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  پیشگفتار
هـاي آبـان و آذر    مهم پرورش مرغ گوشتی و پرورش مرغ تخمگذار در ماههاي صنعتی کشور شامل دو رشته فعالیت  طرح آمارگیري از مرغداري

بـراي   1381هاي کشـور کـه در سـال     براي اجراي این طرح از آخرین فهرست موجود از مرغداري. توسط مرکز آمار ایران انجام شد 1388سال 
عنـوان فهرسـت پایـه، اسـتفاده بـه       آماده شده بود بـه هاي پرورش مرغ تخمگذار  براي مرغداري 1385هاي پرورش مرغ گوشتی و سال  مرغداري
سپس به بیش از بیست و یـک هـزار   . و سایر منابع اطالع، به روز شد  هاي مرغداري ها و تعاونی ها پس از رجوع به اتحادیه این فهرست. عمل آمد

مرغداري صنعتی کشور پرسشنامه آماري تنظـیم  واحد  18600واحد مرغداري مراجعه و بعد از اعمال اصالحات چارچوبی در نهایت براي حدود 
دستگاه روز اتومبیل بـا راننـده در سـر تـا سـر       2212نفر روز آمارگیر و کارشناس به عالوه  5025براي این آمارگیري از وجود . و تکمیل گردید

به اتمام  5/9/88آغاز شد و در تاریخ  16/8/88طور همزمان از تاریخ  هاي کشور به اجراي این طرح، توسط استانداري. کشور استفاده به عمل آمد
  .افزارهاي طراحی شده به صورت غیر متمرکز صورت گرفته است هاي این آمارگیري با استفاده از نرم استخراج و انتشار داده. رسید

، ربران به امار واطالعات بهنگـام کامنظور پاسخگویی به نیاز مرکز آمار ایران در راستاي وظایف خود در جهت تأمین آمار و اطالعات پایه و به
، 1370هـاي   آغـاز و در سـال   1364را از سـال   پـرورش مـرغ  هاي  هاي آماري مستقل، آمارگیري از رشته فعالیت مرغداري با تهیه و اجراي طرح

  .انجام داده است 1385و  1382 ،1380، 1378، 1375 ، 1373
انـد و همکـاري    هاي کشور که مسئولیت اجراي این طرح را به عهده داشته استانداري جا الزم است از همکاران دفاتر آمار و اطالعات در این

هاي توفیـق اجـراي ایـن طـرح را      هاي مرغداري و مرغداران عزیز که با همکاري و مساعدت خود زمینه ها و تعاونی جانبه اتحادیه صمیمانه و همه
  .اند، سپاسگزاري نماییم فراهم نموده

  .ریزان و پژوهشگران صنعت مرغداري قرار گیرد گیران، برنامه ائه شده مورد استفاده تصمیمامید است اطالعات ار

  دفتر آمارهاي کشاورزي
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  مقدمه
شد و مصرف گوشت مرغ به شـکل امـروزي در بـین عمـوم      ، پرورش مرغ فقط به صورت سنتی و خانگی انجام می1333در ایران تا قبل از سال 

در ایـن سـال، بـا وارد کـردن تعـدادي      . گرفـت  بیماران مورد استفاده قرار می  براي پذیرایی از میهمانان و یا معالجه تر بیشمردم معمول نبود و 
ه جدید ریختـه شـد و بـه تـدریج توسـعه       کشی از خارج از کشور، شالوده فعالیت مرغداري به شیو مرغ جوجه جوجه نژادهاي اصالح شده و تخم

  .یافت
روزه،  ما از شش فعالیت اصلی، پرورش مرغ الین، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، تولیـد جوجـه یـک    صنعت پرورش طیور در کشور

هاي یاد شده، اطالع از چگونگی   پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ گوشتی و یک فعالیت جنبی پرورش پولت تشکیل شده است، از بین فعالیت
  هـا،  ذار بسیار حائز اهمیت است، زیرا که محصول اصلی و تولید نهایی این دسـته از مرغـداري  هاي پرورش مرغ تخمگ هاي مرغداري نحوه فعالیت

  .ماده پروتئینی مهم و مغذي در تأمین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه سهم بسزایی دارد عنوان بهمرغ خوراکی است که  تخم
توانند با اسـتفاده از اطالعـات    ریزان و پژوهشگران می برنامه. باشد هاي پرورش مرغ تخمگذار می مرغداري فهرست نام و نشاننشریه حاضر 

هـا   آدرس محل مرغداري و دفتر مرکزي، وضع فعالیت و ظرفیت مرغداريهاي داراي فعالیت پرورش مرغ تخمگذار،  ارائه شده به تعداد مرغداري
  .عمل آورند به هاي الزم را برداري بهره 1388در سال 
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  مشخصات اساسی طرح

  سابقه طرح
و  1382، 1380 ،1378 ،1375، 1373، 1370 ،1364  هـاي  سـال  درآمـار ایـران    ریـزي، مرکـز   با توجه به اهمیت آمار و اطالعات در امر برنامـه 

  .منتشر کردرا  را به مرحله اجرا درآورد و نتایج آن پرورش مرغ تخمگذارهاي  مرغداريآمارگیري از   طرح 1385

  اهداف طرح
گردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز و ضروري در رابطه با همچنین   گیري و هاي نمونه تهیه چارچوب براي انجام طرح ،هدف کلی از اجراي طرح

این بخش از صنعت هاي اقتصادي در جهت اصالح و بهبود روند کار  سیاست ریزي و اتخاذ منظور برنامه شور، بههاي صنعتی ک مرغداريفعالیت 
  .باشد طیور کشور می

  آمارگیريروش 
  .ه استشد به روش سرشماري انجام  کشورهاي صنعتی  از مرغداري طرح آمارگیري

  جامعه آماري
  .باشد می 1388در سال هاي پرورش مرغ تخمگذار  مرغداري تمامیشامل جامعه آماري طرح، 

  واحد آماري
  .است 1388در سال  مرغداري صنعتیواحد آماري طرح، یک 

  چارچوب آماري
  .باشد میواقع در نقاط شهري و روستایی کشور هاي پرورش مرغ تخمگذار  مرغداري تمامیچارچوب آماري این طرح 

  زمان آمارگیري
  .است 1388سال  دوم، نیمه اجراي طرحزمان 

  زمان آماري
  .است 1387زمان آماري طرح بسته به مورد، روز آمارگیري و یا سال 

  ارائه اطالعاتطح س
  .نتایج این طرح در سطح استان منتشر شده است
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  تعاریف و مفاهیم

  روزه تخمگذار جوجه یک
هاي مخصـوص و طـی زمـان معینـی بـه جوجـه تبـدیل         کشی پس از قرار گرفتن در ماشین جوجه مؤسساتدار تخمگذار در  هاي نطفه مرغ تخم
  .نامند می یک روزهها را اصطالحاً جوجه  این جوجه. شوند می

  مرغ تخمگذار
ها انجام شده و داراي توان تولید بـاال   مرغ خوراکی بر روي آن تولید تخم منظور بههایی است که عملیات اصالح نژاد، صرفاً  شامل آن دسته از مرغ

  .باشند می

  مرغداري پرورش مرغ تخمگذار
مـرغ خـوراکی    تولید تخـم  منظور بهنژادهاي اصالح شده مرغ تخمگذار  هایی از این نوع مرغداري یک واحد تولیدي کشاورزي است که در آن گله

  .شود نگهداري و پرورش داده می

  )سیستم قفس( ظرفیت مرغداري تخمگذار
هاي مـرغ تخمگـذار بـا توجـه بـه       قفس. شوند هاي مرغ تخمگذار عموماً در داخل قفس نگهداري می هاي پرورش مرغ تخمگذار، گله در مرغداري
هاي تخمگذار تعداد مرغی است که بـا توجـه بـه     ظرفیت مرغداري. شوند بندي می به انواع گوناگون تقسیم …اندازه، تعداد طبقات وشکل، نوع، 
  .هاي مرغداري قابل نگهداري است هاي نصب شده در سالن ظرفیت قفس
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  1387 -1388: مقدار تولیدات و استانهاي پرورش مرغ تخمگذار بر حسب وضع فعالیت و  مرغداري

  استان
  1388تعداد مرغداري 

  )1(1387مقدار تولید 
  فعال  کل  )تن(

 ٧٢٥٣٦٧ ١٢١٠ ١٣٨٠    ...............................................کل کشور 

 ٦٠٤٠٨ ٢٠٩ ٢٦٨    ....................................................  آذربایجان شرقی 

 ٧٨٢٥ ١٩ ٢٦    ......................................................آذربایجان غربی 

 ٤٢٦٠ ١٧ ٢٢    .....................................................................  اردبیل 

 ٦٤٩٧٩ ١٣٤ ١٤٠    ...................................................................  اصفهان 

 ٢٢٠٥١٧ ٢٠٢ ٢٣٠    .......................................................................تهران 

 ٦٠٥ ٣ ٦    ...........................................  چهارمحال و بختیاري 

 ٣٨٦٨ ١٤ ١٥    ......................................................  خراسان جنوبی 

 ٧٩١٥٠ ٢٠٣ ٢٢٦    .......................................................خراسان رضوي 

 ١٨٦٣ ٥ ٦    ................................................................  خوزستان 

 ١١٦٥٣ ١٦ ١٦    ......................................................................  زنجان 

 ١٥٨١١ ٢٢ ٢٣    ....................................................................  سمنان 

 ٤٢٧٤٣ ٢٧ ٢٨    .......................................................................فارس 

 ٦٣٩٣٩ ٣٤ ٣٥    ......................................................................  قزوین 

 ٥٠٢٩٥ ١٠٧ ١١٣    ............................................................................  قم 

 ١٩٠٥ ٤ ٧    .................................................................کردستان 

 ١٢٠٦٢ ١٦ ١٧    ......................................................................کرمان 

 ٥٧٣٣ ١٢ ١٥    .................................................................  کرمانشاه 

 ١٨٩٩٥ ١٤ ١٤    ...................................................................   گلستان

 ١٤٤٣ ٥ ٦    ....................................................................  لرستان 

 ٥١٣١ ١٧ ٢١    ..................................................................  مازندران 

 ٢٦١١٤ ٦٢ ٦٩    ....................................................................  مرکزي 

 ١٣٧٥٨ ٣٤ ٣٤    .....................................................................  همدان 

 ٨٩٠٩ ٢٨ ٣٣    ...........................................................................یزد 

 ٣٤٠٢ ٦ ١٠    .........................................................   ها سایر استان

 .شود هاي لنبه و شکسته نیز می مرغ شامل تخم مقدار تولید) 1
دلیل کم بودن تعداد  هاي ایالم، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و هرمزگان به ها شامل استان سایر استان )2

  .ها و به منظور حفظ محرمانگی تمجیع شده است مرغداري این استان



 

 

  هاي پرورش مرغ تخمگذار نام و نشان مرغداري
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  استان مرکزي  1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -1

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان اراك  
 شهرك حمید ياراك انتها شرکت پیامفران 1

مزرعه شماره یک موقوفه 
 يقنات ناصر

اراك شهرك مصطفی   
 نشانی آتشخمینی پشت 

3686627-  0861 1 30000 

فراهان نرسیده  جاده اراك تعاونی دهکده فرد 2
سمت چپ  به حرآباد

 22کیلومتر 

امام کوچه  اراك خیابان 0862  -3263994
آخوند سعدي جنب مسجد 

 114پ 

2245734 -  0861 1 34500 

 جاده 10کیلومتر اراك  لطفی 3
سلفچگان جنب شرکت 

 گواه

  اراك خ بهشتی خ میثم   
 ك فوالدوند

2222811 -  0861 1 17000 

 روي روبهاك خ بهزیستی ار   هزاوه يبادآاراك اول  شرکت خوان گستر 4
 اه سماگکارگاه دانش

3673799-  0861 1 20000 

فراهان  جاده ،اراك قره باغی 5
 سمت راست 9کیلومتر 
 آباد قدیم سوسن جاده

 بار تره اراك میدان میوه و  
 خیابان قیام

3665358 -  0861 2 15000 

 جاده 18کیلومتر اراك  مشکانی 6
موچان  جاده فراهان

 2کیلومتر 

  اراك م دروازه تهران  
 ك بانک خون قدیم 

2240471 -  0861 1 20000 

کیلومتر فراهان  جاده اراك يآباد تاج 7
روستاي آزاد  جاده 14

 مرزآباد

جنب  اراك خیابان مشهد  
 7پمپ بنزین پالك 

3258143 - 
4255135 

0861 1 30000 

معصومه قاسمی و  8
 ابوالفضل شعبانزاده

قم  جاده 22کیلومتر اراك 
 شهسواران يروستا

پشت  جو اراك خیابان ادب 0862  - 3253253
 باهنر هنرستان شهید

  خیابان جواداالئمه 
 81پالك 

2253318 -  0861 2 12000 

شرکت الماس  9
 طالیی پارسیان

 25کیلومتر قم  جاده اراك
کارچان جنب  يبادآ

سازي   شرکت پالستیک
 بهاران

 1تهران م توحید خ کوثر   
 17پ 

66906601- 
66906603 

021 1 220000 

کیلومتر فراهان  جاده اراك عزیزي 10
 جاده میچان 20

میدان دارایی کوچه  -اراك  
 59 خوانسار پالك

  1 24000 

 جاده 6کیلومتر اراك  پزشکی 11
 شویی  فراهان جنب ماسه

  کتاب روي روبهخ قیام  0861  - 4257553
 فروشی پیام نور 

3665227 -  0861 1 40000 

 شرکت کشت و 12
 صنعت دهلق

فراهان روستاي  جاده اراك
 دهلق

اراك کوي الهیه محله سوم  0862  -3264275
 187 پالك 9-12خیابان 

3671028-  0861 1 30000 

 جاده 26کیلومتر اراك  مروارید فراهان 13
 400 پسمت چفراهان 
 اصلی جاده فاصله با متر

اراك خ مشهد جنب حمام   
نبش کوچه  شاهکار
 841پالك  يشهردار

3250533 -  0861 1 40000 

2  
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  استان مرکزي  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -1

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

فراهان به  جاده اراك ربیعی 14
ساروق  يبادآسمت 

نرسیده به  1کیلومتر 
 فارسیجان

فراهان به  جاده اراك 0862  - 3261625
ساروق  يبادآسمت 

نرسیده به  1کیلومتر 
 فارسیجان

32616125-  0862 1 7300 

خمین  جاده -اراك حسینی 15
 کیلومتر آباد امان يروستا

 آباد بعد از امان - جاده 2

 -کوي معلم خیابان -اراك  
 9333 عدالت پالك

3667066 -  0861 1 45000 

 جاده فراهان جاده اراك جهانی 16
سمت  5کیلومتر میقان 

 راست

اراك خیابان شهید رجایی   
ي ك فجر آباد خیابان اسد
 4514پ 

  1 36000 

شرکت تعاونی  17
محسن  نوشگفته

 حسینی

 جاده خمین جاده اراك
 سمت چپ آباد امان

اراك شهرك گردو   
 4317پ  2گلستان 

4578453 -  0861 1 16400 

 جاده فراهان جاده اراك خانی سنجانی 18
 روي روبهمشهد الکوبه 
 مشکان يروستا

دروازه شهرجرد  -اراك  
 پاساژ کندي

2243368-  0861 1 25000 

 يآباد  فراهان جاده اراك رشیدیان 19
 يبادآ يساروق قسمت باال

 )قطعه باال(

اراك خیابان شهید رجایی  0862  - 3572325
 7959راسته پالك آکوچه 

2243075 -  0861 1 19000 

 روستاي طرمزد -اراك شرکا و مهاجرانی 20
 راهزن جاده

 یداناراك خیابان امام م  
 بست بندارایی کوچه الکه 
 الله

2212470 -  0861 1 15000 

 جاده 22کیلومتر اراك  تعاونی دهکده مرغ 21
 يبادآفراهان جنب 
 استراوان

عتی یاراك خیابان شر  
فرمانداري ك شفق  یدانم

 منزل سوم

2249721 -  0861 1 32000 

جاده  12کیلومتر اراك  احمدلو باغی و قره 22
 فراهان

خیابان مشهد جنب  -اراك  
  الله صحرا  يقناد

 750 پالك

3256636-  0861 2 20000 

 جاده 15کیلومتر اراك  ماکیان دهلق 23
 يروستا جاده فراهان

 دهلق سمت چپ

اراك خیابان قائم مقام   
 راهی سهفراهانی جنب 

 حبیب خان

2259859 -  0861 1 15000 

 گوار جاده اراك سنجان ماکیان اوا 24
 آباد عقیل از روستايباالتر 

تهران نارمک خیابان  0862  - 3263446
 21جانبازان شرقی میدان 

 52 پالك

77805758-  021 1 45000 

کیلومتر فراهان  جاده اراك عزیزنیا 25
 فرعی میقان جاده 5

  اراك خیابان مشهد   
پمپ بنزین  راهی سه

 يمتر 20خیابان 
 مهاجرانی

2258467-  0861 1 35000 

 بزچلویی ومحمود  26
 شرکا

 آباد اراك روستاي ایبک
 فراهان جاده 12کیلومتر 

خ جهرم ك  -اراك 0862  -3264273
 6191جواداالئمه پ 

3254947 -  0861 1 50000 

2  
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  استان مرکزي  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -1

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده فراهان جاده اراك آبادي کمال 27
ابتداي روستاي  آباد حر

 سمت راست آباد کمال

 3 خ راهزان شقایق -اراك 0861  - 3252235
 42 پ

3252235 -  0861 2 10000 

 شرکاعرب شاهی و  28
 زرین طیور

اراك شهرك شهید بهشتی    آباد اراك روستاي مبارك
 6نبش رسالت  1فاز 

3125840 -  0861 1 20000 

خمین  جاده -اراك اکبرزاده 29
 سمت چپ 20کیلومتر 
خاکی کارخانه  جاده

 آسفالت راهسازي

اراك پل برق خ فتح شیا   
ها  کوري کوه ك نمک

  مسجد  روي روبه
 تقیحاج آقا 

2770951 -  0861 1 18000 

روستاي خیرآباد  -اراك عزیزي/ شرکت پرطال 30
اراك  جاده کیلومتري 30

از روستاي  تر پایینقم 
 آباد خیر

  اراك شهرك حمید خ   
 متري اول 35

3288508 -  0861 1 18000 

زرین خوشه اراك  31
 قاسمی

 فرودگاه جاده -اراك
و صنعت  شرکت کشت

زرین خوشه مرغداري 
ته یاقتصادي کم مجتمع

 )ره( امداد امام خمینی

کوي مسکن ابتداي  -اراك 0861  -3162417
کوي علوي مجتمع 
 اقتصادي کمیته امداد

3132066 -  0861 1 26000 

فراهان  جاده -اراك پیرولی 32
نرسیده به  8کیلومتر 

 روي روبهمشهد میقان 
 مرغداري جهانی

 - خ سیدالشهدا -اراك  
انتهاي  - وحدت بست بن

 6373 کوچه پ

3281523 -  0861 1 15000 

 جاده فراهان جاده -اراك يآباد تاج 33
 محمدیه

  خ مشهد نبش  -اراك  
 7 متري مهاجرانی پ 20

4255135 -  0861 1 30000 

 جاده فراهان جاده -اراك احمدي 104ونی اتع 34
 آباد داوود

  خ شهید رجائی  -اراك  
 7 ك نشاط پ

2224102 -  0861 1 72000 

                 شهرستان آشتیان  
 16کیلومتر آشتیان  )فدك( يمرغدار 35

نرسیده  مزرعه نو يروستا
 آباد صالح يبه روستا

 از بعد يد19خیابان  - قم  
، 1فرهنگیان  فلکه جهاد

اول دست راست  يمتر 22
 1دانش 

7503577 -  0251 1 35000 

طباطبائیان  36
 ودرجزینی

 مزرعه نو يروستا - آشتیان
 روي روبهنزدیک مخابرات 
 پاسگاه

 روي روبه میدان جهاد - قم  
 633بانک ملی پالك 

7701554 -  0251 2 30000 

 مزرعه نو يروستا - آشتیان سحر يمرغدار 37
شهرك صنعتی  جاده

نرسیده به شهرك سمت 
 چپ

خیابان شهید  - آشتیان  
تأمین رجایی مقابل 
 اجتماعی

7224059 -  0862 1 30000 

2  
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  استان مرکزي  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -1

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 آشتیان مزرعه نو مرغ ناز يمرغدار 38
 روي روبهمحمودآباد 
 امیرکبیرباسکول 

