قم

 ٣٦٦٠٣٤٣٤-٠٢٥  آقاي روشن
٣٦٦٣٧٧٣٩-٠٢٥ 

٣٦٦٠٣٤٣٤-٠٢٥ 
٣٦٦٣٧٧٣٩-٠٢٥ 

  مرغ قريه قم  قم
    كردستان ٣٣٢٤٥٥٠١-٠٨٧ ١-٣٣٢٤٢٥٠٠-٠٨٧  آقاي مندمي  گروه توليدي برهان مندمي  ٣١  
مرغداران شركت تعاوني كشاورزي   ٣٢  

  شهرستان سبزوار
  شركت تعاوني  خراسان ٤٤٦٤٥٨٧٧-٠٥١ ٤٤٦٤٥٨٧٧-٠٥١  آقاي صادقي

مجتمع توليد گوشت سحر مرغ   ٣٣  
  كردان

 ٣٤٣٦٧٨٥١-٠١٧  آقاي كرد نوكنده
٢٢٨٨٦٦٧٢ 

٣٤٣٦٧٨٥٤-٠١٧ 
٢٢٨٨٦٦٧١ 

  سحر مرغ كردان  گلستان
  پاداراكا  فارس ٠٧١٣٦٢٩١٧٠٢ ٠٧١٣٦٢٩١٣٩١  )مشكات(محمدي  طيوران صنعت محمدي  ٣٤  
 ٦٦٩٢٤٠٤١  الدين شجاع آقاي  ماهان كرمان  ٣٥  

٠٣٤٣٢٥٢٢٣٥٠ 
٦٦٩٤٦١٦٨ 

٠٣٤٣٢٥٢٢٣٦١ 
  ماهان  كرمان

    كردستان ٣٤٥٤٤٠٣٩-٠٨٧ ٣٤٥٤٩٥٥٠-٠٨٧  قدم با آقاي  تعاوني مرغداران مريوان  ٣٦  
 ٠١١٣٣٢٠١٣٢٣ ٠١١٣٣٢٠١٣٢٣:٦  اقاي حميديان  حديث سواد كوه  ٣٧  

 تلفكس
    

 ٣٣٦٥٤٠٠١-٠٢٨ ١٠-٣٣٦٥٤٠٠١-٠٢٨  آقاي حاجي  حاجيحميدرضا   ٣٨  
 

    قزوين
  اموتل  تهران ٤٤٣٣٨٣٩٧   چي ميوه آقاي  مجتمع كشت و صنعت الله  ٣٩  
  فدك  تهران ٩-٦٥٩٤٣٤٦٤ ٩-٦٥٩٤٣٤٦٤  طال آقاي  كشت و صنعت فدك  ٤٠  
 ٣٧٣٢٢٠٠٠-٠٧١  آقاي پرديس  مجتمع طيور فارس  ٤١  

٣٧٣٢٧٥٤٩-٠٧١ 
٣٧٣٢٠٠٠٠-٠٧١ 

 
    فارس

چهارمحال  ٣٣٥٢٠٧٤٨-٠٣٨ ٤-٣٣٥٢٠٨٢١-٠٣٨  مرتضوي آقاي  كشت و صنعت شهر كرد  ٤٢  
  بختياري

  مرغ افتاب
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شركت هاي زنجيره اي توليد گوشت مرغليست    
  برند  استان  كساف  تلفن  مدير عامل  شركت  رديف  وضعيت
 ٩-٣٦٢٩٠٥٩٦-٠٣١  صيادي آقاي  آرد توتك  ٤٣  

٦-٤٤٠١٩٨٥٥ 
چهارمحال  ٤٤٩٥٠٦١٠-٠٢١

  بختياري
  قره توتك زايتده

 ٩-٦٦٩٠٢٧٧٧  آقاي زند گندمي  طيور بهاران  ٤٤  
٣-٣٨٢١٤٨١٠-٠٨٣ 

٣٨٢١٤٨٣٠-٠٨٣ 
٦٦٩٢٦٤٣٢ 

    كرمانشاه
  ابادي شهر آقاي  تعاوني مرغداران رفسنجان  ٤٥  

  موحدي
٣٤٢٦٣٠٧٠-٠٣٤ 

 
    كرمان ٣٤٢٥٦٧٧٦-٠٣٤

٠٨٣-٦٥٦٢٢٩١٤-٤  آقاي بهرامي  كشت و صنعت باران زاگرس  ٤٦    ٤٦٥٦٢٢٩٠-٠٨٣ 
 

  باران زاگرس  كرمانشاه
  بهسا مرغ  مركزي ٠٨٦٣٥٤٦٩٠١٧ ٠٨٦٣٥٤٦٩٠١٦  مردوخيآقاي   بهسا مرغ  ٤٧  
 ٢٢٠٢٧٦٤٨ ٢٢٠٢٧٧٥١  آقاي اصالني  گروه توليدي سوربون  ٤٨  

٢٢٠٢٧٧٤٥ 
  مرغ سپيدان  مازندران

شركت زنجيره اي توليد فراورده   ٤٩  
  هاي طيور گنبد گلستان

 ٣٣٢٣٣٥٢٥-٠١٧  آقاي محمدي
 

  حيات گلستان  گلستان ٣٣٢٣٣٠١٨-٠١٧
  شمال پروتئين رشد  مازندران      شمال پروتئين رشد شركت  ٥٠  
 ٨٨٩٥٥٥٧٢  آقاي اردالن  پيگير  ٥١  

٠١٧٣٢٤٤١٠٤٤ 
  پيگير  گلستان ٨٨٩٥٥٦٣٣
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