آشتیان مزرعه نو، خیابان   
 15بهارستان پالك 

7243245 -  0862 1 18000 

                 هرستان تفرشش  
حاج  يمرغدار 39

 حسن غیاثی
به اراك  جاده تفرش

 يروستا 6ساروق کیلومتر 
 آباد غیاث

خیابان شهید  -اراك 0862  -3733365
شیرودي کوچه میر عشقی 

 5415پالك 

  1 20000 

 يفراهان روستا جاده اراك حسینی 40
 آباد مخلص

خیابان قیام نرسیده  -اراك  
به بانک ملی دفتر 
 مرغداري یار محمدي

2224802 -  0861 1 20000 

محمدولی  41
 يآباد غیاث

اراك به ساروق  جاده
 آباد غیاث

     2 7500 

سید کاظم  42
 يالجورد

بعد از طراران  جاده تفرش
شهر  يعسگر يمرغدار

صنعتی آخرین فرعی 
 سمت راست

متري عمار یاسر  55 - قم  
 کوچه بیت کوچه فقیهی

772033-  0251 1 12000 

اهللا  حبیب 43
 يآباد غیاث

 جاده فراهان جاده اراك
 آباد غیاث يساروق روستا

 جاده فراهان جاده اراك  
 آباد غیاث يساروق روستا

3733352 -  0862 1 10000 

شرکت تعاونی مرغ  44
 پا زرین

 جاده 5کیلومتر تفرش 
 آباد ممعین يزاغر روستا

شهریور  17تفرش خ   
 46پالك

6230637 -  0862 1 32000 

اراك فرفهان روستاي  مروارید 45
 آهنگران

دروازه مشهد  -اراك  
حمام بعد از خیابان مشهد 
 کوچهنبش  شاهکار

 شهرداري

3250533 -  0861 1 43000 

اراك فراهان آهنگران  بادرستانی 46
 آباد نظام روي جاده روبه

 6قائم شکوفه  اراك شهرك  
 387173354کدپستی 

3283066 -  0861 1 13000 

اراك فراهان روستاي  شنجري کرهرودي 47
 آباد نظام

 روبهاراك خیابان شهدا   
تاالر امیر رضا جنب  روي 

 داروخانه دکتر فتحی

4250075 -  0861 1 29000 

                 هرستان خمینش  
 - الیگودرز جاده خمین فر آرامش 48

 - آباد روستاي نصر جاده
 روستاي آشناخور

خمین میدان مدرس   
 58178پالك  کوچه ارشاد

2331609-  0865 1 24000 

اراك  جاده ،خمین يبرادران هاد 49
نرسیده  آبادداوود يروستا

 به شهر صنعتی خمین

 38500 1 0865  - 2371242 روستاي ورچه -خمین  

   رباط مراد جاده ،خمین مینامرغ 50
  نرسیده به کیلومتر  3

 رباط مراد

میدان مدرس  ،خمین  
 58178پالك  کوچه ارشاد

2331609-  0865 1 30000 

 جاده 12کیلومتر  ،خمین )مینامرغ( سبحان 51
 ورچه ياراك آباد

 - خمین، خیابان شریعتی  
خیابان طباطبایی شرکت 

تعاونی مرغ تخمگذار 
 سبحان

2226276 -  0865 1 30000 

2  
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  استان مرکزي  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -1

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان ساوه  

همدان  جاده ساوه ساعد 52
 يبادآ 40کیلومتر 

به کیلومتر  10 آباد صفی
 آباد شهر غرق

 22خیابان جمهوري  ساوه  
 222 12 پ

2225082 -  0255 1 7000 

                 شهرستان شازند  

 داد قائم مقامیمهر 53

اراك  جاده يابتدا - شازند
 -آباد سمت چپ ادریس
 يساز جنب ماکارونی
 فام نیک

  

جنب  خیابان مشهد -اراك
 يمرغدار پمپ بنزین دفتر
 يآباد تاج

3255759 -  0861 2 12500 

 نادعلیان 54

 يروستا جاده شازند،
سمت  يآباد يتجره، ابتدا
به  چسبیدهراست، 
 بازنه يروستا

  

بهمن  22اراك خیابان 
ساختمان مسکونی صدف 

 15واحد 

2245374 -  0861 1 8350 

                 شهرستان محالت  

55 
 و يمجتمع کشاورز

 آشوري طیور دام و

 -ارقده جاده محالت
شهرك صنعتی  روي روبه

 مزرعه اسدآباد -محالت

  
خیابان شهید  -محالت

 360 محمد منتظري پالك
3227787 -  0866 1 50000 

 سپیددره 56
 يباشی آباد محالت سنجه
 آباد علی

  
محالت خیابان انقالب 

 استادیوم ورزشی روي روبه
3227722 -  0866 1 14500 

 يصفر 57
 آباد علی يمحالت آباد
 باشی سنجه

  
 -خیابان انقالب -محالت
 استادیوم ورزشی روي روبه

3227722 -  0866 1 6000 

                  شهرستان زرندیه  

58 
شرکت پرندك طیور 

 تهران

 -) آباد رحیم( زرندیه
پشت کارخانه  - پرندك
 ایران ت فالتیبار

5416638 -  0256 

) آباد حیمر( زرندیه پرندك
  پشت کارخانه باریت 

 فالت ایران

5416638 -  0256 1 42000 

59 
ذین آشرکت پرتو 
 زرند

 زهرا بوئین راهی سهساوه 
 زهرا بوئین جاده 5کیلومتر 

 سمت چپ

44213649 - 021 

تهران خیابان توحید 
  خیابان شباهنگ 

 طبقه چهارم 124پالك 

66934884-  021 1 60000 

2  
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  استان مرکزي  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -1

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 نگین بارزرند 60

 جاده 7کیلومتر مامونیه 
 جاده خشکرود سمت چپ

 آباد پروین

  
تهران خیابان فرصت 
 شمالی میدان توحید

66432312-  021 1 30000 

61 
 شرکت کشت و
 يصنعت علو

بعد از  - زرندیه مامونیه
   -پمپ بنزین آسیابک

  فرعی  کیلومتر 4
 سمت چپ

5222180 -  0256 

   آزاديتهران خیابان 
   يچهار راه اسکندر

 241ساختمان 

66940014-  021 1 380000 

 ت مرغ زرندشرک 62

 -زرندیه ساوه جاده
 راهی سه 5کیلومتر 
 زهرا بوئین

44213649 -  021 

تهران خیابان توحید 
  خیابان شباهنگ 

 طبقه چهارم 124پالك 

66934884-  021 1 90000 

 ت طرقانشرک 63

 راهی سهزرندیه ساوه  جاده
 جاده 5کیلومتر  زهرا بوئین

   زهرا بوئین
 سمت چپ

44213649 -  021 

تهران خیابان توحید 
  خیابان شباهنگ 

 طبقه چهارم 124پالك 

66934884-  021 1 90000 

 مال علی پور 64
 زهرا بوئین جاده ساوه

 روستاي ورده 18کیلومتر 
  

تهران میدان توحید خیابان 
 97ستارخان پالك 

66914853-  021 1 28000 

65 
شرکت صفادشت 

 )قره اغاج( زاویه

 آباد اختر جاده زرندیه زاویه
 7کیلومتر سمت چپ 

  
خ دکتر  آزاديتهران خ 
 185 پ هوشیار

66657927 - 
66657928 

021 1 67000 

 سیمرغ 66
 جاده زرندیه زاویه
 آباد رحمت

5414125 -  0256 
تهران خیابان توحید 
 يخیابان فرصت شیراز

66436162-  021 1 39000 

                  شهرستان کمیجان  

 زربال اراك 67
 جاده يکمیجان ابتدا
 فامرین

5453948 -  0862 
امام کوچه  کمیجان خیابان
 مهدیه

5453450 -  0862 1 10000 

                  شهرستان خنداب  

 حري 68

خنداب روستاي  -اراك
قلعه ازرج نرسیده به 

 آبادي

5725894 -  862 
خیابان مدرس یاس  -اراك

 8676پالك  18
3671737-  0861 1 20000 

 مظفري /2ر امی 69
جنداب روستاي گازران 

 چپبعد از روستا سمت 
  

 - خیابان دانشگاه -اراك
از  تر پایینخیابان قیام 
 جنب تخم -فروشگاه رفاه

 فروشی یارمحمدي  مرغ 

3667596-  0861 1 16000 
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  گیالناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -2

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان رودبار  
 تخمگذارمرغ  1

 گیلدشت مرغانه
قدیم  جاده ،آباد رستم
 - به طرف رودبار -توتکابن

 يروستا -روستاي اول
 به طرف ییالق - کیاآباد

 جاده به طرف آباد رستم 0132  -6291338
به طرف  -قدیم توتکابن

 - رودبار روستاي اول
به طرف  آباد روستاي کیا

 ییالق

6291338-  0132 1 36000 

  مازندراناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -3

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان آمل  

 جاده 2کیلومتر  ،آمل مرغداري شکوه 1
چمستان نرسیده به 
 بیمارستان امام علی

  آمل خیابان امام  0121 -- 2268974
 30فتاب آ

2273109 -- 0121 1 30000 

 آملقدیم  جاده 7کیلومتر  بالسپید 2
بابل جنب کارخانه نساجی 

 بابکال

قدیم  جاده 7کیلومتر  0121 -- 3113466
 يبابل جنب مرغدار آمل

 - 1 30000 

 جاده 6کیلومتر  ،آمل مرغداري امین 3
 آغوزبن يچمستان روستا
 فرعی جاده

خ دکتربهشتی  ،آمل 0121 -- 2352662
بین اندیشه  بلوار يابتدا

 25و  23

2224366 -- 0121 1 21000 

مرغ تخمگذار  4
 رمضانی

ج  5کیلومتر  ،آمل
چمستان روستاي آغوزین 

جنب شرکت تعاونی 
 آغوزبن

نور جنب  جاده 5کیلومتر  0121 -- 2352519
 تعاونی روستائی

2352538 -- 0121 1 20000 

آمل چالو گنگر ج کال  2به تخم چالو 5
شرکت به تخم بعد از 

 روستاي تیار

2391441 - 
2362051 

 6فتاب آخ هراز ،آمل 0121
 2کوچه منصور طبقه 

2257073 - 
2260228 

0121 1 50000 

امامزاده عبداهللا  ،آمل زرپاآمل  6
اسکومحله نرسیده به 

   انتهاي امامزاده مظفر
 خاکی جاده

 خ امام خمینی آمل 0121 -- 2423130
 فرهنگ فروشگاه 4آفتاب 

2262947 -- 0121 1 30000 

2  
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  ازندراناستان م  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -3

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شرقی  يمل کمربندآ زریبال 7
شهرك  آباد فرح روستاي

 آباد صنعتی جمشید

شرقی  يکمربند ملآ  
 آباد فرح روستاي

  1 60000 

 تخمگذارمرغ  8
 احسانی

 يهراز روستا جاده - ملآ
 سنگچال

     1 80000 

                  شهرستان بابل  

 هلیدشت يارمرغد 9
 احمدعلی هدایتی

گنج افروز  جاده بابل
روستاي هلیدشت انتهاي 
محل مرغداري تخمگذار 

 هدایتی آقاي

3532133 - 
3532150 

خورشیدکال محله  ،بابل 0111
 216شهید بهشتی پالك 

3532150 --  0111 1 22400 

 گنج افروز جاده بابل پیرزاده يمرغدار 10
 يآباد 18کیلومتر 

 داردکاشت

غربی  يبابل کمربند 0111  -- 3532123
جنب منزل  40 توحید
طبقه دوم  يبخرد دکتر

 یوسف پیرزاده

3231409 --  0111 1 26000 

                  تنکابنشهرستان   

پل  -آباد عباس - تنکابن سیمین پردریا 11
روستاي پسنده  -آباد کاظم
جنب کارخانه  - علیا

 صندوق میوه

4952285 - 
4952284 

 - آباد کریم - تنکابن 0192
 -نرسیده به قنادي تهران
   - ساختمان شکیب

 1طبقه 

4284135 -  0192 1 32400 

                  شهرستان رامسر  

میرزا  جاده -رامسر شرکت سپید ماکیان 12
قبل جنت  -کوچک خان

 روستاي اکراسر -رودبار

بلوار شهید  - تنکابن 0192  -- 5372077
جنب  -شیرودي
دفتر  -اکبرجوجه
   آقايمرغداري 

 منوچهر اعتماد

4284466 --  0192 1 30000 

                 شهرستان ساري  

گهرباران  جاده يسار الدین شرف 13
 لوجا ينرسیده به روستا

اظهار  2    - 0151  -- 2362409
 نشده

گهرباران  جاده يسار القاسمیابو 14
 طبقده يروستا

اظهار  2    -  
 نشده

2  
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  ازندراناستان م  ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -3

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان سوادکوه  

سوادکوه پل سفید  ن سوادکوهزری 15
 عبوروسیه سر آباد سرخ

سوادکوه پل سفید  0124  -- 4291093
عبوروسیه سر  آباد سرخ

 دکتر رهوار آقايگاوداري 

4291092 --  0124 2 24000 

تعاونی مرغ تخمگذار  16
 ارفح کوه

سوادکوه پل سفید به 
فیروز کوه  جاده سمت
رستوران  روي روبه

چاپارخانه نرسیده به 
 روستاي ارمغده

سوادکوه پل سفید به  0124  -4296125
فیروز کوه  جاده سمت
رستوران  روي روبه

چاپارخانه نرسیده به 
 روستاي ارمغده

4296125-  0124 2 19000 

                  نورشهرستان   

کیلومتر شهرستان نور  شرکت رزن نور 17
 4کیلومتر هراز  جاده 45

 بلده جاده

  خ طالب آملی  - آمل  
امامزاده  روي روبه 7دریا 

 ابراهیم

2261901 --  0121 1 40000 

                  هرستان نوشهرش  

نوشهر، کجوربخش پول  سیتوك 18
 لرگان جاده کجور

خ فردوسی شمالی  نوشهر 0191  -- 3235621
 يجنب بانک کشاورز

 پخش تخم مرغ سیتوك

3235621 --  0191 1 12000 

                  شهرستان بابلسر  

بابل بابلسر انتهاي  جاده مرغ اعتماد 19
کله بست سه راه اجاك 

 سر کیخامحله

آمل خیابان امام خمینی  0112  -- 5572710
 25 آفتاب

2226092 --  0121 1 14400 

خیابان فرهنگ  يسار 0112  -- 5243141 باقرتنگه يروستا - بابلسر شادان مرغ 20
 يخیابان سعد روي روبه

 ساختمان شهریار

2213756-  0151 1 60000 

                  شهرستان گلوگاه  

روستاي  جاده گلوگاه اصغر هژبري علی 21
نظام محله جنب شرکت 

نی شیر سمت شمال اوتع
 انتهاي خیابان

گلوگاه خیابان نواب   
کوچه شهید خان بابایی 

 اصغر هژبري منزل علی

8314-  0152622 1 18000 
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  آذربایجان شرقیاستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان اهر  
آبادي  جاده -اهر واهخ شمیل مهدي 1

کوه  روي روبه -یخفروزان
 قزل قیه

 خیابان شهید -اهر 0426  - 2234549
 -دستجردي وحید

 16پالك 

2223764-  0426 1 12000 

کلیبرهوراند  جاده -اهر زاده محرم جالل 2
نرسیده به  8کیلومتر 

 روستاي شیرین درق

  شهرك  -اهر   -
 3 شیخ شهاب فاز

3336555-  0426 1 30000 

 15هوراند  -اهر جاده زاده  حاجی 3
از  بعد کیلومتري

 دست چپ -راهی سه
 جاده

تبریز رشدیه آخر بلوار    -
 -اول ولی امر - کوهسار

 -نبش فکوري ولی امر
 512پ 

-   1 10000 

                 شهرستان تبریز  
 جاده اخمقیه -تبریز حسین اعتمادپور 4

کرجان نرسیده به 
 شرکت مالوي دست چپ

جنب  فیروز يتبریزکو 0411  - 4243533
  انقالب  مسجد

 34پالك 

-   1 20000 

 -خسروشهر جاده -تبریز رسول باقري 5
 يقدیم روستا جاده
فروشی  جنب دان کند تازه

 زاده اهللا سیف

تبریز، خیابان امپزشکی  0412  - 2662909
 7 شبنم پ يکو

4443718 -  0411 1 15000 

 خسروشهر جاده -تبریز عباس دقیقی 6
 بار پشت میدان تره

 جاده -تبریز   -
 روي روبه -خسروشهر

 -بار ترهورودي میدان 
 دقیقی فروشی آهن

-   2 18000 

ب آ جاده قراملک -تبریز سیمرغ تخم طال 7
فاضالب جنب شرکت  و

 کودابی

تبریز، خداملک میدان    -
حاج  حسینیه دربند

 91سلیمان پالك 

2891250 -  0411 2 3000 

 روي روبه -تبریز محمد دقیقی 8
صنعتی  يپاالیشگاه کو
 توحید

 جاده -تبریز   -
 روي روبه -خسروشهر

 -بار ترهویرودي میدان 
 دقیقی فروشی آهن

4242278 -  0411 2 20000 

 جاده اول ذرشهرآ -تبریز پور فرج 9
 سمت راست کند تازه

 ) کانال( گاز جاده

خیابان شریفی  اسکو 0412  - 2664240
منزل  صفا يکو

 اژدرزاده

-   2 36000 

 -تهران جاده -تبریز تراب سالک شهابی 10
 روي روبه - کندرود

 سیمکات

 -عصر ولی يتبریز، کو   -
 -خیابان نظامی

   -قطران روي روبه
 23پالك 

-   2 85000 

تهران  -تبریز جاده  ترباخ 11
 -12محمد ظهیرنیا 

 باالتر از پمپ - 400
بنزین کندرود سمت 

 راست

خیابان دامپزشکی  0411  - 6304863
اداره  روي روبه

دامپزشکی دفتر 
   يرمرغدا مؤسسه

 تبریز جوجه

4455533 -  0411 2 34000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

ذرشهر آ -تبریز جاده شمالی و بابایی 12
سمت راست پشت 

شهرك صنعتی رجائی 
 هنآ از خط راه بعد

تبریز، خیابان خیام    -
 29نبائی پالك  يکو

-   2 55000 

 3آذرشهر -تبریز جاده الله سهندآشرکت  13
 -کیلومتر بعد از ایلخچی
 مقابل باغ خاصبان

خیابان  -خسروشهر 0412  - 3324616
کوچه  - اهللا طالقانی آیت

شهید توپچی کوي 
 فرهنگیان

2665840 -  0412 1 48000 

 خسروشهر -تبریز جاده اردبیلی 14
 جنب رادار

 يکو -تبریز، نصف راه   -
 - کوچه شبنم - يسعد

 26پالك 

-   2 35000 

 -ذرشهرآ -تبریز جاده ذرپالآشرکت  15
راهی خامیان اراضی  سه

 ایرسنجی

نرسیده  عصر ولی تبریز 0412  - 3323901
به چهارراه شریعتی 
 يطبقه دوم غذاخور
 سلیم خان

3311194 -  0411 2 145000 

 -باسمنج جاده تبریز، حقیقی 16
فرعی نرسیده به  جاده

باغ یعقوب جنب تعاونی 
 تخمگذار سمند

 عصر ولی يتبریز، کو   -
فلکه بارنج کوچه 

 61مهتاب پالك 

-   2 40000 

تهران  -تبریز جاده راآجنگ  17
 ينرسیده به روستا

قدیم  جاده کندرود
 طویقون

تبریز خیابان گلگشت  0411  -2422906
 يمتر 10 دانشگاه يکو

 39ششم پالك 

-   2 27000 

 يخسروشهر آخر روستا سلیمانی 18
 تازه کند

چهارراه ابرسان  -تبریز 0412  -2682145
بزرگمهر هشتم  يکو

 8شرقی پالك 

1143867-  0914 2 11000 

 بهزاد وحید 19
مرغ  مؤسسه(

 ) وحید

 -تهران جاده -تبریز
روستاي  روي روبه
اکسیژن  جاده - کندرود

مرغداري  -احترامی
 وحید

خیابان شریعتی  -تبریز 0411  -6303939
بارون آواك  -جنوبی
طبقه دوم  61پالك 

 دفتر مرغداري وحید

5593340 -  0411 1 32000 

علی قلی  20
 زادسلطانی

 -قدیم اهر جاده -تبریز
روستاي آرپا دره  جاده
 مرغداري سلطانی -سی

گلی کوچه  تبریز ائل   -
 19نسترن پالك 

-   1 10000 

  موفق  21
 ) مرغداري فام(

 جاده خسروشهر اول
ب زرینه آکند راه  تازه

رود دست راست راه 
 فام يفرعی دوم مرغدار

 يتبریز رشدیه کو   -
دوازدهم بوستان کوچه 

 657پالك 

6695923 -  0411 2 60000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

آخر  -اخمقیه -تبریز شرکت اغ گوشت  22
  جاده - خیابان ابوذر
شرکت آغ  - ارسنجان

 گوشت

خیابان شمس  -تبریز   -
کوچه صدیقانی  يتبریز
   سیدلر بست بن

 فرعی 34پالك 

2343627-  0411 1 12500 

قدیم اهر  جاده تبریز نژاد علی 23
 -سمت راست 7کیلومتر 

 نرسیده به آرپادره سی

 عالمهخیابان  -تبریز 0411  -6334101
چایکنار  -طباطبایی
باالتر از  -جنوبقی

نبش  - ساختمان بیمه
 کوي کشاورز

3369064 -  0411 1 10000 

 - قدیم اهر جاده تبریز، نژاد علی 24
 دست راست 7کیلومتر 

خیابان عالمه  -تبریز 0411  -6373205
 فاطمی يطباطبایی کو

 9اول پالك  يمتر 6

3348382 -  0411 2 13000 

تبریز اتوبان شهید  سلمانی 25
کسائی از طرف روستاي 

باد پشت شرکت گاز آشاد
 مرغداري مهدي سلمانی

باالتر از  -تبریز   -
روستاي  -گلی ائل
 باد مشایخآشاد

6321052-  0411 1 40000 

تبریز اتوبان شهید  سلمانی 26
 جاده باالتر ازکسائی 

بعد از شرکت  -گلی ائل
کوي  - خاکی جاده -گاز

 طناب

 -گلی ائل -تبریز 0411  -6320277
منزل  -بادآروستاي شاد

 محمد سلمانی

6320303-  0411 1 20000 

 -گلی ائل جاده -تبریز رحیم سلمانی 27
 -باد مشایخآروستاي شاد
 سمت راست -اول روستا

 -گلی ائل جاده -تبریز 0411  -6324713
 باد مشایخآروستاي شاد

6320213-  0411 1 18000 

تبریز اتوبان شهیدکسائی  وظیفه 28
گلی  ائل جاده باالتر از
کوچه  بادآشاد يروستا

 جامع مسجد

تبریز اتوبان شهید    -
باد آکسائی روستا شاد

خر کوچه آمشایخ 
 سمت راست مسجد

6320234-  0411 1 21000 

گلی  ائل جاده از باالتر وظیفه 29
مشایخ  بادآشاد يروستا
 ي حاج االخون دره

گلی  ائل جاده باالتر از 0411  -2202586
 بادآشاد ي روستا
 کوچه زرنق - مشایخ

2442216-  0411 1 21000 

اتوبان شهید کسائی  جمشید سلمانی 30
جنب  - گلی از ائل باالتر

 شرکت گاز

باالتر از  -تبریز   -
روستاي شاد  - گلی ایل

 باد میثاغ

-   1 12000 

سلمانی  احمد 31
 يبادآشاد

 جاده باالتر از -تبریز
 بادآشاد يگلی روستا ائل

 روستا اخر مشایخ

 جاده باالتر ازتبریز،    -
گلی اول روستا   ائل
 مشایخ بادآشاد

6307462 -  0411 1 40000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده از باالتر -تبریز دانشور 32
گلی اتوبان شهید  ائل

 کسائی نرسیده به روستا
 سمت راست

خ  -تبریز، خ یاغچیان 0411  -6320400
   -شبنم غربی - مائده

 120پ 

3858016-  0411 1 6500 

 يروستا -گلی ائل جاده يغالمعلی ناصر 33
مشایخ جنب  بادآشاد

 قبرستان روستا

 -گلی ائل جاده -تبریز   -
 مشایخ بادآشاد يروستا

6320422-  0411 1 4500 

 غالمرضا 34
 زادسلطانی

کیلومتر اهر  جاده تبریز،
  مرغداري  روي روبه 7

 نژاد علی

 يتبریز، خیابان منتظر 0411  -6334105
 27سبالن پالك  يکو

-   2 15000 

 قربان چاهی 35
 )باقرزاده(

 جاده تبریز، باسمنج
 از لیقوان باالتر باسمنج و

 يروستا يکیلومتر دو
 بیرق دست چپ

تبریزخیابان مقصودیه    -
نرسیده به میدان 
 يمقصودیه جنب قناد

 رضوان

5405946-  0411 1 8000 

 جاده باسمنج اول تبریز يارجمند 36
 دیزج لیلی خانی يروستا

باسمنج خیابان  0412  - 2323977
 بست بن عصر ولی
 400پالك  يارجمند

2323978 -  0412 1 14000 

پلیس راه  روي روبهتبریز  منتخبی 37
دست  - ذرشهرآ تبریز
نبش اتوبان سهند  - چپ

 نبش جهان دانه حقیقی

خیابان  تبریز   -
پاستورکوي سجادیه 

 9پالك 

-   2 15000 

 يروستا خسروشهر تبریز شرکت مرغ وحدت 38
اول کیلومتر تپه  قره

 سمت چپ

خیابان  عصر ولیتبریز    -
 کوچه مهر يسعد

 2پالك 

3307378 -  0411 1 27000 

بعد  آذرشهرتبریز  جاده نجمی 39
 بارانلر جاده پلیس راهاز 

سمت  آهن راهنرسیده به 
 راست

خیابان ابوریحان  تبریز   -
 3نوبت ایدین پالك 

4782180 -  0411 1 10000 

 تبریز جاده تبریز، سیمرغ تخم طال 40
جنب پلیس  خسروشهر

 جاده راه خسروشهر
 اخوال

اول خیابان  تبریز 0412  - 2752450
دامپزشکی جنب اداره 

 دامپزشکی

4447712 -  0411 1 75000 

جنب پلیس راه  تبریز یعقوب ضیایی 41
هن آ راه از بعد خسروشهر

 گلزار جنب ماسه شنی و

تبریز، خیابان امام    -
چهارراه  تر از پایین

خطیب جنب بانک سپه 
 30هن پالك آ شعبه راه

 طبقه اول

-   1 18800 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده خسروشهر تبریز شاهیان خسرو 42
کیلومتر یک  يکمربند
 يتحقیقات کشاورز مرکز

  کهپارك  تبریز 0412  - 2663530
راه پله دوم  59بلوك 

 14 واحد

3505542 -  0411 1 20000 

 بادآشاد جاده -تبریز  پور روشن 43
گلی  ائل روي روبهمشایخ 

 فرعی جاده سمت چپ
اول ) نرسیده به روستا(

 دره سی

 -گلشهرخیابان گلها 0411  - 3804766
 11 پ -کوچه گل یخ

3854424 -  0411 1 82000 

 جاده 5کیلومتر تبریز،  شادطیور 44
 ياراضی روستا اهر جدید

 گوار

 -تبریز، دروازه تهران   -
 -اول خ سعدي

 - چلو کبابی روي روبه
 /دفتر مرغداري فرحی

 رزاقی

3315429 -  0411 1 48000 

 قدیم اهر جاده تبریز، سیدهادي سیفی 45
 روي روبهارپادره سی 

 ب کمتالآپرورش 

 عصر ولی يتبریز، کو 0412  - 2183279
پروین اعتصامی محله 

دهم  يمتر 6وحدت 
 20پالك 

3322632-  0411 2 5000 

شرکت تعاونی  46
233 

 يباسمنج روستا تبریز
شرکت تعاونی  جانقور

233 

خیابان طالقانی  تبریز 0412  - 2324353
بانک  يرو جنوبی روبه

صادرات جنب کوچه 
 جعفرزاده

-   1 60000 

 جاده از تبریز، باالتر يسعید 47
 يگلی اول روستا ائل
مشایخ راه  بادآشاد

 قبرستان

ائل گلی  جاده باالتر از 0411  -6320239
 -مشایخ بادآروستا شاد

 آباد کوچه خلیل

6321054-  0411 1 13000 

 ذرشهرآ جاده تبریز، فر جواد نهانی 48
راه پس از  جنب پلیس
 بارانلو جاده پمپ بنزین

 جنب پمپ آب

هن آ تبریز، خیابان راه   -
 بست بنگلستان  يکو

 2پالك  نیلوفر 8

1156949-  0914 2 35000 

 گلی ائل از باالتر -تبریز نظمی 49
پشت  -شادباد جاده

 شرکت گاز

 -گلشهر -تبریز   -
 144پالك  -بهارستان

3856877-  0411 1 22000 

 - شادباد يروستا -تبریز نظمی 50
انتهاي کوچه 
 مسجدجامع

گلی  باالتر از ائل -تبریز 0411  -6320154
کسائی  اتوبان شهید

 روستاي شادباد مشایخ

632154 -  0411 1 11500 

گلی  باالتر از ائل -تبریز قابلی 51
 مشایخ بادآروستاي شاد

گلی  باالتر از ائل -تبریز   -
 مشایخ بادآروستاي شاد

6320407-  0411 1 9000 

 -تبریز آذر شهر جاده زاده فی هاشممصط 52
ه اجنب پلیس ر

 آخوال جاده -خسروشهر

فلکه همافر  عصر ولی 0412  - 2752497
   -متري صادقیان 20

 4پالك 

4443019 -  0411 2 18000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

قدیم اهر  جاده -تبریز اسکندرزاده 53
بعد از پمپ بنزین 

دست چپ  -خواجه
مابین شهرك باال و 

 پایین

شهریور  17 -تبریز   -
جدید جنب مسجد 

 150حاج غفار پالك 

-   1 27000 

محمدرضا  54
 آقاباالزاده

 - روستاي شادباد -تبریز
باالتر  -از طرف قبرستان

شوئی حیدر  از ماسه
 شاهگلی

 - آزاديخیابان  -تبریز   -
دانشگاه هنر  روي روبه

 فروشی اسالمی مرغ
 باديآشاد

-   1 20000 

 روي روبه -خسروشهر مرغداري رضوي 55
کوي صنعتی  -پادگان

 شهید قاضی طباطبایی

اخمقیه باالتر از  -تبریز   -
بار  میدان تره

 رضوي فروشی آهن

-   1 55000 

 - گلی باالتر از ائل -تبریز بیوك دانشور 56
باد آورودي روستاي شاد

 مشایخ

باالتر از  -تبریز 0411  -6320400
روستاي  -گلی ائل
 - باد مشایخآشاد
دبیرستان  روي روبه

 الزهرا

-   1 7500 

 3 - پلیس راه تبریز تهران سپید مرغ تبریز 57
به طرف  کیلومتر

مرغداري سپید  -باسمنج
 مرغ تبریز

 -الهی پرست -تبریز 0411  - 6300916
عمارت  -متري 24

 سپهر

-   1 24000 

 -گلی ائل جاده -تبریز اسد سعیدي 58
 -مشایخ بادآروستاي شاد

 جنب قبرستان

آخر روستاي  -تبریز 0411  -6320299
روستاي  -گلی ائل
کوچه  - باد مشایخآشاد

 3 پ -ناصري

6320641 -  0411 1 22000 

 -باالتر از ایل گلی -تبریز اهللا نظمی فتح 59
 - باد میثاقآروستاي شاد

انتهاي کوچه مسجد 
 اهللا بزرگ مرغداري فتح

 نظمی

باالتر از  -تبریز   -
باد آروستا شاد - گلی ایل

 میثاق

6320154-  0412 1 11500 

 روي روبهآذر شهر  جاده محمد دقیقی 60
کوي صنعاي  - الیشگاهاپ

سازي  جنب رنگ -توحید
 صانع یکتا

 - آذر شهر جاده -تبریز 0411  - 4247981
 بار ترهپشت میدان 

 -درب ورودي میدان
 دفتر مرکزي دقیقی

 )باسکول دقیقی(

4247822 -  0411 2 8500 

                 ان سرابشهرست  
 -تبریز جاده -سراب يستان کشاورزهنر 61

 5کیلومتر 
خیابان امام  -سراب   -

 روي روبهخمینی 
 -آموزش و پرورش
 هنرستان کشاورزي

2223162-  0431 2 14000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 395تعاونی  62
 ساواالن

 1روستاي رازلیق  سراب
مانده به روستاي کیلومتر 
سراب  جاده( رازلیق

 )رازلیق

 36000 1 0431  - 2793434 رازلیق روستاي -سراب 0431  - 2793434

 24تعاونی تولیدي  63
 سراب

   2سراب کیلومتر 
 تبریز جاده

خیابان مطهري  -سراب 0431  - 2223880
 19پالك  7وحدت 

2224279 -  0431 1 30000 

                 شهرستان مراغه  
مراغه کمربندي کوي  یوسف خانی 64

 راه تراب -صفائیه
اد اول ورودي آبمراغه پر   -

 روستا
2224854 -  0421 2 22000 

قدیم  جاده -مراغه مقدم زاده حسن 65
یک کیلومتر  - کشتارگاه

سمت  -بعد از کشتارگاه
راست بعد از مرغداري 

 تهمن خطائی

 -عصر ولیمراغه شهرك    -
 - خ پروین اعتصامی

 52 پ -کوچه ششم

4402191 -  0421 2 27000 

 - مراغه کمربندي جنوبی قاسمی 66
   دباغ خانهجاده 

  کیلومتر داخل  2
 زنگنه هاي زمین

 -خیابان اوحدي -مراغه   -
   - آزاديخیابان 
 29 پالك

2227074 -  0421 1 29000 

گشتارگاه  جاده مراغه باف شیله 67
 هنآ قدیم جنب پل راه

مراغه خیابان خواجه  0421  - 3250351
  نصیر کوچه قابیل 

 17 پ

2222163-  0421 2 15000 

 -ورجوي جاده -مراغه انصار 68
 - از کشتارگاه تر پایین

 دست چپ

 -خ خواجه نصیر -مراغه 0421  - 7222239
 -مخابرات روي روبه

 ساختمان انصار

-   2 68000 

 جاده 3کیلومتر  -مراغه مرغ ایران 69
ورجوي جنب کشتارگاه 

 نیمه صنعتی

مراغه اول خیابان چراغ  0421  - 7222199
 -دست راست -برق

دفتر مرغداري مرغ 
 ایران

3250347 -  0421 1 100000 

 - آباد مراغه مسیر کامل اشرفی 70
 سمت راست -چوان باغ

 -محله جوادآباد ،مراغه   -
 جنب مسجد

   الزمان صاحب
 357پالك 

2228293 -  0421 1 36000 

 - آباد بعد از یوسف -مراغه مرغداري مرامی 71
نرسیده  -ورجوي جاده

 ورجوي به

 مراغه خیابان دکتر 0421  - 7222122
چمران میدان کردعلی 

 24پالك  آقا

-   1 60000 

بعد از روستاي  ،مراغه عفتی 72
نرسیده به  - علمدار

 آباد کامل

 -خیابان خواجه -مراغه   -
کوي حاج میرحبیب 

 19پالك 

2228115 -  0421 1 22000 

روستاي  از مراغه بعد چمن 73
 زاده شیشه  جاده -ورجوي

خ خواجه نصیر  -مراغه 0421  - 7223427
 روي روبهشمالی 
 قنادي صادقی مخابرات

2246655 -  0421 1 40000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري مرغداريمحل 
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 آباد کامل يروستا -مراغه رحیمی يمرغدار 74
 رحیمی يمرغدار

   - خ دارایی،مراغه   -
 - متري متذکر 20

 102 پ -کوچه دهم

3250551 -  0421 1 24000 

تپه  -خانقاه جاده -مراغه پرویز نویدوند 75
 ساري سو

شهرك  -مراغه   -
 -بهمن 12خ  -عصر ولی

 50پ 

4400937 -  0421 1 40000 

بعد از روستاي  -مراغه افراه مرغ 76
اهق  جاده -خرمازرد

 سمت چپ

مراغه خیابان خواجه  0421  - 7423448
متري  10نصیر شمالی 
 17 پ -بدیع

2223515 -  0421 1 36000 

عد از روستاي ب -مراغه مجیدي 77
به طرف  -سرگزه
 - سمت راست -آغاجري

بعد از مرغداري خوش 
 راه فرعی خاکی -کالم

خیابان  ،مراغه   -
  شمالی  نصیر خواجه

  بدیعی  يمتر 10
 17پالك 

2227390 -  0421 1 15000 

بعد از روستاي  -مراغه زاده سعید قاضی 78
نرسیده به  - بادآ کامل

 روستاي چوان باغ

 امیرکبیرمراغه اتوبان  0421  - 7553250
جانبازان جنب  يکو

دفتر  - اداره دامپزشکی
 زاده مرکزي قاضی

2270641-  0421 1 36000 

به  -هشترود جاده مراغه عطار حسینی 79
راه  - آباد کامل طرف

 - فرعی روستاي علمدار
کارخانه آسفالت  روي روبه

 موسوي

 -بلوار شکاري -مراغه 0421  - 2270407
 - هتل دریا روي روبه

دفتر مرغداري عطار 
 حسینی

2221136-  0421 1 30000 

 -خانقاه جاده اول -مراغه ضیاءالملکی 80
 دست چپ

2251281 - 
2251280 

 - خ خیام -مراغه 0421
شرکت تعاونی  روي روبه

دفتر  -مرغداران
 مرغداري ملک بقالی

-   1 24000 

هشترود  جاده -مراغه قنبري 81
 روي روبه - 20کیلومتر 

 راه روستایی مال قاسم

 -میدان مادر -مراغه   -
ساختمان  -نبش میدان

 قنبري

-   1 30000 

 - آق کند جاده -مراغه سهند 82
 جنب کوره سنجان

شمالی  يمراغه کمربند   -
  کوچه فاطمیه 

 30پالك 

2226195-  0421 1 10000 

 1شرکت تعاونی  83
ایثارگران  283(

 )پرند جاوید

هشترود تهران  جاده
روستاي  جاده 5کیلومتر 
نرسیده به  آباد کامل

 روستاي جوان باغ

  خیابان  ،مراغه 0421  - 2235480
مجتمع  شهریور 17

 3مسکونی صدف طبقه 
 5 واحد

-   1 60000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -هشترود جاده -مراغه میر فردوسی 84
راه روستاي قرطاول 

نرسیده به روستا سمت 
 راست

خواجه  خیابان -مراغه   -
متري  10نصیر شمالی 
 10پالك  مطهري

2244830 -  0421 1 20000 

راه  روي روبه -مراغه احدي 85
 روستاي تازه کند سفلی

 -مراغه خیابان کاشانی   -
آرد  - تاالر قصر روي روبه

 و غالت احدي

2244830 -  0421 1 13000 

مراغه خیابان اوحدي  0421  -2234659 آباد روستاي کامل -مراغه سیدي 86
  کوي طالقانی 

 176پالك 

7553302 -  0421 1 12000 

 -هشترود جاده -مراغه فاضل مدرسی 87
 -روستاي تازه کند علیا
نرسیده به روستاي 
 سمت راست

کوي  -خ دارایی -مراغه   -
 12+1پالك  -ابوریحان

3253858 -  0421 1 12000 

مراغه  جاده 15کیلومتر  زمانی 88
نرسیده به  هشترود

سمت  -روستاي گل
 راست

 -مراغه خیابان خرمشهر   -
 جنب اداره استاندارد

3255514 -  0421 1 30000 

 -ورجوي جاده -مراغه معرفت 89
 -سازي بعد از صابون
 خاکی جاده سمت راست

خیابان خواجه  -مراغه 0421  - 7222200
 يمتر 10 نصیر شمالی
 3 پ -يمطهر

2230159 -  0421 1 7500 

ما بین روستاي  -مراغه آصفی 90
 -آباد هرق و تازه کند علی
 سمت چپ

هتل  روي روبه -مراغه 0421  -7633209
دفتر مرغداري  -دریا

 آصفی

3250159 -  0421 1 20000 

  اصغر  علی 91
 امیر ابراهیمی

 يمراغه کنار راه روستا
 ورجوي به چاي باغی

روستاي  - شیر عجب 0421  -7222286
 اول روستا - مهماندار

-   1 10000 

شرکت تعاونی  92
 ایثارمراغه 288

بعد  - کیلومتر 15مراغه 
 -از روستایی ورجوي

 روستاي اکیس روي روبه

7613314- 
7613315 

مراغه کمربندي شرقی  0421
 6 پکوي فرهنگیان 

2228898 -  0421 1 52400 

خرما  جاده 10کیلومتر  شرکت نیکو مرغ 93
 زرد

   -خ شیخ تاج -مراغه   -
 71 پ

-   1 30000 

هشترود راه  جاده -مراغه تبیانی 94
گل تپه دست  ییروستا

 راست

 يخیابان سعد -مراغه 0421  - 7252234
 20 پ -کوچه پاشانژاد

2224387 -  0421 1 10000 

شرکت تعاونی  95
 مراغه 657

 - طالبخان جاده -مراغه
 5 کیلومترخرما زرد 

 -خ امام -مراغه   -
 -بازار ابزار روي روبه

خوراك دام و طیور 
 اکبري

3250940 -  0421 1 20000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 - خانقاه جاده مراغه پرستو مرغ 96
 دست چپ -3کیلومتر 

خیابان امام  -مراغه 0421  - 3250289
از بانک  تر پایین -خمینی
دفتر مرغداري  - ملت

 اکبري

-   1 11000 

مرغداري پرند  97
 جاوید

 جاده 5کیلومتر مراغه 
هشترود راه روستایی 

نرسیده به  آباد کامل
 چوان باغ

 - آهن راه خیابان -مراغه   -
 بازرگانی فدائی

2222146-  0421 1 45000 

 -پشت سیلو -مراغه صادقی 98
نرسیده  -سنجان جاده

 - ندکبه روستاي آغ
سمت ( مرغداري صادقی

متر مانده  400) راست
 به روستا

 - خ اوحدي -مراغه   -
  انتهاي خیابان 

 203پالك 

2226560 -  0421 2 10000 

ما بین قوزولجه و  ،مراغه یالله رسول طالب 99
دست  - اصفهانجق

 خاکی جاده -راست

 -آهن خ راه -مراغه 0421  -7563334
 فروشی الستیک -طالقانی

 طالبی

2222234 -  0421 1 20000 

 جاده 20کیلومتر  -مراغه شرکت رصد تخم 100
گل تپه  راهی سههشترود 
 اق بالغ فتوحی به طرف

 سمت راست

انتهاي خیابان  -مراغه 0421  - 7252575
 - کوي عارف -اوحدي

 214پالك 

2273623-  0421 1 20000 

 -هشترود جاده -مراغه واحدي 101
اول راه روستاي 

 سمت راست - گشایش

مراغه خیابان اوحدي  0421  -7923268
 104پ  - کوي اعتصامی

-   1 22000 

 -هشترود جاده -مراغه )بخشی( برین مرغ 102
بعد از روستاي تازه کند 

به روستاي  نرسیده
 آباد علی

کمربندي  -مراغه   -
جنب  -جنوبی

 فروشی تیموري لوله

2228964-  0421 1 9000 

خان  طالب يمراغه روستا انصار 103
گوشتی  يمرغداربعد از 

 ياصل نجار

  خیابان  يمراغه انتها   -
شهرك  يمتر 48
کوچه شهید  عصر ولی

  عالیی سمت راست 
 6درب 

4401882 -  0421 2 10000 

مراغه روستاي خانقاه بعد  زاده سلطان 104
از پل خانقاه اولین 

 مرغداري

  مراغه خیابان    -
متري  10 خرداد 15

 3فروردین پالك 

2236654 -  0421 2 16000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

بعد از  -مراغه جاده سروش 105
 به طرف - روستاي سرج
نرسیده به  -دیزج پروانه
 ملی کوره

شمالی  يمراغه کمربند   -
 30 پکوچه فاطمیه 

2226195-  0421 1 25000 

روستاي گل  جاده -مراغه مجیدي 106
نرسیده به گل تپه  -تپه

 راهی سه سمت راست
 گل تپه

نصیر  خواجهخ  -مراغه   -
داروخانه  روي روبه

 101اسالمی پالك 

2229768-  0421 1 20000 

 جاده - 18کیلومتر مراغه  عبدالهی 107
نرسیده به  -هشترود

سمت  -روستاي گل تپه
 راست

7252244 - 
7252244 

انتهاي خ  -مراغه 0421
دفتر مرغداري  -اوحدي

 عبدالهی

-   1 19000 

 -هشترود -مراغه جاده جعفري 108
بعد از روستاي تازه 

به  نرسیده - کندآباد
 مردق

خیابان خواجه  -مراغه 0421  -7633378
متري  ده - نصیر شمالی

 14بدیع پالك

2223515 -  0421 1 20000 

 - روستاي گل تپه -مراغه ملکیان 109
 نرسیده به آغ بالغ

 -آهن خ راه -مراغه   -
 -جنب مسجد مصلی
 دفتر مرغداري فدایی

2222146-  0421 1 20000 

روستاي اغچه  -مراغه غالمی 110
نرسیده به  - کهل
راه فرعی  -اوخچی

 مرغداري غالمی

 -خیابان دارایی -مراغه 0422  - 7393310
 -آزاديسالن  روي روبه

 65 پ

2224311 -  0421 1 20000 

سرج  يمراغه روستا شاهین طیور 111
 شاهین طیور يمرغدار

خیابان خواجه  -مراغه   -
 ينصیر شمالی کو

 19سهند پالك 

2237992 -  0421 2 20000 

 -هشترود جاده -مراغه ذريآعلی  112
 - باالتر از روستاي مردق

 -آباد نرسیده به کرج
 سمت چپ

7443442 - 
7443443 

مراغه اتوبان امیرکبیر  0421
 يجنب شهید تیمور

 825پالك 

2245454 -  0421 2 20000 

 دخرما زر جاده مراغه پور نجات 113
فرعی  جاده دست راست
 نیکو مرغ باالتر از

خیابان سعدي  -مراغه   -
جنب  کوي دستغیب
کوچه  تأمین اجتماعی
 27 نسترن پالك

2239732 -  0421 1 10000 

 يمراغه نرسیده به روستا ياحمد 114
 قوزلوجه دست راست

مراغه کوچه قم باال    -
دربند حاجی میرمجید 

 98 پالك

2223328 -  0421 1 13500 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

بعد از روستاي  -مراغه محمودي 115
نرسیده به  - علمدار
دست چپ راه  آباد کامل

 خاکی

 -راه اوحدي سه -مراغه 0421  - 75533964
 موتورسیکلتتعمیرگاه 

 محمودي

2226127-  0421 1 17000 

 - عصر ولیشهرك  -مراغه جوادي 116
 جاده بهنق اول جاده

 روستاي خطب

747394- 
7473402 

خیابان اوحدي  -مراغه 0421
محله طالقانی دربند 

 17پالك  4شماره 

2235481 -  0421 1 10000 

  هشترود  -مراغه اسماعیل اسالمی 117
 جاده 20 کیلومتر

روستاي گل تپه 
 مرغداري تبیانی روي روبه

بلوار شهید  -مراغه  -  --- 
هتل  روي روبه -شکاري

دریا دفتر مرغداري 
 اسالمی

3251648- 
3251656 

0421 1 10000 

 -هشترود -مراغه جاده پرنده سفید 118
نرسیده به  - 17کیلومتر 

سمت  -روستاي کهجوق
 چپ

خواجه نصیر  -مراغه 0421  - 7293385
متري  10 -شمالی
 16 پ -مطهري

2223069-  0421 1 20000 

 -علمدار جاده -مراغه علیزاده 119
بعد از کوره آجرپزي 

 سمت چپ

 -خیابان اوحدي -مراغه  -  --- 
 - قم پایین خیابان

دربند حاجی حسن 
 16پالك 

2226358 --  0421 1 7500 

مراغه روستاي سرج  سیفی 120
 پشت مرغداري سروش

خیابان خیام  -مراغه   -
 مرغداري ملک بقالی

2246276 -  0421 1 16000 

 -پشت سیلو -مراغه صادقی 121
نرسیده  -سنجان جاده

 - کند به روستاي آق
متر  400 -سمت راست

 به روستا مانده

 - خ اوحدي -مراغه   -
   - انتهاي خیابان

 203 پ

2226560 -  0421 2 10000 

بعد از روستاي  -مراغه صمدي 122
سرج داخل روستاي 

انتهاي روستا سمت چپ 
انتهاي شهرك صنعتی 
خوشه مهر چسبیده به 
 نقطه مرزي مراغه و بناب

روستاي خوشه  - بناب  -  --- 
مسجد  روي روبه -مهر

 مغازه اسدي -روستا

 ---  -  1 20000 

 - آق کند جاده -مراغه ملک بقایی 123
 هاي سنجان جنب کوره

شهرك  -مراغه   -
خ پروین  -عصر ولی

متري  12 -اعتصامی
 96 پ -پنجم

4400267-  0421 1 23600 

بعد از روستاي  -مراغه کریمی 124
ورجوي بعد از کارخانه 

رسیده به ن _شیشه 
 ناز قره

 آهن خیابان راه -مراغه  -  ---- 
میدان  به طرفمتر  50

 دفتر مرغداري -مسلم

2230085 -  0421 1 20000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

فرعی  جاده -مراغه یوسف وهابی 125
 - روستاي آغ کند

 مرغداري یوسف وهابی

انتهاي خیابان  -مراغه  -  --- 
 - کوي عارف -اوحدي

 214پالك 

2273623-  0421 1 15000 

 -علمدار جاده -مراغه مظلومی 126
 -کوره آجرپزيبعد از 

 سالن اول - سمت چپ

کمربندي  -مراغه  -  --- 
کوي شهربانی  -جنوبی

  9 پالك

2230309 -  0421 1 10000 

بناب  جاده مراغه اول خیري 127
از طرف  آباد روستاي نرج

متر بعد از  700مراغه 
 آباد نرج

 -خیابان خیام -مراغه 0421  -7283368
کوچه گالس  روي روبه

باالتر از  -دوخت
 -آذریان ابزارفروشی

لوازم یدکی فیاضی و 
 خیري

2228970 -  0421 1 20000 

                  شهرستان مرند  
بعد  -خیابان جلفا - مرند زاده بختیار علی 128

 جاده -آهن از تقاطع راه
هاي آجرپزي  کوره

 آباد دولت

 -مرکز شهر - مرند 0491  -2222062
جنب بانک  -میدان امام

داخل پاساژ هالل  -سپه
دفتر خدمات  - احمر

زاده  مرغداري علی
 بختیاري

2255135 -  0491 1 36000 

محمدرضا صدیق  129
 بیان

کیلومتر مانده  15 - مرند
 ییبه مرند راه روستا
 سیوان دست راست

میدان حکیم  تبریز   -
 دانش ينظامی کو

  کوچه دوم غربی 
 61پالك 

4771617-  0411 1 10500 

جلفا  -مرند جاده - مرند گلیشه مرند 130
راهی  نرسیده به سه
 جاده -ساري تپه

 هاي آجرپزي کوره

 -مرند، خیابان جلفا   -
 -چهارراه کنگري
بغل  - ساختمان کنگري

نانوایی دفتر خدمات 
مرغداري حسن 
 هرزندي

2234379 -  0491 1 88000 

 روستاي تر از پایین - مرند زاده حاجی 131
 جاده کنار - اربطان

خیابان طالقانی  - مرند 0492  - 2313332
 -جنب مخابرات قدیم
 -نرسیده به مرکز شهر
 خدمات مرغداري و

 فروشی تخم مرغ
 زاده حاجی

2222641-  0491 1 82000 

منطقه میشاب  - مرند ی ذوالفقاريعل 132
 کیلومتري 20شمالی 
پشت  - تبریز - مرند جاده

 کارخانه اروین

 -هنآ خیابان راه -تبریز   -
جنب  -کوي پرستو

 کلینیک مهرداد

4411383 -  0411 1 12000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 يحصار 133
 )يذوالفقار(

یکان  يمرند، روستا
یک کیلومتر  -کهریز
یکان  از روستاي تر پایین

کهریز به طرف روستاي 
 یکان علیا

یکان  يروستا - مرند 0492  -2463274
مسجد  روي روبه -کهریز

 حصار

2463274-  0492 1 20000 

 جاده کیلومتري 2 - مرند زاده مجید حاجی 134
باسکول  روي روبه - خوي

متري  500پژمان 
باسکول مرغداري مجید 

نرسیده به  ،زاده حاجی
 ایران گاز

 - مرند، خیابان طالقانی   -
 -نرسیده به مرکز شهر
 جنب مخابرات قدیم

2222641-  0491 1 60000 

شرکت تعاونی  135
محمدعلی / 671

 آخوندي

راهی  بعد از سه - مرند
یامچی نرسده به روستاي 

اربطان سمت راست 
مرغداري  روي روبه

 زاده حاجی

خیابان شهید  - مرند   -
 عصر ولیکوي  -رجایی

جنب مدرسه شهید 
منزل  71احمدي پالك 

شخصی محمدعلی 
 آخوندي

2162411-  0492 1 33000 

 جاده کیلومتري 2 - مرند زاده باقر حاجی 136
روي باسکول  روبه - خوي

پژمان مرغداري باقر 
 زاده حاجی

 - خ طالقانی - مرند 0491  -2242600
 جنب مخابرات قدیم

2230052 -  0491 1 50000 

کمربندي  جاده مرند علی برحمت 137
مرند جلفا پشت نیروگاه 

 برق

 -خیابان جلفا - مرند   -
دکتر جنب مطب 

نرسیده به  - جباري
 مرکز شهر

2220940 -  0491 1 75000 

شهر بناب  جاده - مرند زاده میرجالل نقی 138
 روي روبه - جدید

کشتارگاه مرغداري 
 زاده نقی

کوي  - خ ایستگاه - مرند   -
کوچه  - فرهنگیان دوم

 26پالك  -اول

2251887 -  0491 1 35000 

عبدالمطلب  139
 آقابابایی

  خوي  - مرند جاده
تر مانده به مکیلو 8

 -جاده کنار -کشکسراي
شرکت نرسیده به 
 دانه تک

 -میدان آزادگان - مرند 0491  -2226070
جنب پمپ بنزین 

 - کوچه بابایی - جوادي
 89 پالك

-   1 60000 

مرند جلفا  جاده - مرند نژاد جعفري یرضاعل 140
 روي روبهمنطقه الکی 

 جاده پمپ بنزین بغل
 هرزند جدید

مرند خیابان طالقانی   -  --- 
 -بعد از پل خوي

مخابرات  روي روبه
جدید مرند نمایندگی 

 مجاز پارس

2243243 -  0491 1 60000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 کیلومتري 12 - مرند شرکت نور طال 141
 -خوي - مرند جاده

 دست چپ

اول  -خ شاهد - مرند   -
خدمات  -خیابان

 مرغداري برادران

2252491 -  0491 1 30000 

   - روستاي انامق - مرند زاده عارف حاجی 142
بعد از  کیلومتر 2
انامق به طرف  راهی سه

 آباد محمود

 -مرکز شهر - مرند   -
 -جنب بانک ملت

کیوسک  روي روبه
نبش خ  -پلیس
 فروشی مرغ -طالقانی

 زاده حاجی

2222107 -  0491 1 50000 

مرند روستاي ابرغان  زاده عیسی کمال 143
نرسیده به  جاده بغل

روستا مرغداري چهارم 
کیلومتر مانده  2 تقریباً

 به روستا

مرند روستاي ابرغان   -  --- 
محله شهید علیزاده 
 منزل شخصی

2322113 -  0491 1 10000 

 -روستاي اسداغی - مرند ابوالقاسمی 144
راهی  سه جاده کنار

 اسداغی

   -خ کاشانی - مرند   -
 282 پ

2250747 -  0491 1 90000 

                  شهرستان میانه  
 14کیلومتر  -ترك جاده نفیس صبا 145

 آباد روستاي ماهی
کیلومتر  -ترك جاده 0423  - 2293328

 آباد ماهی روستاي 14
2293328 -  0423 1 24000 

نرسیده به  ،میانه قافالن دام 146
 روي روبه -آچاچی
 کوبی برنج

خیابان فرهنگیان  ،میانه   -
 نانوائی يمتر -10

-   2 12000 

                 شهرستان هشترود  
 -مراغه جاده -هشترود محمد حسینی 147

 جنب روستاي المشان
 -هشترود، خیابان امام   -

جنب مسجد 
 سیدالشهدا

6223282-  0423 1 20000 

هشترود  جاده -هشترود مرغداري نوین 148
روستاي جغل  -مراغه

 علیا

شهرك پروین  -مراغه   -
دوازده متري  -اعتصامی
 -کوچه صفا -هفتم

 - 20پالك  - سمت چپ
19 

4407385 -  0423 1 15000 

هشترود قره چمن  جاده تعاونی سهند 149
جنب راهدارخانه 

 پتوبافی روي روبه

هشترود میدان قدیم    -
 کوچه شهید دشتی

6224312-  0423 2 38000 

ذر آشرکت دشت  150
 هشترود

روستاي  جاده هشترود
 عزیز کندي

 18 زعفرانیه تبریز   -
 متري 6اول  يمتر

3321695-  0411 2 9250 

مراغه  جاده هشترود، خوش پر هشترود 151
 آباد علیا روستاي علی

هشترود خیابان شهید    -
 بهشتی

6222427-  0423 2 10000 

روستاي  -هشترود یمانیسل 152
 خواجه عود

روستاي  -هشترود   -
 بادآ علی

-   1 15000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -مراغه -هشترود جاده پور اهللا علی لطف 153
 -جنب اتوبان هشترود
 روستاي خورجستان

جنب  -مراغه -هشترود   -
 -اتوبان هشترود

 روستاي خورجستان

-   1 20000 

                 شهرستان بناب  
بناب خیابان دریا  نیرومند 154

 جهاد انبار روي روبه
 کشاورزي

بناب خیابان باهنر بلوار    -
 مدرس

7222544 -  0412 2 16000 

 جاده يکیلومتر 7 بناب سهند 155
دست راست  شیر عجب

بعد از مرغداري سهند 
 کارخانه شیفته بناب

 روي روبهبناب    -
شهرداري جنب 
 فروشگاه الله

7227527 -  0412 1 75000 

 جاده 3کیلومتر  - بناب نازلیان 156
 دست راست -مراغه

7265404- 
7265343 

انتهاي خیابان  -مراغه 0412
شهید  -نصیر خواجه
 -اطباء بست بن -فالح

 13 پالك

2229493 -  0421 1 55000 

 جاده 7کیلومتر  - بناب سیمین 157
سردخانه  روي روبهتبریز 

 ایران هالل

 -خیابان باهنر - بناب 0412  -7280186
 دفتر بداوران

7231898 -  0412 1 25000 

مجتمع مرغداري  158
 زاده عبدالهی

قدیم  جاده بناب
دست چپ به  شیر عجب

 طرف دریا

مراغه خیابان امام  0412  - 8220432
دفتر  امامزادهکوچه 

 زاده دالهیبمرغداري ع

2227128 -  0421 1 95600 

بناب خیابان امام چهارراه  صبا 159
کوچه  تأمین اجتماعی
 استخر پاسگاه باالتر از
 شنا

بناب خیابان خدپور    -
 مهدیه يجنب غداخور

7236420-  0412 1 20000 

   سهند 160
 )سید سالمی(

جاده  12 کیلومتر- بناب
 از روستايبعد  -ملکان

نرسیده به  -خلیلوند
جنب  -لبنیات الله بناب

 اطلس استیل بناب

باالتر از میدان  - بناب   -
دفتر  -امیرکبیر

مرغداري ایوب 
 فشنگچی

7238081 -  0412 2 14500 

بناب  - مراغه جاده بناب شاخه مرغ 161
نرسیده به روستاي 

شرکت  -روشت بزرگ
 شاخ مرغ نیرومند

7228087 - 
7238400 

مراغه خیابان  0412
شمالی  نصیر خواجه

 19سهند پالك  يکو

2225650-  0421 1 57000 

بعد از روستاي  - بناب نژاد عباس 162
چلقایی نرسیده به 

روستاي دیزج پروانه 
ه کورجاده  دست چپ

 جرپزي پیمانآ

7352513 - 
7393449 

 هنآ مراغه خیابان راه 0412
دفتر آجر ) طالقانی(

 پیمان

2227558 -  0421 1 25000 

2  



 

38 

  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 شرکت دامپروري و 163
 مرغداري نیرومند

ملکان  جاده بناب
راه  روي روبه -5کیلومتر 

 - روستاي خانه برق
 جاده سمت چپ

7223542 - 
7223942 

ملکان  جاده بناب 0412
 روي روبه -5کیلومتر 

 راه روستاي خانه برق

7223542 - 
7223942 

0412 1 350000 

 شرکت جوان 164
 مهتاب

 جاده شهرستان بناب اول
 روشت بزرگ يروستا

 شهرستان بناب اول 0412  - 5442727
 ملکان جاده

7228081 -  0412 1 20000 

 جاده 9کیلومتر بناب  يمحمود 165
 ملکان

اظهار  2 0412  -7298612 بناب خیابان باهنر 0412  -7298612
 نشده

بناب روستاي خوشه  هما 166
 -نرسیده به روستا -مهر

 راه فرعی - دست چپ

بلوار شهید  -مراغه   -
 - کوي الهیه - کرمی

 7پالك 

2239710 -  0421 1 99000 

شهرستان بناب نرسیده  یاوري 167
 به روستاي زوارق

 خیابانشهرستان بناب  0412  - 5452113
باهنر دربند شهید زارع 

 78 پ

7236065 -  0412 1 18000 

کشت و صنعت  168
  مراغه

 -بناب -مراغه جاده
 -مهر  روستاي خوشه

 -روستابعد از متر  200
 سمت چپ

 - آهن خیابان راه -مراغه 0412  - 7332111
راهی  نرسیده به سه

دفتر کشت و  -وثوق
 صنعت دیم آب مراغه

2222306-  0421 1 36000 

بناب جاده  3کیلومتر  جوانمرد 110 169
 آرد روي روبهملکان 
متر داخل  200 -زهره

 راه فرعی

7239849 - 
7224437 

بناب  جاده 1کیلومتر  0412
صدا و  روي روبه -ملکان
 دفتر جوانمرد -سیما

7239840 - 
7239841 

0412 1 61000 

شهرستان بناب نرسیده  قهرمانپور 170
به روستاي دشت کوچک 

 دست راست

شهرستان بناب خیابان    -
حاجی  کارگر دربند

   بست بنهاشم 
 5 شهریار

-   1 21300 

بناب روستاي دیزج  ستاري 171
پروانه جنب کوره 

 جرپزي وحدتآ

هن آ مراغه خیابان راه 0412  - 5354427
فروشان  هنآ میدان

 دفتر مرغداري ستاري

اظهار  2 0421  -2236701
 نشده

جنب  -خوشه مهر - بناب محمودي 172
انتهاي  -مسجد جامع
 کوچه

روستاي خوشه  - بناب 0412  - 7332041
 مهر

3252164-  0412 1 6500 

بناب روستاي دیزج  مکرم 173
راه  بعد از سه - پروانه

 به طرف - خوشه مهر
 سمت چپ -فرودگاه

بناب روستاي دیزج    -
 پروانه

7393345 -  0412 1 20000 

بناب نرسیده به روستاي  سالمی 174
 چپقلو دست راست

خیابان  -مراغه   -
فلسطین  - دانشسرا

 12جنوبی پالك 

2235538 -  0421 1 16000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

ي کیلومتر 12 بناب سیمرغ 175
نرسیده به  شیر عجب

 روستاي قره زکی

7280261- 
7280262 

 يخیابان مطهر - بناب 0412
  محله علیا مسجد 

 52 پالك

7222974 -  0412 1 160000 

بناب  -مراغه جاده - بناب ذرآهاتف  176
به بعد از روشت بزرگ 

مزارع بعد از کانال  طرف
 بآ

اظهار  2 0421  -2225056    -
 نشده

بعد از رشت  - بناب داوري 177
 -نرسیده به القو - کوچک

 سمت چپ

 15 مراغه خیابان   -
 34 خرداد پالك

2226185-  0412 1 20000 

 -بناب روستاي چلقایی علی صفایی 178
مسیر  -بعد از روستا
 دست چپ -دیزج پروانه

 -بناب روستاي جلقایی 0412  - 7352322
 منزل جنب نانوایی

 سعید صفائی شخصی

7352218 -  0412 1 18000 

 -مراغه جاده - بناب راآشرکت مهر 179
 جاده -دست راست
نرسیده به  -روشت بزرگ

 روستاي دوش

7442700 - 
7442600 

چهارراه  -مراغه 0412
 -کوي تجریش -کریمی

 -کوي شاهین
 ساختمان آبی

3252802 -  0421 1 17500 

روستاي چلقایی  - بناب عبادي 180
نرسیده به روستا دست 

 راست

 30000 1 0412  - 7352503 بناب روستاي چلقایی 0412  - 7352503

بناب روستاي چلقایی راه  قادر عطار حسینی 181
دبیرستان دخترانه هویزه 
 انتهاي روستا دست چپ

 - آهن راهخیابان  -مراغه 0412  - 7352145
ردفروشان آجنب میدان 

داروخانه دامپزشکی 
 عطار حسینی

2223226-  0421 1 70000 

روستاي دیزج  - بناب برادران فرخی 182
پروانه پشت کوره 

 نو وحدتجرپزي آ

 - دیزج پروانه - بناب   -
 جرپزيآپشت کوره 

-   1 18000 

روستاي دیزج  - بناب زاده اهللاعبد 183
جرپزي آ روي روبه - پروانه

 ملی

روستاي خوشه  - بناب   -
ت ئجنب هی -مهر

 حسینیه محمدي

7332358 -  0412 1 11000 

بعد از روستاي  - بناب نژاد معلی عباسغال 184
چلقایی نرسیده به 

روستاي دیزج پروانه 
سمت چپ جنب کوره 

جرپزي نرسیده به آ
 اهللا مرغداري عزت
 نژاد عباس

7352513 - 
7393449 

 هنآ خیابان راه -مراغه 0412
جر آدفتر ) طالقانی(

 پیمان

2227558 -  0421 2 25000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

روستاي خوشه  - بناب صابر 185
دست  -بعد از روستا -مهر

چپ بعد از شهرك 
کیلومتر راه  2صنعتی 

 خاکی

روستاي خوشه  - بناب   -
ساختمان  روي روبه -مهر

 بهداشت قدیم

7332217 -  0412 1 30000 

                  آباد شهرستان بستان  
 30کیلومتر  آباد بستان 77تعاونی  186

بعد از تبریز تهران  جاده
دست  آباد یوسف يروستا

 77راست تعاونی 

 عصر ولی يکو -تبریز 0432  - 4223391
 يمتر 6 يخیابان اوحد

میخک  يمتر 4 توحید
 12پالك 

3305683-  0411 1 47000 

 21کیلومتر  آباد بستان بوسلیکی 187
 روي روبهتهران  جاده

 800کاشی تبریز مرغی 
 متري مرغداري بوسلیکی

کوي  عصر ولی -تبریز 0411  - 6306374
اول  يمتر 10جانفشان 

 3پالك 

3305057 -  0411 1 42000 

   -تهران جاده -تبریز مرغ دریا 188
به پلیس  کیلومتر مانده 1

 سمت چپ -راه

   -تهران جاده -تبریز 0411  - 6300767
به پلیس  کیلومتر مانده 1
 روي روبه - سمت چپ -راه

 بنز میالد

6300767 -  0411 1 70000 

 3میانه  جاده -تبریز )تبریزمرغ( 18تعاونی  189
پلیس راه بعد از کیلومتر 

تبریز  روي روبهتبریز میانه 
 پیچ جنب گاوداري ارتش

دارایی مقدم جنب  -تبریز 0411  -6306163
کوچه صباغان دفتر 

 تبریزمرغ

2358979 -  0411 2 30000 

بعد از  - آباد بستان شیرزاد 190
 جاده آباد یوسف روستاي

االنق نرسیده به روستاي 
 خیره مسجد

خیابان  -ماراالن -تبریز   -
 - منتظري شهید
جنب  -ی هاشمیچساندوی

 فدك مسجد

5549260-  0411 2 4500 

تبریز پشت پلیس راه  بادگانآذرآ 191
باسمنج  جاده تبریز میانه

 بتن جنب کارخانه بنیاد

شمالی  عصر ولی -تبریز   -
 5 خیابان نسرین پالك

6300628 -  0411 1 35000 

 تبریز جاده 16کیلومتر  غفاري 192
 -دست چپ - تهران

نرسیده به روستاي قزلجه 
 میدان

سرا نشداخیابان  -تبریز 0411  - 6306374
 12پور پالك  کوچه سلطان

3328636 -  0411 1 50000 

 90کیلومتر  آباد بستان فشه درقبن 193
تهران روستاي  تبریز جاده

بنفشه درق مرغداري 
 خامنه اصل

خیابان مطهري  -تبریز   -
 25کوچه حصار پالك 

8780133 -  0411 2 60000 

2  
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وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
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 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

خیابان گلگشت  -تبریز   - آباد خیر جاده - آباد بستان حسین پورگوار 194
 10کوي نهال پالك 

3349095 -  0411 1 3000 

روستائی  جاده آباد بستان حامد مؤسسه 195
از روستا  باد باالترآخیر

 مرغداري دریاباز

4126562 - 
4126563 

برسان آتبریز چهارراه  0432
خانه فرهنگ  روي روبه

جنب داروخانه باختر 
 6طبقه  3 ساختمان

3349964-  0411 1 100000 

 5کیلومتر  - آباد بستان جودي 196
بعد از سراب  جاده

روستاي آبریز دست چپ 
 مرغداري جودي

 5کیلومتر  - آباد بستان 0432  -4233600
روستاي  سراب جاده

 آبریز

4233434 -  0432 2 10000 

 5کیلومتر  - آباد بستان ضیائی 197
 جاده میانه اول جاده

 قره اونا يروستا

چهارراه جمهوري تبریز  0432  - 3153400
اسالمی سوپرمرغ و 
 ماهی ضیائی

5564464 -  0411 1 70000 

 يکیلومتر 32 آباد بستان پایدار 198
 - تهران تبریز جاده

 روستاي اعناب

ارتش شمالی  -تبریز 0432  - 4223441
جنب اطاق بازرگانی 

 کشاورزي مؤسسه دفتر

5263510-  0411 1 52000 

 شرکت گوزل طیور 199
 تبریز

 10کیلومتر  آباد بستان
 يروستا جاده تبریز جاده

گرگان قدیم سمت 
گوزل  يراست مرغدار
 طیور

 يروستا آباد بستان 0432  -4443618
 گرگان جدید

4443255 -  0432 1 30000 

 7کیلومتر  آباد بستان حبیب غازي 200
 روي روبهمیانه  جاده

 جاده رستوران صفا
شیروانه ده  يروستا

 سمت راست

 دارایی سوم دفتر تبریز   -
 يغاز يمرغدار

2355364-  0411 1 32000 

                  شهرستان شبستر  
به کیلومتر  5 -شبستر وحدت 219تعاونی  201

 -تسوج جاده طرف
 نساجی خامنه روي روبه

خیابان  -شبستر 0472  - 2222780
پشت مدرسه  -جانبازان
 15پالك  -سمین

2224844 -  0472 1 42000 

 10 صوفیان شبستر جاده سهند 202
مانده به شبستر کیلومتر 
کارخانه  روي روبه
 نکونوش يساز نوشابه
 ردخاکی جاده

نصف راه خیابان  -تبریز   -
 يمتر 10کوچه  يسعد

 26پالك  شبنم

4447390 -  0411 1 45000 

 جاده 10کیلومتر  يشهسوار 203
 شبستر - صوفیان

کنار  يچا -تبریز 0472  - 3322384
 ياز شهردار تر پایین

منطقه یک کوچه ساوج 
 2/5ها پالك  بالغی

-   1 30000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
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   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شرکت تعاونی  204
218 

 -تبریز جاده 18کیلومتر 
پشت کارخانه  - صوفیان
خط  پایین -پولیت
 آهن راه

 -يشهید بازار -تبریز 0472  -3363372
 3پالك  - سعادت يسرا

5243404 -  0411 1 5000 

خواجه  ياراضی روستا محمدزاده توحید 205
مرجان نرسیده به 

 روي روبهسیمان صوفیان 
 باسکول جهان نو

خوابگاه  عصر ولیتبریز    -
 يژانس صدرآجنب 

 طبقه دوم

3304265-  0411 2 28000 

تبریز صوفیان  جاده 1 اذرال 206
 جهاد يجنب سیلو

تبریز صوفیان  جاده 0472  - 3222266
 جهاد يجنب سیلو

3222266 -  0411 1 57500 

وایقان  جاده شبستر نژاد لعلی 207
لوله  دست راست مسیر

به متر  1500گاز ارومیه 
 داخل طرف

 آزاديخیابان  -تبریز 0472  - 2272522
مسجد طوبی  روي روبه

 12کوچه سینا پالك 

3349397 -  0411 2 10000 

ي به کیلومتر 5 - صوفیان مرغداري نور 208
شبستر اراضی روستاي 

 روي روبه - سفید کمر
 غذاخوري یاران

ي کیلومتر 5 - صوفیان   -
به شبستر اراضی 
 -روستاي سفید کمر

غذاخوري  روي روبه
 منزل صادقی -یاران

-   1 20000 

 -شبستر -صوفیان جاده  گوار زارعی 209
 يمتر 200نظرلو جاده

هن دست آ پل راهبعد از 
 چپ

تبریز خیابان پاستور    -
جدید مابین حافظ و 

 47ماراالن پالك 

5418216-  0411 1 20000 

 تبریز صوفیان جاده تبریز دنیز تخم نهانی 210
راهی  اصغر اول سه جاده

 ترپ

تبریز خیابان رسالت  0472  - 3483399
 حافظ ياول کو

4444425 -  0411 1 16000 

شرکت مرغ جم  211
 ذرآ

 5 شبستر سلماس جاده
 پمپبعد از کیلومتر 

 جاده بنزین تسوج اول
 چهرگان يروستا

 يچهرگان کو يروستا 0472  - 2523521
فرهنگیان منزل محمد 

 ریامنشآ

2523260-  0472 2 30000 

 جاده يکیلومتر 5 نظرزاده 212
 روي روبهشبستر صوفیان 

پادگان سپاه اراضی 
 بینس

 روي روبه شبستر بازار   -
پاساژ شیخ محمود 

فروشگاه  609پالك 
 نظرزاده

2222118 -  0471 1 18000 

 صوفیان شبستر جاده دهقانیان 213
سرکند  يروستا جاده

دوم  يدیزج مرغدار
 حسین دهقانیان

 عصر ولی يکو -تبریز 0472  - 3542150
  خیابان مخابرات 

 218پالك 

5569904-  0411 1 50000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 - صوفیان -تبریز جاده اعتمادپور 214
 پشت کارخانه اذریت

 ذربایجانآ جاده

فیروز  يکو -تبریز 0473  -2228461
کوچه شهید امینی 

 34 پالك

4447554 -  0411 1 20000 

 شرکت تعاونی 215
 ایثارگران 506

 - صوفیان -تبریز جاده
قم تپه اراضی  يروستا

قره گل جنب مزرعه 
 گلکار

 خیابان رسالت -تبریز   -
  فجر  يمتر 18

 28پالك 

4432072 -  0411 1 28000 

شرکت مرغ و تخم  216
 مرغ بهاران کالن

 - صوفیان -تبریز جاده
امنه نرسیده به  جاده
باد پشت آ راهی زرین سه

 استخوان کارخانه پودر

شرکت امام ره  -تبریز   -
 يشهردار يها مغازه

 54پالك 

2893369-  0411 1 32000 

 جاده تبریز صوفیان جاده امین فضل 217
 يروستا جاده امنه

کالنکش سه متر مانده 
 به روستا

دانشگاه ده  يکو -تبریز   -
 1پالك  17ي متر

3353868-  0411 1 18000 

 -صوفیان -شبستر جاده نظرزاده 218
 اق کهریز يروستا

 نرسیده به روستا
مرغداري مردعلی 

نظرزاده اراضی گونی 
 شرق

 روي روبه بازار شیستر  -  --- 
 شیخ محمود پاساژ
فروشگاه  609 پالك

 نظرزاده

2222118 -  0471 1 16000 

 - صوفیان -تبریز جاده زاده حاجی 219
کارخانه  روي روبه شبستر
 نکونوش يساز نوشابه
 سفالت جدیدآ جاده

 علیشاه اراضی علیشاه

خیابان طالقانی  مرند 0471  - 2442811
جنب مخابرات 

 فروشی مرغ تخم
 زاده حاجی

2222641-  0491 1 68000 

دانشگاه آزاد  220
 اسالمی

اي آق تشبستر روس
کهریز باالتر از کارخانه 

 مرغداري دانشگاه -پلیکا

شبستر روستاي آق  0471  -2613322
 کهریز باالتر از کارخانه

پلیکا مرغداري دانشگاه 
دفتر مرکزي  -آزاد

 دانشگاه آزاد شبستر

2613322-  0471 1 80000 

 جاده کیلومتري 10 شرکت مرغک 221
صوفیان اراضی  -شبستر
مرغداري شرکت  -سیس

 مرغک

صوفیان  -شبستر جاده 0471  - 2332711
 -اراضی سیس

مرغداري شرکت مرغک 
 دفتر مرغداري و

2332828 - 
261352040 

0471 1 40000 

2  
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 مرغدارينام  ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -بخش صوفیان -شبستر 137شرکت تعاونی  222
نرسیده  -اراضی هارونیه

 -به روستاي هارونیه
 جاده مت چپس

چهارراه شریعتی  -تبریز   -
هاي سنگی کاشی  مغازه

41 

-   1 25000 

 جاده کیلومتري 10 آرین جوجه 223
اراضی  -صوفیان شبستر

هارونیه مرغداري آرین 
 جوجه

 جاده کیلومتري 10   -
منزل  -صوفیان شبستر
 باقر عظیمی

-   2 2175 

 جاده 25کیلومتر  مرغداري بنیس 224
 -شبستر - صوفیان

 پادگان سپاه روي روبه

 روي روبه -شبستر   -
کارخانه  -پادگان سپاه
 سازي بنیس پالستیک

2227951 -  0471 2 1900 

 جاده کیلومتري 5 محمدعلی نظرزاده 225
شبستر صوفیان اراضی 
 روستاي آق کهریز

 جاده کیلومتري 5   -
شبستر صوفیان اراضی 
 روستاي آق کهریز

-   1 49000 

                 شهرستان هریس  
 نژاد هریس صبا 226

 )صبا(
برازین  يهریس روستا

 خاکی سد يباال
تبریز، خیابان عباسی    -

 33توحید پ  يکو
6572330-  0411 2 5000 

 233 -110تعاونی  227
 توکلی

 از 31کیلومتر  اهر جاده
 جاده اهی اهرر سه

 شهرك پایین

خیابان طالقانی  تبریز   -
جنوبی نرسیده به 
چهارراه بهشتی 

توکلی  يمرغدار
 بانک صادرات روي روبه

اظهار  2 0411  - 5412188
 نشده

  اهر  تبریز جدید جاده داوود اسکندرزاده 228
  پمپبعد از کیلومتر  6

بنزین خواجه شهرك 
 پایین و شهرك باال
 مرغداري اسکندرزاده

جدید  شهریور 17 تبریز 0432  - 5173350
جنب مسجد حاج 

دفتر مرغداري  -غفار
 زاده اسکندر

5554667 -  0411 1 20000 

 - اهر تبریز 53کیلومتر  زارعی 229
نرسیده به روستاي 
  بیلوردي مرغدار 
 حسین زارعی

خیابان  -تبریز   -
متري  10 - گلگشت
 47 پ - گلستان

3355513 -  0411 1 19000 

 جاده اول - هریس نگین تخم هریس 230
 خانمرود

خیابان شهید رجبی اذر    -
نرسیده به مسجد امام 

 9 پالك -رضا

6122814-  0432 2 10000 

خواجه روستاي  - هریس یناسا 231
 روي روبه -شهرك پایین
 روستا

پشت  -آبرسان -تبریز 0432  - 5173213
 - عابر بانک سپه
 - ساختمان کریستال
 شرکت سانیا

-   1 40000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري مرغداري محل
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده -اهر -تبریز جاده علیزاده 232
   -روستاي نمرور

 کیلومتر بعد از روستا 1

 -ماراالن -تبریز 0432  -6233400
 -علیزاده -چهارسو

 - دفتر تقفی علیزاده
 النبی جنب مسجد خاتم

3341710 -  0411 1 31500 

امیرمسعود نجاتی  233
 شرکاو 

 -تبریز ورزقان جاده
 جاده از خواجه تر پایین

ورزقان روستاي چنزق 
 -جاده دست راست

مرغداري امیرمسعود 
 نجاتی

 -عصر ولیکوي  -تبریز 0914  -3206271
کوچه  - خیابان شریعتی
 44 نازنین پ

3307356-  0411 1 10500 

                 شهرستان جلفا  
پلیس راه مرند  روي روبه ارس طیور مرند 234

 به طرف) هادیشهر( جلفا
 - 1کیلومتر هادیشهر 

 جاده -سمت راست
 خاکی

 -متري 40مرند خیابان    -
 67 پالك - میدان معلم

2251031 -  0491 1 25000 

                  شهرستان ملکان  
 - لک لر جاده -ملکان نژاد اهللانور يمرغدار 235

 -دست راست -جاده اول
پشت  -خاکی جاده

 پرورش شتر مرغ

 -خیابان امام -ملکان 0422  - 7225880
دربند  -کوچه هدایت
منزل  - هشتمی
 نژاد اهللانور

8223828 -  0422 1 30000 

روستاي  جاده -ملکان يبرادران صفر 236
پشت  -قوریجان
متر  150 -غذاخوري اسد
 روي روبه - داخل کوچه

 اهللامرغداري سعید
 اصغرزاده

 -خیابان معلم -ملکان 0422  - 8225100
 -شهریور 17خیابان 

جنب  -کوچه قازانلو
 -فروشگاه بسیجیان

 12پالك 

8225200 -  0422 1 17000 

 يکمربند -ملکان يمشیر 237
 -باسکول روي روبه
 راهی میاندوآب سه

 -خیابان امام -ملکان 0422  - 8224717
 -آقاجانی کوچه شهید
 62پالك 

8225477 -  0422 1 12000 

 - ملکان جاده -ملکان رشیدیان يمرغدار 238
بناب نرسیده به گل 

  جنب  -درسی
 دانشگاه آزاد

 -خیابان امام -ملبکان   -
جنب نمایشگاه 
 رشیدیان

8221662 -  0422 1 11000 

تازه  يروستا -ملکان کت بهپرورانشر 239
 شرکت بهپرورانه قلع

 تازه قلعه يملکان روستا
خزینه  يروستا جاده

جدید تازه قلعه دست 
مقابل کانال  جاده چپ

 ابر

 -خیابان معلم -ملکان 0422  - 8352447
 چاي کنار -محله قازانلو

8223835 -  0422 2 20000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

بعد  قوریجان جاده -ملکان مالکی 240
لوله  جاده -يقلی کند از

 آب

 - شهریور 17خیابان  -ملکان   -
مغازه  -چایکنار روي روبه

 مالکی

8223768-  0422 1 20000 

 - روستاي قوریجان -ملکان کوثر ملکان 241
بعد از روستاي قلی 

نرسیده به روستاي  -کندي
 دست چپ -االسالم شیخ

جنب  -بلوار شمالی -ملکان 0422  - 8592111
 فروشگاه فتحی -دارينفرما

8226664-  0422 1 43000 

 بناب و جاده -ملکان ملکان 517 تعاونی 242
 يروستا نرسیده به -ملکان
سمت  - قشالق باد آ علی

 راست

خیابان  -خیابان امام -ملکان   -
 دربند درگاهی -آزادي

-   1 20000 

 -نرسیده به آقمنار -ملکان شرکت بهاران ملکان 243
 دست راست به آقمنار

کوچه  -ن معلماخیاب -ملکان 0422  - 8473255
منزل جنب  - قازان لو

 فروشگاه بسیجیان

8225200 -  0422 1 30000 

بین قلی  -کوربالغ -ملکان فتحی 244
دست  -خانم و کوربالغ

نرسیده به  -راست
 وردي فتحی مرغداري حق

متري  100 - آباد عباس   -
 آباد ورودي عباس

-   1 20000 

روستاي داش  -ملکان علیپور 245
 -نرسیده به روستا -بالغ

 سمت راست

روستاي تپه  -ملکان   -
نرسیده به  - اسماعیل
 جاده کنار -روستا

-   1 10000 

                  شهرستان آذرشهر  

بعد  -آذرشهر -تبریز جاده مشکوفی 246
 -سلیمی شهرك شهیداز 

 کارتن انصار روي روبه

ائل گلی خیابان  جاده تبریز 0412  - 4322875
 7پالك  2اطلس  يراز

3819167-  0411 1 49000 

 ذرشهرآ تبریز جاده مرغ اسکو 247
راهی ممقان شرکت  سه

 مرغ اسکو

خیابان امام ایستگاه  تبریز 0412  -4322026
 831تپلی باغ ساختمان 
 طبقه دوم ممقانی

3346046 -  0411 2 75000 

مراغه  جاده ذرشهرآ قربانپور - عظیمی 248
 جاده 20کیلومتر 

 دست راست شیر  عجب

خیابان امام جنب  آذرشهر 0412  - 4225552
فروشگاه  خیز صبح يسرا

 عظیمی

4224961-  0412 1 40000 

 جاده 2کیلومتر  آذرشهر کوهساران 249
 شیر عجب

 آهن راهخیابان  -تبریز 0412  - 4223103
ساختمان  روي روبه -شرقی
 55پ  -کوي صبا - عمران

4445787 -  0411 1 30000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 از تر پایین -آذرشهر توکلی 250
 -يخیابان کمربند

 نمایشگاه صفا روي روبه

روستاي اخی  - گلوگان 0412  -4422306
   -کوچه نیلوفر - جهان

 5 پ

4533240 -  0412 1 17000 

اداره  روي روبه -گوگان فتحی 251
جنب موتور آب  -گاز

 شهرداري

ایستگاه  -زعفرانیه -تبریز 0412  - 4521044
متري  10جنب  - مدرسه
 -ساختمان یاس -دوم

 2واحد 

3804816-  0411 1 15000 

گوگان  جاده ذرشهرآ فالحتی 252
 -فیروزساالر يروستا

 دانشگاه جاده

خیابان  - گلدشت -تبریز 0412  - 4520058
 يکو -ينیشاپور عطار

  خیابان  -دانشگاه
 18پالك  -يمتر 18

5445347 -  0411 1 40000 

گرگان اراضی قشالق  خاکپور 253
 هنآ پشت ایستگاه راه

 يخیابان سعد -گرگان   -
 ياحمد -کوچه دیانت

 2پالك 

4523539 -  0412 1 24000 

 -شیر ذرشهر عجبآ جاده نژاد حسن رحیم 254
بعد از کارخانه آهک 

 ذرشهرآ

 -شیر عجبذرشهر آ جاده 0412  - 4432258
بعد از کارخانه آهک 

 ذرشهرآ

-   1 42000 

                  شهرستان اسکو  
 20000 1 0412  - 3225898 جنب دانشگاه - میالن 0412  - 3225898 جنب دانشگاه - میالن مقصودي 255
   - آذرشهر تبریز جاده الله سهندآشرکت  256

کیلومتر بعد از  3
مقابل باغ  - ایلخچی

 خاصبان

خیابان  -خسروشهر 0412  - 3324616
کوچه  - طالقانی اهللا آیت

کوي  - شهید توپچی
 فرهنگیان

2665840 -  0412 1 48000 

کندوان  به طرف اسکو فرهنگی 257
محله فسقندیسی جنب 

شعبه نفت  يبیارآ استخر
 محله پیران سرایی

گلی  ائل جاده -تبریز 0412  - 3223230
نرسیده به میدان خیام 

 يمتر 6میخک  يکو
 11پالك  -  ائل

3303353 -  0411 2 9000 

نرسیده به  ذرشهرآ تبریز ملکی 258
 روي جاده روبهایلخچی 
 يکیلومتر 25 کردلر

 تبریز به طرف متر 200

 يکو -خیابان پاستور 0412  - 3323908
 135پالك  -سجادیه

4773816-  0411 2 7700 

 اول ذرشهرآ تبریز جاده ذرمرغآ 26 تعاونی 259
جزیره اسالمی  جاده

 مرغ 26تعاونی 

چهارراه شریعتی  -تبریز 0412  - 3324530
 يها جنوبی اول مغازه

 ذرمرغآ 26سنگی تعاون 

5557295 -  0411 1 60000 

 پمپبعد از ایلخچی  یاريعل 260
هاي  کوره جاده بنزین

 شللو جرپزي روستايآ

خیابان رسالت  -تبریز   -
متري  12 - رسالت يکو

متري  6نبش  -اول
 29یاسمن 

4431497 -  0411 2 24000 

2  
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  آذربایجان شرقیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -4

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

نرسیده  ذرشهرآ جاده تبریز یاراحمدي 261
متر به  100 - به ایلخچی
 کردلر جاده طرف

خیابان شریعتی  -تبریز 0412  - 3322040
اول خیابان  -جنوبی
 -43پالك  - پاستور
 فروشی یاراحمدي مرغ

4778175 - 
4770876 

0411 1 18000 

   ذرشهرآ جاده تبریز متحد 262
مانده به کیلومتر  2

پادگان  روي روبهایلخچی 
 قاضی طباطبایی شهید

 - خیابان گلگشت -تبریز 0412  -3232969
 - گل بست بن -شمال يکو

 196پالك 

3348830 -  0411 1 42000 

   ذرشهرآ جاده تبریز قربانی 263
مانده به ایلچی کیلومتر  2

 پادگان شهید روي روبه
 قاضی

   -ذرشهرآ جاده -تبریز 0412  - 3324537
مانده به ایلچی کیلومتر  2

 پادگان شهید روي روبه
 قاضی

3324537 -  0412 1 22000 

اول  ذرشهرآ تبریز جاده نیمافر 264
نرسیده به  کردلر يروستا

 ایلخچی

خیابان امام  - ایلخچی 0412  - 3322991
خیابان صائب جنوبی 

 26پالك 

3322461-  0412 2 40000 

 روي روبه -خسروشهر رضویه 265
پادگان شهید قاضی 

مرغداري  -طباطبایی
 رضویه

خیابان امام  -تبریز 0412  - 2662515
کوي شهید  -خمینی
طبقه  -22پالك  -رزقیان

 دوم

3364847-  0411 1 54000 

   - ذرشهرآ تبریز جاده بدیعی اقدم و شرکا 266
کیلومتر مانده به  2

پادگان  روي روبه - ایلخچی
قاضی طباطبایی جنب 
 باسکول قربانی

3322969- 
3324537 

اول خیابان  -تبریز 0412
ساختمان  -دامپزشکی

 2شماره 

4442239 -  0411 1 86000 

 اول - خ فرمانداري - اسکو زاده زمان 267
خر تجنب اس - اربط جاده
مرغداري جمال  -عشایر

 زاده زمان

فلکه  - خیابان امام - اسکو 0412  - 3223320
خ امداد  -جنب کمیته
 قدیم

3222252 -  0412 1 6000 

                  شیر ان عجبشهرست  

بعد  5کیلومتر  - شیر عجب دریا 268
باالتر  - راهی خضرلو از سه
مخصوص فوالد  جاده از

 شاهین بناب

جنب  -میدان معلم - بناب 0412  - 7280124
 بست بن -نمایندگی آسا
 1مهر 

7280124 -  0412 1 60000 

  
   



 

49 

  استان آذربایجان غربی  1388 –هاي پرورش مرغ تخمگذار فهرست نام و نشان مرغداري -5

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان ارومیه  
شمس  راهی سه - باالنج جاده جعفرنژاد يمرغدار 1

کارخانه  روي روبه -حاجیان
 ماسه شن و

   -خیابان راهنمایی 0443  -4833564
 37پالك  - 18کوچه 

2237882 -  0441 1 30000 

 جاده - اشنویه جاده ارومیه وم کوشینشرکت ار 2
شمس حاجیان  روستاي

روستاي  باالتر ازپنجاه متر 
 دست چپ - فک بگلو

 56000 1 0441  - 3663923 35پالك  -2خیابان مولوي   

 - مهاباد جاده -ارومیه ارومیه 115تعاونی  3
 روستاي ترکمان

نواب صفوي  خیابان -ارومیه  
 10پالك  4کوچه 

3444457 -  0441 2 30000 

روستاي  -قریه چنقرالوي پر فازلر 110تعاونی  4
 چناقلو

 20000 2   خیابان امام -نوشین شهر 0443  - 3724305

شهید  جاده 20کیلومتر  فراز 177مرغداري  5
 جاده سمت چپ - کالنتري

 آباد برنج

نرسیده به  -خیابان آپادانا  
 182پالك  - معلم

3443753 -  0441 1 40000 

                  شهرستان خوي  
 - میدان هواشناسی - يخو شرکت حامدنو 6

 جاده -هواشناسی روي روبه
 قدیم خوي تبریز

2443919 - 
2457507 

 -خیابان طالقانی - يخو 0461
 -اول بازار -مقبره روي روبه

 مغازه اکبر ارالنی

2252823 -  0461 1 17000 

 شرکت سفید مرغ 7
مرغداري برادران (

 )شکرزاده

 جاده 6کیلومتر  - خوي
 مرغداري شکرزاده -پارچی

 -خیابان طالقانی - خوي 0461  - 2229529
پالك  -سراي حاج میرهاشم
 ندارد

2252789 -  0461 1 75000 

 جاده 24کیلومتر  - خوي مرغ عدل 8
 روستاي ایواوغلی -تبریز

 -خیابان شیخ مهدي - خوي  
 73پالك 

2445511 -  0461 1 19500 

 کیلومتر مانده به خوي 25 شرکت خوي مرغ 9
 روي روبه -)تبریز جاده از(

 سنگبري آذربایجان

 -خیابان طالقانی - خوي  
پالك  -سراي حاج میرهاشم
 ندارد

2256464 -  0461 1 40000 

 - شهدا مزار روي روبه - خوي مرغداري توحید 10
 مرغداري توحید -7کیلومتر 

 -خیابان طالقانی - خوي 0461  -2261148
سراي حاج  -مقبره روي روبه

 57پالك  -میرهاشم

2255924 -  0461 2 12000 

 - سلماس جاده - خوي شرکت مرغ کوالك 11
 10 -عصر ولیشهرك 
به طرف روستاي کیلومتر 
 روي روبه -مردان خاك

دست  -خاك مردان راهی سه
 راست شرکت مرغ کوالك

 -خیابان طالقانی - خوي  
سراي حاج  -مقبره روي روبه

 57پالك  -میرهاشم

2255924 -  0461 1 34000 

 -روستاي دیزج دیز - خوي اغالري 12
 الدین سید تاج جاده

طبقه  -خیابان کارگر - خوي  
علی  فروشی دوم مصالح

 مردان

2220794 -  0461 1 19000 

2  



 

50 

  آذربایجان غربیاستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -5

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده 30کیلومتر  - خوي خوي مرغک 13
 جاده 2کیلومتر  -خوي تبریز
 باشی روستاي تپه - یکانات

 -خیابان شیخ مهدي - خوي 0462 - 2934144
 73 پالك

2445511 - 0461 1 20500 

دهستان  -کیلومتري خوي 2 خداوردیلو 14
مرغداري  - وار روستاي بیله

 خداوردیلو

باغ  -خرداد 15بلوار  - خوي 0462 - 2988110
 - متري 14کوچه  -جبارزاده

 52 پالك

2443547 - 0461 1 30000 

دروازه  -کیلومتري خوي 9 شرکت میهمان مرغ 15
 روستاي قیز قلعه -ماکو

سراي  -بابابازار حاج  - خوي 0462 - 2917097
 80ك پال - فر اعالیی

2257503 - 0461 1 15000 

                  شهرستان سردشت  
جنب  تیر 7 سردشت بلوار 0444 -3426221 روستاي برسیو - سردشت وف شافعیئر 16

 اداره راه
3229100 - 0444 2 20000 

                هرستان مهابادش  
 جاده 25کیلومتر  - مهاباد غالمحسین هنرمند 17

روستاي قوپی  -میاندوآب
 باباعلی

کوچه  شهریور 17خیابان   
 اسدزاده

  2 45000 

 - بوکان -مهاباد جاده - مهاباد مرغداري اسماعیلی 18
 روستابعد از  40کیلومتر 

مغازه  بار ترهمیدان  -بوکان  
 ابراهیم

  2 14000 

 -ترشکان راهی سه - مهاباد مسعود فعالیت 19
 میاندواب جاده 20کیلومتر 

 -وفایی راهی سهمهاباد  0442 - 3583437
 ساختمان عباسی

  1 20000 

              شهرستان میاندوآب  
 36 - میاندواب کوي فجر   - آباد روستاي تقی -میاندواب نوك قرمز 20

 2متري فرهنگیان پالك 
  1 18000 

شرکت کشت و صنعت  21
 زرین

 جاده 15میاندواب کیلومتر 
 شاهین دژ

میدان حضرت  -میاندواب 0481 -2224697
 ساختمان حیدر سبزي -علی

  2 80000 

                شهرستان نقده  
 -مهابادجاده  - محمدیار عظیم شاپوري 22

 نرسیده به شهرك المهدي
متري کوي  20 - نقده  

 63پالك  -پاسداران
  1 25000 

 43شرکت تعاونی  23
 نقده

 جاده 22کیلومتر  - نقده
 ارومیه روستاي درگه ارمغان

خیابان شهید مجید  - نقده  
کوچه پشت  - رحیمی

جنب  -راهنمایی و رانندگی
دانشگاه  خوابگاه دانشجویان

 آزاد اسالمی منزل شخصی

  1 30000 

                دژ هرستان شاهینش  
کوچه  -روستاي قیز کورپی نصرت صفیارزاده 24

بهداشت باالتر از دبستان 
 دست راست -طالقانی

خیابان  -شاهین دژ  
 کوچه دوم -ژاندارمري

  1 13000 

                  هرستان چایپارهش  
نرسیده به  - قره ضیاءالدین احمدي 25

 -قره ضیاءالدین راهی سه
 پشت پمپ بنزین

اول خیابان  - قره ضیاءالدین 0462 - 2943325
 منزل احمدي -شهدا

2722330 - 0462 1 13000 

                 شوطشهرستان   
 -ماکو -خروجی شوط جاده محمد جلیلی 26

 - کارخانه آسفالت روي روبه
 مرغداري - سمت چپ

کوچه  -خوي خیابان چمران  
 شهید خندانی

2451669 - 0461 1 20000 

  



 

51 

  کرمانشاهاستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 6

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 آباد غرب شهرستان اسالم  

دهستان  -غرب آباد اسالم جوهري اهللا سیف 1
کمربندي  -حومه جنوبی

 - جدید قصرشیرین
روستاي  -یککیلومتر 

 آباد امیر

 يروستا -غرب آباد اسالم  
 امیرآباد

5226776 -  0832 1 50000 

                کرمانشاهشهرستان   

 - بیستون جاده -کرمانشاه 36تعاونی  2
 - کارخانه رب جاده انتهاي

 - دهستان درود فرامان
 روستاي سیاه بید سفال

 جاده -کرمانشاه  
 جاده انتهاي - بیستون

دهستان  -کارخانه رب
روستاي  -درود فرامان

 سیاه بید سفال

  2 20000 

 12کیلومتر  -کرمانشاه سعدي صادقی بروجردي 3
ن دهستا - بیستون جاده

روستاي  -درود فرامان
 سیاه بید سفلی

 12کیلومتر  -کرمانشاه  
دهستان  - بیستون جاده

روستاي  -درود فرامان
 سیاه بید سفلی

اظهار  2  
 نشده

 -سنندج جاده -کرمانشاه شرکت مرغ ورله 4
دهستان  - 38کیلومتر 

روستاي  - میان در بند
 ورله

 -سنندج جاده -کرمانشاه  
دهستان  - 38کیلومتر 

روستاي  - میان در بند
 ورله

  1 120000 

 12کیلومتر  -کرمانشاه پرك طیور غرب 5
 جاده - بیستون جاده

دهستان  -کاشی بیستون
قبل از  - درودفرامان
 باغ فلک روستاي

میدان بار  -کرمانشاه  
ضلع شرقی بنگاه اخوان 

تخم  - محمدي
اخوان  فروشی مرغ
دفتر مرکزي ( - محمدي
الهدي  خیابان بنت :اصلی

 روينی روي روبه
 )انتظامی

8238979 - 
8235802 

0831 1 125000 

 15کیلومتر  -کرمانشاه 884تعاونی  6
جنب  - بیستون جاده

دهستان  -درمانگاه سرارود
روستاي  -درود فرامان

 سرچک

کرمانشاه شهرك تعاون   
 -4 و 3بین ایستگاه 

  کوچه شهید امیري 
 درب اول

4244638-  0831 1 40000 

2  



 

52 

  استان کرمانشاه  ) دنباله( 1388 –هاي پرورش مرغ تخمگذار فهرست نام و نشان مرغداري - 6

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 - بیستون جاده -کرمانشاه شرکت گل پر غرب 7
جنب نیروگاه حرارتی 

هستان درود د - بیستون
روستاي  -فرامان

 آباد حاجی

 - میدان بار -کرمانشاه  
بنگاه  - جنب بانک سپه

 داریوش امیري

  1 20000 

 -ماهیدشت -کرمانشاه پور جواد رستم 8
 پشتوه مزرعهروستاي 

 -ماهیدشت -کرمانشاه  
 پشتوه مزرعهروستاي 

  1 7500 

                شهرستان سرپل ذهاب  

دهستان  - سرپل ذهاب 773تعاونی  9
 نرسیده به -قلعه شاهین
 ترك ویس روستاي

دهستان  - سرپل ذهاب  
 روستاي -بشیوه پاطاق

 پل ماهیت

  1 20000 

دهستان  - ذهاب سرپل شرکت داالهو 10
 روستاي -پشت تنگ
نرسیده  - حسن سلیمان

 سمت راست - به روستا

دهستان  - ذهاب سرپل  
 روستاي -پشت تنگ
نرسیده  - حسن سلیمان

 سمت راست - به روستا

  1 10000 

قلعه  - سرپل ذهاب نوا مرغ خوش 11
روستاي  -شاهین
 روي روبه -مشکنار

 روستاي مشکنار

قلعه  - سرپل ذهاب  
روستاي  -شاهین

 دولنگال علیا

  2 24000 

                 شهرستان سنقر  

   - شهر سطر - سنقر 76تعاونی  12
 ي بعد از سطرکیلومتر 2

منزل  - شهر سطر - سنقر  
 عبدالهادي واعظی

4332179 -  0838 1 30000 

                هرستان صحنهش  

روستاي  - دینور -صحنه شرکت سپید مرغ 13
روستا بعد از  - کرج علیا

 سمت راست

 - میدان بار -کرمانشاه  
 بنگاه یوسف امیري

  1 36000 

 -دهستان دینور -صحنه 873 شرکت تعاونی 14
 روستاي چشمه بگلر

 - شهرك معلم -کرمانشاه  
کوي گلهاي  - بلوار عطار

 2 شرقی پالك

4280127 -  0831 1 21000 

کنگاور  جاده -صحنه 743 تعاونی 15
 روستاي بید سرخ -صحنه

 -خیابان مولوي -صحنه  
   -13کوي اقاقیا 

 574پالك 

3222611-  0838 1 32000 

  



 

53 

  خوزستاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 7

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان اندیمشک  

يروستا جاده سد دز جاده شرکت طلوع جهان ارا 1
 يکیلومترچم گلک پنج 
میدان  جاده يروستا ابتدا

 تیر

 جاده دز سد جاده0642437  -3424
 5چم گلک  يروستا
 يروستا ابتدا يکیلومتر
 میدان تیر جاده

  1 30000 

                  اهوازشهرستان   

 يایستگاه دامپرور 2
 رامین

ایستگاه  - مالثانی -اهواز
 دامپروري رامین

مالثانی دانشگاه رامین  0612  - 3411735
 دانشکده کشاورزي

3411735 -  0612 1 16000 

اهواز شوشتر نرسیده  جاده خرم روستا شرکت 3
به پل بند قیر سمت 

شرق  يکیلومتر 5راست 
 جلیعه يروستا

بلوار بشیرو نظیر  -بهبهان  
 8 کوي شعبانی پ

  2 120000 

                  شهرستان بهبهان  

ارجان  شرکت تخمگذار 4
 بهبهان

فلکه اول سمت  -بهبهان
میدان برادران  ،راست
قدیم  جاده غالمی شهید

 9کیلومتر  بهبهان اهواز

بهبهان فلکه محسنی  0672  -2572694
 23 کوچه بهارستان پ

2230494 -  0671 1 30000 

                  هرستان دزفولش  

قیقات مرکز تح 5
 آباد کشاورزي صفی

 - آباد صفی جاده - دزفول
 -آباد بعد از شهر صفی

سمت راست مرکز 
تحقیقات کشاورزي 

 آباد صفی

مرکز تحقیقات کشاورزي 0642243 3036 -3035
 آباد صفی

3043- 3044 0642243 1 1200 

                  ملک باغشهرستان   

 - آبادي تکیه -قلعه تل نوبصحراي ج 6
شرکت مرغ مادر صحرا 

 جنوب

خیابان  -قلعه تل -باغملک0692432  -2740
 روي روبهجهاد 

 حمیدیان فروشی مصالح

2741-  0692432 1 120000 

  



 

54 

  فارساستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -8

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
  1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان آباده  
اصفهان  جاده 8کیلومتر  هومان شفیعی 1

بهمن  جاده متر داخل 150
 سمت چپ

آباده خیابان امام حسین   
کوچه دهم پالك  روي روبه

225 

3343737 -  0751 2 20000 

 جاده 10کیلومتر  - آباده مرغداري طالرنگ 2
 اصفهان - آباده

 20000 1   37خ سعدي پ - آباده  

                 هرستان اقلیدش  
سورمق  جاده 5کیلومتر  اصغر خسروي 3

 جاده اقلید سمت چپ
سورمق خ اصلی   

 اصغر خسروي فروشی مدهع
3363708-  0752 1 15000 

                  هرستان جهرمش  
جهرم خ اردوگاه جنب  رحمانیان 4

 دانشگاه پزشکی
جهرم خ مولوي کوچه  0791  - 3330188

بانک تجارت  روي روبه
متري منزل  8کوچه 

 مرتضی رحمانیان

3332647-  0791 1 12500 

شرکت آشیان مرغ  5
 جهرم

تل ریگی جنب قیرپزي 
 قدیم شهرداري

جهرم خیابان مولوي کوچه  0791  - 5553344
متري وحدت کدپستی  10

7415816634 

3331014 -  0791 1 30000 

محمد صادق  6
رحمانیان کوشککی 
 فرزند احمد

محمدآباد خ اردوگاه خ 
 دانشکده پزشکی روي روبه

کوچه جهرم خ مولوي  0791  - 4446767
 فر شهید تراب

3333657-  0791 1 17500 

امراهللا رحمانیان  7
 شرکاو

 روي روبهجهرم خ اردوگاه خ 
 دانشکده پزشکی

  کوشک خیابان مولوي  0791  - 4440712
 متري وحدت 10

3333184 -  0791 1 15000 

جهرم خیابان اردوگاه خ  رحمانیان 8
 دانشکده پزشکی روي روبه

مولوي جنب جهرم خیابان  0791  - 3332329
مسجد امام جواد کوچه 

 1نواب 

3333777 -  0791 1 32000 

شرکت آشیان مرغ  9
 جهرم

شیراز روستاي  - جهرم جاده
واحد تولیدي  آباد حاجی

 آشیان مرغ

جهرم خیابان مولوي کوچه   
متري وحدت کدپستی  10

7415816634 

3331014 -  0791 1 30000 

 جواد رحمانیان 10
 )رضا رحمانیان(

گاه مرغداري جهرم خ دانش
پسرش  جواد رحمانیان و
 رضا رحمانیان

جهرم خیابان مولوي کوچه  0791  - 3333272
 فدك منزل جواد رحمانیان

3333335 -  0791 1 17000 

شرکت طیور برکت  11
 جهرم

شیراز  - جهرم جاده
جنب نیروگاه  آباد یوسف

 سیکل ترکیبی

  جهرم شهرك انقالب   
 سیما و صدا 14کوچه 

2264445-  0791 1 52000 

شرکت تعاونی  12
 هدهد جهرم

جهرم خیابان مولوي کوچه    روستاي ملک نو آباد قطب
شهید حسین پریشان 
 منزل اصغر رحمانیان

3334332 - 
4446502 

0791 1 30000 

عاونی شرکت ت 13
 186مرغداران 

 15 الر کیلومتر - جهرم جاده
 مرغداري پرطالیی

  جهرم خیابان مولوي   
کدپستی  2کوچه 

7415643379 

3331678-  0791 1 40000 

2  



 

55 

  فارساستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -8

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرغداريدفتر مرکزي  محل مرغداري
 88در سال 
  1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

  خاوران خ المهدي   خاوران شمال غربی کوثر خاوران 14
 منزل بهروز شکاري 

3352373 -  0792 1 42000 

ت مرغ پاکیان شرک 15
 جهرم

 روي روبهمحمدآباد 
 شکن دادگر سنگ

جهرم بلوار آزادگان کوچه   
پشت اورژانس دست 
 راست درب دوم

4446054-  0791 1 30000 

                  شهرستان سپیدان  

ت کشت و صنعت شرک 16
 و دامپروري فارس

 ) رنگ پارسی(

 -7918160 بیضا ملوسجان
8420026 

شیراز چهارراه چنچنه  0712
 160پالك  10نارون 

2273184 - 
2273185 

0711 1 1400000 

                 شهرستان شیراز  

   - کوار شیراز جاده فارس مرغ 17
دوراهی بعد از کیلومتر  3

جهرم کوار سمت چپ 
 شرکت فارس مرغ

ابتداي  خیابان زند -شیراز  
طرف بازارسراي  طالقانی از

 2پارس طبقه 

2227941 -  0711 1 105000 

کمیته امداد  يمرغدار 18
امام خمینی کشت 

 سبز

پلیس راه بعد از  -شیراز
 جاده اول -شیراز فسا
 سمت چپ - سروستان

 جاده

جنب  -چهارراه زند -شیراز 0711  - 2352357
کوچه دکتر  - کاخ نور

حسابی مجتمع اقتصادي 
 4طبقه  - کمیته امداد

 دکتر موسوي

  1 150000 

جنب  - کوار آباد اکبر حسین فرهمند 19
گوشت  شیر و دامداري

 فرزیس

جنب  - کوار آباد اکبر 0712  - 5743566
 مخابرات مرکزي

5743317 -  0712 1 75000 

شرکت تعاونی  20
 کوار1800

 جاده -کوار -شیراز
روستاي  روي روبه اکبرآباد

 دشتک

بهداشت  روي روبه -کوار  
انتهاي خیابان شهید 

تقاطع سوم بعد از کراري 
 سمت چپ درب دوم

5622492-  0712 1 24000 

 شرکت ملی کشت و 21
 صنعت فارس

 کفترك جاده 15کیلومتر 
 جنب سردخانه شیراز

چهارراه  - جام جم -شیراز 0711 - 8420026 - 9
 چنچنه

8239695-  0711 1 1250000 

کوار  آباد وستاي اکبرر فرهمند 22
 و شیر يجنب دامدار

 گوشت فرزیس

کوار جنب  آباد اکبر  
 مخابرات

5743317 -  0712 1 75000 

2  



 

56 

  فارساستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -8

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
  1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان فسا  

فسا بلوار معلم فلکه گاز  هنرستان ابوذر غفاري 23
هنرستان کشاورزي ابوذر 

 غفاري

فسا هنرستان کشاورزي   
 ابوذر غفاري

3333361-  0731 1 2000 

                  الرستانشهرستان   

الرستان بخش مرکزي  مروارید 24
 جاده روستاي کورده
 سیمان

الر شهر جدید ساختمان  0781  - 4817257
 3سینا طبقه 

2253157 -  0751 1 36000 

                 شهرستان مرودشت  

شرکت تعاونی  25
 سیخک

 بعد مرودشت نقش رستم
شول پشت باغ  يروستا از

 يحمید استخر

جدید  يکمربند جاده  
رودشت به سعادت شهر م

تقاطع  آباد پل فتحبعد از 
شرکت دشت ناز  آهن راه

 فارس

4382747 -  0728 1 20000 

شرکت تعاونی مرغ  26
 سیاه پر

شهر  روي روبهمرودشت 
استخر جنب کارخانه 

 پارس سرنگ سازي سرنگ

شیراز شاهزاده قاسم بلوار   
احمدي شمالی ساختمان 

 شاهپرك

7399700 -  0711 1 17000 

                 ریز شهرستان نی  

 جاده مهجرتاز دارالباالتر  ی ریزپارس ن 27
 آباد نصیر

نی ریز خ طالقانی خ   
بهداشت کوچه شهید 

 مسروري

5222075 -  0732 1 15000 

                  پاسارگادشهرستان   

موزش مرکز آ 28
کشاورزي پردیس 

 کمین آباد علی

شهرستان پاسارگاد 
سعادت شهر مرکز 

آموزش کشاورزي پردیس 
 کمین آباد علی

3 - 
7262150-  

شیراز بلوار جانبازان مرکز  0711
آموزش کشاورزي جهاد 

 ) بعثت( کشاورزي فارس

3 - 
7262150- 
7204080 

0711 1 2000 

  



 

57 

  استان کرمان  1388 –هاي پرورش مرغ تخمگذار فهرست نام و نشان مرغداري -9

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان بافت  

 جاده کیلومتري 9 - بافت 414 مرغداري تعاونی 1
به طرف سیرجان روستاي 

 بشنان

 - کوچه بانک تجار - بافت  
 خیابان امام - 29کوچه 

4227144 -  0347 1 33000 

                 شهرستان جیرفت  

 -ساردوئیه -جیرفت مرغداري ساردوزمین 2
 پیرانروستاي پل 

ساردو  جاده 5 کیلومتر(
 به جیرفت سمت چپ

مرغداري عباس  - جاده
 امیري

خیابان ابوذر  -جیرفت 0349  - 3720040
 غذایی امیري شمالی مواد

  1 100000 

                 شهرستان رفسنجان  

 دوراهی- رفسنجان حسین میرزایی 3
 1سرچشمه کیلومتر 

 سرچشمه جاده

 17خیابان  - رفسنجان  
کوچه آرایشگاه  -شهریور
 21پالك  -نغمه

5221161-  0391 1 7500 

 10 کیلومتر - رفسنجان 45مرغداري تعاونی  4
روستاي  -نوق جاده

 آباد رضا

خیابان  - رفسنجان  
   -مصطفی خمینی

 44کوچه 

4222777 -  0391 1 11000 

 10 کیلومتر - رفسنجان مرغداري شهرآبادي 5
نوق روستاي  جاده

 آباد رضا

مصطفی  خ - رفسنجان  
 ك شهید پورعلی -خمینی

4222782 -  0391 1 60000 

 مرغداري شهرآبادي 6
 )البرز(

 10 کیلومتر - رفسنجان
 نوق روستاي جاده

 آباد رضا

خ طالقانی  - رفسنجان  
کتابخانه  روي روبه

 مرتضوي

5225716-  0391 1 40000 

 10کیلومتر  - رفسنجان مرغداري صالحی 7
نوق روستاي  جاده

 آباد رضا

برخوردار جنب  -آباد رضا  
 درمانگاه امام رضا

2372691-  0391 1 5000 

مرغداري ابراهیم  8
 زاده کرمی

 رفسنجان بافت قدیم شهر 0391  - 2235195 آباد رفسنجان همت
 38 خ شهید بهشتی ك

 رستوران سنتی توکل

5239097 - 
5239098 

0391 1 30000 

2  



 

58 

  کرماناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -9

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

              شهرستان زرند  

مرغداري شرکت تعاونی  9
 کشاورزي دامپروري و

اظهار  2      آباد خانوك تفضل - زرند
 نشده

شرکت تعاونی  مرغداري 10
 بهارستان

 -جرجافک جاده - زرند
رفسنجان  20کیلومتر 

 روستاي چاهوئیه

خ مطهري کوچه  - زرند 0342  -4223226
رحمانی پالك شهید 

 منزل میرزایی 69

4223226-  0342 1 30000 

                شهرستان کرمان  
مرغداري شرکت تعاونی  11

 111 تخمگذارمرغ 
 ابتداي -جوپار جاده
 سمت چپ - بافت جاده

 بلوار -کرمان  
 روي روبهك  - جمهوري

راهنمایی رانندگی 
 طبقه 2ساختمان 

  1 13000 

 مرغداري شرکت تعاونی 12
 103تولید تخم مرغ 
 اسپید

 -تهران جاده -کرمان
 آهن راه جاده 2 کیلومتر

 -تهران جاده -کرمان  
 جاده 2 کیلومتر
 آهن راه

2261433-  0341 1 12000 

مرغداري شرکت سیمرغ  13
 )سهامی خاص( تخمگذار

قدیم  جاده 7کیلومتر 
ساختمان  -ماهان

 اداري شرکت سیمرغ

نبش  - آفریقاخ  - تهران 0341  - 3312151
 86کلفام شماره 
 شرکت سیمرغ

22057142-  021 1 420000 

پرورش پولت  مرغداري 14
 ودیعتی تخمگذار

اتوبان  20 کیلومتر
نبش  -باغین -کرمان

 - کارخانه سیمان
 پرورش پولت تخمگذار

کوي  -کرمان خ مادر  
منزل  -محمد رفیع
 ودیتی

3311842 -  0341 1 30000 

کوه تخم مرغ  مرغداري 15
 باداموئیه

کوه  جاده - اختیارآباد
 کوه باداموئیه - باداموئیه

کوه  جاده - اختیارآباد  
 باداموئیه

3470081 - 
3470082 

0341 1 16000 

                شهرستان بردسیر  
مرغداري شرکت تعاونی  16

 طیوران سپیدپر
 جاده -ربردسی

بهرامجرد سمت راست 
 بی رنگآمنبع 

 جاده -بردسیر  
بهرامجرد سه 

کیلومتري نگار طرف 
منبع کنار  جاده راست

 بآ

  1 30000 

مرغداري تعاونی مرغ  17
 تخمگذار صدف

 8کیلومتر  -بردسیر
بهرامجرد قریه  جاده

العرب شرکت تعاونی 
مرغ تخمگذار  تولیدي

 صدف

 20خیابان  -کرمان  
متري دانشجو شهرك 
بانک مسکن شرقی 

 منزل پارسا 4درب 

2713223 -  0341 1 15000 

  



 

59 

  خراسان رضوياستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان تایباد  
 يروستا -تایباد ستاره شرق 1

 آباد فیض
 -8کیلومتر  -تایباد   -

تربت جام  جاده
 کارخانه آرد نصر کاریز

5 - 4264740 - 0529 1 50000 

                 حیدریه شهرستان تربت  
 آباد امیر آباد جعفر جاده پرك 2

سیم خادار دست بعد از 
 راست اولین مرغداري

شهرك  - ساکن مشهد   -
 14صدف  -صدف

8661620-  0511 1 30000 

تربت حیدریه    - تربت حیدریه بهارستان سیمرغ 3
 بهارستان

-   1 32000 

                جام شهرستان تربت  

 يشرکت تعاونی مرغدار 4
 سیمرغ جام

 5کیلومتر تربت جام 
 جنب دانشگاه آزاد

خیابان  - تربت جام   -
 6 پ 5 پاسداران

اظهار  2 0528  - 2223120
 نشده

                 شهرستان سبزوار  
جاده  10کیلومتر  يعباس ریوند 5

مرغداري  -اسفراین
 عباس ریوندي

خیابان شهید چمران    -
 171پ  -12

2228331 -  0571 1 45000 

کشتارگاه  جاده سبزوار چینه چین 6
بعد از اردوگاه  5کیلومتر 

 تربیتی دست راستامور 

 جاده 5کیلومتر سبزوار   -
تهران کنار 

 کوال سازي یخچال

2228331 -  0571 1 25000 

 -آباد نزل روستاي عباس علی آذري 7
 مرغداري آزاد مهر

متري  30 -سبزوار   -
 285پ  -دانشگاه

منزل عباس علی 
 آذرمهر

-   1 10000 

 يروستا سبزوار فدك 8
 شمالی آباد هاشم

 سبزوار خیابان   -
 1پالك  12ابومسلم 

اظهار  2   -
 نشده

 جاده 4سبزوار کیلومتر  قائم 9
 اسفراین سمت چپ

نبش  سبزوارخ طالقانی   -
سمت  8طالقانی 

 راست درب اول

2645551-  0571 1 17000 

 دلقند جاده سبزوار سجاد 10
 زهره يمرغدار روي روبه

متري  24سبزوار    -
انقالب کنار 

 سازي یخچال

2227971 -  0571 2 14000 

جنوب  -آزاد منجیر طوفانی 11
 روستا

 يمتر 24 خ سبزوار   -
 میالن سوم -انقالب

2645216 -  0571 1 18000 

 يمتر 24خ  -سبزوار   - روستاي رباط سرپوش پرك 12
انقالب جنب 

 يتقو سازي یخچال

-   2 18000 

قدیم  جاده 14کیلومتر  يکوثر 13
 سبزوار مشهد

   سبزوار خیابان   -
 انقالب يمتر 24

 کوچه حلمی

2643685 -  0571 1 30000 

2  



 

60 

  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

صد  يروستا سبزوار نیا اکبر عرب علی 14
 خرو

صد  يروستا -سبزوار   -
 25کیلومتر  -خرو

 تهران جنوبیجاده 

4323340 -  0572 2 5000 

 دلقند روستاي -سبزوار زهره 15
 پاستوریزه بعد از شیر

 خیابان طالقانی سبزوار   -
جهاد  روي روبه
 اتحادیه يکشاورز

4419343 -  0571 1 10000 

 -آباد نزل يروستا نسب يعباد 16
قسمت غربی روستا نزل 
مرغداري عبادي نسب 

 شعبان

بلوار  -سبزوار   -
نبش رازي  -پاسداران

متري منزل  30
 نسب شعبان عبادي

-   1 5000 

سبزوار بلوار پاسداران    - دلقند قصبه شرقی قوکل 17
شهربازي مقابل 

 نیستان خیابان

2650584-  0571 1 20000 

 -قدیم مشهد جاده برجک 18
 آبادخیر

 24خیابان  -سبزوار   -
 متري انقالب

-   1 10000 

 يمتر 24 خ سبزوار   - رباط سر پوش صفرعلی طوفانی 19
انقالب کنار 

 يتقو سازي یخچال

2645264 -  0571 2 10500 

 جاده رباط سرپوش يدلبر 20
 مشهد

فقیه خیابان  سبزوار   -
 يانتها يسبزوار

میدان سمت چپ 
طبقه دوم منزل 
 مسکونی

2656237 -  0572 2 16000 

نیشابور  جاده -سبزوار محمدحسن عباسی 21
روستاي  30کیلومتر 

رباط سر پوش 
 عباسی آقايمرغداري 

 22 خ بیهق -سبزوار   -
  نبش بیهق  -متري

 9/1پ 

2236517-  0571 1 36000 

قدیم  جاده سبزوار ده راز شرکت 22
کاشمر بعد از اردوگاه 

 افاغنه

خ ابومسلم  سبزوار   -
باالتر از  -شمالی

میدان عظیمیان سمت 
 راست

-   1 30000 

 جاده -سبزوار عباس علوي زرگر 23
 - 20کیلومتر  -بردسکن

زرگر  آقايمرغداري 
 آبادي ثقیه

 خ ابومسلم -سبزوار   -
 1کوچه بهار پ 

2226636-  0571 1 15000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 يروستا -سبزوار احمد فهیمی 24
 بعد از پمپ -صدخرو
 سمت راست -بنزین
 آقايمرغداري  - جاده

 احمد فقیهی

سبزوار روستاي صد    -
جنب آسیاب  -خرو

 وسط روستا

4323329 -  0572 1 3000 

 -رباط از روستايبعد  سید احمد ایزي 25
 -خاکی کشتارگاه

 مرغداري سید احمد
 ایزي

روستاي رباط  -سبزوار   -
منزل احمد  -سرپوش

 ایزي

-   1 15000 

به طرف آزاد  آباد نزل شعبان عبادي 26
 منجیر

سبزوار خیابان    -
 پاسداران

2383277 -  0571 1 8000 

 10000 1   -    - سمت بردسکن هاتوبان ب محمدعلی ریوندي 27

                  شهرستان قوچان  
قوچان به  30کیلومتر  سیمرغ 28

 مشهد
 اول بلوار معلم -مشهد 0581 - 2383380- 9

درب شمالی  روي روبه
 47 پارك ملت پ

4 -60820940 - 0511 1 720000 

  قوچان مشهد  جاده ارجمندي 29
 روي روبهراست  7 ك

 يمرغدار کشتارگاه
 فدك

-    -   2 10760 

کیلومتر قوچان  جاده يحمید 30
روستاي  روي روبه 15

 آباد یوسف

-    -   1 10000 

  الین شرکت  هاي 31
 طاووس قوچان

 -مشهد 45کیلومتر 
 سمت راست قوچان

 جاده

 17 خ -مشهد   -
عنصري  -شهریور
 -نسترن -شرقی

 8 پ 12نسترن 

3415683-  0511 1 40000 

مشهد  قوچان 14ك  مرغداري جعفري 32
 آباد جعفر روي روبه
 دست راست -شرقی

قوچان مشهد  14 ك 0581  -2363445
 آباد جعفر روي روبه

 شرقی دست راست

-   1 50000 

 جاده 45کیلومتر  )زاده عباس( حامی کشت 33
دست  -قوچان مشهد

 چپ قبل از علی زینل

 - مشهد بلوار کوثر 0582  -2413368
 پالك -حاشیه کوثر

مجتمع مسکونی  166
 بهشت طبقه اول

8822695-  0511 1 30000 

مرغک شرکت تعاونی  34
 قوچان

قوچان سمت  90 ك
 سبزوار دست راست

 4کیلومتر  -مشهد   -
داخل  -سنتو جاده

 10پ  6سعادت 

-   1 30000 

2  



 

62 

  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده - قوچان جاده پوریا 35
کیلومتر  1موچنان 
موچنان  جاده داخل

 دست راست

-    -   1 30000 

                شهرستان کاشمر  

فلکه مطهري  - کاشمر کوثر 36
 ،فلکهبعد از کیلومتر  2

 مرغداري کوثر

خ مدرس  کاشمر   -
بانک ملت  روي روبه

 سابق

اظهار  2 0532  - 8229919
 نشده

 15کیلومتر  - کاشمر زرین تخم مرغ 37
تربت  - کاشمر جاده

مقابل  -حیدریه
 روستاي بهاریه

خ قائم جنب  کاشمر 0532  - 8222098
 الزمان صاحبمسجد 

پخش تخم مرغ 
 میرعلی شاهی

8244415 -  0532 1 36000 

                  شهرستان گناباد  
شرکت تعاونی مرغ  38

 پرناز تخمگذار
 جاده 5کیلومتر  گناباد

 فردوس گناباد
گناباد خ سعدي  0535  - 7254529

 13سعدي  روي روبه
 شرکت تعاونی

7224267-  0535 2 22000 

 11کیلومتر  - گناباد امینی 39
سمت  - کاخک جاده

 چپ

 يگناباد خیابان سعد 0533  - 7252400
 13 يسعد روي روبه

شرکت تعاونی 
 مرغداران

7224267-  0533 1 18000 

بیدخت  - گناباد طلوع 40
 روستاي جعفرآباد

نبش  يگناباد، خ سعد 0533  - 7220228
 25 يسعد

7223419 -  0533 1 80000 

 جاده 5کیلومتر  - گناباد مرغداري عبدي 41
اراضی  - بجستان

 روستاي ریاب

 - خیابان شهدا - گناباد 0533  - 7220078
 24پالك  -14شهدا 

7253159 -  0533 1 19000 

 جاده 4کیلومتر گناباد  مرغ جمشید 42
 فردوس

گناباد خیابان سعدي  0533  - 7224534
 25نبش سعدي 

7223419 -  0533 1 26000 

 جاده گنابادحاشیه مجید 43
 3کیلومتر کاخک 

گناباد خ سعدي    -
 13سعدي  روي روبه

شرکت تعاونی 
 مرغداران

7224267-  0533 1 18200 

 جاده 9کیلومتر گناباد  مجید 44
 بجستان سمت راست

گناباد خ غفاري کوچه  0533  - 7223992
 کنار بانک ملی مرکزي

7225144 -  0533 1 20000 

                شهرستان مشهد  
 - سیمان جاده مشهد مدقق آقايمرغداري  45

پشت  -روستاي فارمد
 يمرغدار - باسکول

 مدقق

عبادي  -خیابان آیتی   -
دفتر مرغداري  -84

 مدقق آقاي

-   1 10000 

قدیم  جاده مشهد مرغ سحر 46
قوچان انتهاي توس 

 مرغ سحر -85

 26پالك  4موز آ دانش 0511  -6540740
 زنگ دوم

8934124 -  0511 1 26000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرغداريدفتر مرکزي  محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 - کالت جاده -مشهد مرغداري سادات 47
انتهاي  -26بهمن 
 -پشت مدرسه -بهمن

 سمت راست

25- 
7431024 -  

بلوار بعثت  -آباد احمد 0511
 - بین رضا و طالقانی

 40پالك 

8445922 -  0511 1 40000 

 فریمان جاده مشهد بابازاده 48
طرق اول مزرعه  جاده

نمونه آستان قدس 
 بابازاده يمرغدار

خیابان سعدي  مشهد 0511  - 2222743
 58پالك  9 سعدي

2225153 -  0511 1 47000 

 انتهاي التیمور -مشهد )فاطمی( آباد هاشم 49
پاسگاه بعد از ابلق  جاده

هاللی مرغداري 
مرغداري ( آباد هاشم

 )فاطمی

 مشهد میدان عدالت 0511  - 2416286
سمت راست دفتر 

 یوسفی

3641424-  0511 1 100000 

 جاده 18مشهد ك  حنانی 50
 -اول تپه سالم - فریمان
میالن  -بوتان گاز جاده

 اول سمت راست

 جاده 18مشهد ك  0512  - 3554475
اول تپه  - فریمان
بوتان  جاده - سالم
میالن اول سمت  -گاز

 راست

-   1 60000 

 -قوچان جاده مشهد مرغداري ثابت قوچانی 51
 -رامگاه فردوسیآ جاده

 - کوچه تهران سنگ
 4پالك 

خیابان  مشهد 0511  -6780308
 فلسطین - فلسطین

 37پالك  16

6780813-  0511 1 16000 

سنتو  جاده 18کیلومتر  مرغ سپید 52
پشت مسجد محمد 

 اهللا مرغ سپید رسول

 سنتو جاده 1کیلومتر  0511  - 5421459
بعد از سه راه دانش 
مقابل کفش طوس 

مرکز توزیع تخم مرغ 
 مفید

6227212-  0511 1 30000 

قدیم  جاده 18ك  دانش 53
قوچان مقابل طوس 
 چینی مرغ دانش

اول بلوار توس  -مشهد 0511  - 6100156
جنب پمپ بنزین 

 جدید

7641167 -  0511 1 25000 

 مرغداري آسمان 54
 )دهکده(

 - سیمان جاده مشهد
 -قصر راهی سهبعد از 

 - جاده سمت چپ
اراضی قرقی مرغداري 

 آسمان

خیابان دکتر  مشهد   -
 بین بهشتی - بهشتی
جنب  45و  43

مدرسه دخترانه 
 شهادت

8421122 -  0511 1 30000 

 جاده 32مشهد ك  مرغ زرپر 55
 روي روبهقوچان 

 جاده روستاي کورده
صنایع سنگین 
 مرغداري زرپر

 1 بلوار خیام بین خیام 0511  -2463232
 98پالك  3 و

7646920 -  0511 1 45000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -قوچان جاده مشهد دشت طوس 56
 -فردوسی راهی سه
قدیم قوچان  جاده

کوچه  سمت چپ
 سردخانه سمانه

6- 
5420075 -  

 -میدان قائم -مشهد 0511
 - پمپ گاز روي روبه

 آخر بلوار جانباز

6075304-  0511 1 100000 

 - قدیم قوچان جاده والیت 57
روستاي  زرکشمقابل 

 آباد اسماعیل

 1توس  -بلوار توس 0511  - 6775679
 دفتر مرغداران

7642772-  0511 1 20000 

 18کیلومتر کالت  جاده مرغداري رسالت 58
فرعی گچ  -سمت راست
مرغداري  - رحیمی

 رسالت

 26انتهاي بهمن    -
) کالت جاده ابتداي(

سمت راست مرغداري 
 سادات

5 - 7431024  0511 1 30000 

 20کیلومتر مشهد  دالرامی يمرغدار 59
ابتداي  -سیمان جاده

) پرمه( روستاي فارمد
مرغداري  -سمت راست

 دالرامی

خواجه ( بلوار فاطمیه   -
مقابل درب ) ربیع

 300بیمارستان پالك 

7328152 -  0511 1 15000 

 -قوچان جاده -مشهد رستگار مقدم 60
فردوسی  راهی سه

آرامگاه فردوسی 
روستاي  روي روبه
کوچه  - آباد حاجی

کوچه آریا  تهران سنگ
 5ویالي 

 5برق فکوري  آب و 0511  -6780572
 2پالك  10بهار 

8678039-  0511 1 9000 

 جاده -آرامگاه فردوسی اندام گل 61
 -روستاي اسفندیون

پشت دیوار قدیمی 
 اندام مرغداري گل

 -شهر طوس -مشهد 0511  - 2664331
 يپشت مرغدار

 اندام گل

2663755 -  0512 1 16000 

قدیم  جاده -مشهد مسعود يمرغدار 62
 بعد از تقاطع - قوچان
سمت راست  - فردوسی

 رب ترانهبعد از 

6780515- 
6782141 

 - میدان سوم هاشمیه 0511
 آقايتعاونی فجر 
 فرزادنیا

8835542 -  0511 1 23000 

قوچان ك  جاده مشهد قائم 63
 يبعد از روستا 25

 جاده عسکریه حاشیه
 سمت راست

سجاد  مشهد بلوار 0511  -2463880
خیابان میالد بین 

 80پالك  4 و 2میالد 

7623125-  0511 1 30000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 - 20ك  - فریمان جاده آباد مهدي 64
سمت  آباد اول پل جیم

راست حاشیه مرغ 
 آباد يمهد

میدان عدالت  0511  -6101490
کاروانسراي شادمانی 

 آقايدفتر مرغداري 
 نیا یوسفی

-   1 70000 

روستاي  -سیمان جاده مرغداري احمدزاده 65
روستاي  جاده - قرقی

 برقی

خواجه ربیع عبادي  0511  -2680313
مرکز تخم مرغ  -66

 مطهري

7311888 -  0511 1 50000 

 جاده 20کیلومتر  زرژکوه 66
پیچ بعد از قوچان 
شهرك  جاده ساغروان

 چهارناقی

 -بلوار خیام مشهد 0511  -2463240
نبش  - 10 خیام
دفتر شرکت  - گالیل

 زرژکوه

7618244-  0511 1 120000 

نیشابور  جاده مشهد مرغ رباط 67
جنب  5کیلومتر 

رباط طرق  خانه قهوه
داخل آسفالت فرخی 

 سمت چپ

خیابان  -مشهد 0511  -3810360
   12فلسطین 

 شرکت مرغ رباط

-   1 68000 

قوچان سراه  جاده مرغ جالل 68
فردوسی  جاده فردوسی
 -بنگاه حافظبعد از 

 خیابان یاس

 1مشهد مصلی  0511  -5423736
مجتمع بهشت 
 مسگران

3648939-  0511 1 60000 

 - فریمان جاده -دمشه چی ینهآ 69
بعد  -آباد روستاي جیم

 روستااز 

بین  آباد مشهداحمد 0511  -6101380
   پاستور و قائم
 پاساژ پارت

8430555 -  0511 1 43200 

 جاده 25مشهد ك  بمی 70
پیچ بعد از قوچان 

ساغروان مقابل ایستگاه 
پلیس واولین 

چاه  جاده دوربرگردان
 مرغداري بم -سادات

2469067 - 
2463455 

 -مشهد خیابان آبکوه 0511
تقاطع شهید کالهدوز 
سمت چپ ساختمان 
علی مطب دکتر علی 

 بهرحسینی

8442483 -  0511 1 30000 

 قوچان جاده مشهد پریوش 71
صنایع سنگین  جاده
مرغ زرپر دست بعد از 

 راست

2463183- 
2463358 

نبش  - خیابان مدرس 0511
ساختمان  10مدرس 

تحریرچی طبقه دوم 
 110واحد 

2217852 - 
2217853 

0511 1 60000 

 20کیلومتر  مشهد فردوس 72
قوچان بعد از جاده 

کارخانه چینی 
 بهارستان

مشهد بلوار سجاد  0511  -5422468
 10بزرگمهر جنوبی 

 4پالك 

7610188-  0511 1 110000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -سرخس جاده -مشهد طلوع 73
 -کنه بیست جاده

 - آباد چهارراه مهدي
بعد از  - آباد شهر جاده

 باسکول آهن

خیابان گنبد  مشهد 0511  - 3780825
خوند آبین  سبز
 - 23و  21 خراسانی

 1159پالك 

8518550 - 
8544057 

0511 1 45000 

 -سیمان جاده -مشهد يآباد مرغداري ملک 74
 -11 طالقانی - آباد همت

 آخر کوچه سمت چپ

 آزاديبلوار  مشهد   -
 17پالك  35 آزادي

6056931 -  0511 1 10000 

یا 16کالت ك  جاده مرغداري فارمد 75
شهرك بعد از  -15

 جاده -صنعتی
بعد از  سازي آسانسور

 -سانسورآکارخانه 
 )پرمه( مرغداري فارمد

 20 پالك -84عبادي  0511  -2643606
 خیابان چهارراه گاز

7311888 -  0511 1 55000 

 - کالت جاده -مشهد مرغداري امیري 76
بعد از  -سدکارده جاده

سمت  -روستاي فاز
جنب  -جاده راست
مرغداري  - گاوداري

 امیر سبحانی

خیابان  مشهد   -
   66 ربیع خواجه

دفتر انجمن اسالمی 
 مرغداران

اظهار  2   -
 نشده

 جاده 20 ك مشهد ناظر 77
 روي روبه قوچان
ناظریه داخل  روستاي

میالن نبش چهارراه 
 اول

قوچان  جاده 10ك    -
کارخانه  روي روبه

 جوش اکسیژن

6513904-  0511 1 40000 

قوچان  جاده -مشهد صفاران 78
 جاده - سه راه فردوسی

قدیم قوچان نرسیده به 
سردخانه ثمانه 
 مرغداري صفاران

خیابان  مشهد   -
   18 فلسطین
 17پالك 

7613666 -  0511 1 12000 

سه راه فردوسی  -مشهد بیدختی 79
به سمت آرامگاه میدان 
اول دست راست کوچه 
اول دست راست مقابل 

 ترانس برق

برق  مشهد آب و 0511  - 5422770
 9پالك  6بنفشه 

8677180-  0511 1 20000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -قوچان جاده مشهد فروش ترمه 80
بعد از شهد  10کیلومتر 
سمت چپ  -ایران

 فروش مرغداري ترمه

اظهار  2   -    -
 نشده

 اول 25قوچان  جاده دهقان 81
 چهارتاقی جاده

  قوچان  جاده مشهد   -
 جاده اول 25ك 

 چهارتاقی

-   1 30000 

 جاده 23ك  -مشهد )مرغ میالد( مقیمی 82
مشهد نیشابور بعد از 
 کال بیدك سمت راست

 يرباط خاکستر جاده

 آباد میدان احمد 0511  - 8403898
خیابان سلمان فارسی 

تقاطع کالهدوز بعد از 
 82 درب دوم پالك

8403898 - 
8410478 

0511 1 15000 

سه راه  - قوچان جاده مرغ ابریشم 83
فردوسی روستاي کالت 

 8 برفی آریا

مشهد خیابان  0511  -6781200
   14راهنمایی 

 60پالك 

8400567-  0511 1 20000 

 کوردهروي  روبه -مشهد سبحان 84
صنایع سنگین  جاده
 سمت چپ جاده ابتداي

 -يراه امام هاد مشهد 0512  -2463410
 14 و 12بین سعادت 
 27پالك 

5213681-  0511 1 10000 

شیر  جاده -مشهد سعادت سپید 85
 جاده حصار تقاطع

 به طرف 500 قدیم
 راست جنب قبرستان

بعد از کارخانه  -مشهد 0511  -2463353
 12پپسی سعادت 
 مرغ سپید

6655466 -  0511 1 22000 

 فردوسی جاده -مشهد هیرمند يمرغدار 86
متر مانده به پل  - 100

 جاده 1کیلومتر 
 دهشک

 -آباد بلوار وکیل   -
 33 -هنرستان

  ساختمان بهاران 
 6 واحد 3 طبقه

8648567 -  0511 1 30000 

   کالت جاده مشهد مرغداري اصیل 87
نرسیده به پل  - 3 ك

سمت راست  - شایع
 مرغداري اصیل

سی متري  -آباد احمد 0511  - 2626211
 -خیابان ابوذر -دوم

 52/1پالك  -5ابوذر 

7645414-  0511 1 90000 

مرغداري برادران  88
 يرگعس

سد  جاده - کالت جاده
 -بعد از اخنگان -کارده

 -جاده سمت راست
مرغداري برادران 

 عسگري

-    6044915-  0511 1 36000 

 28کیلومتر  مشهد الغدیر توس 89
 جاده سنتر جاده
 جاده تقاطع - شیرحصار
سمت  -سر نبش - قدیم

 چپ

پلیس راه امام  -مشهد 0511  -2463253
خیابان سعادت  -هادي

 7 پ 14

-   1 70000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -سیمان جاده -مشهد بابازاده 90
  پشت  -آباد سیس
 بنزین پمپ

 - آباد احمد -مشهد   -
اول  يسیمتر
 8رضا  -آباد احمد

 66پالك 

8406009-  0511 1 10000 

 جاده - کالت جاده مرغداري احسان 91
بعد از ك  2 -سدکارده
 حاشیه -باال آباد معین
سمت چپ  جاده

 مرغداري احسان

خیابان  - خیابان آبکوه   -
 290عطار پالك 

7297691-  0511 1 13700 

 - سیمان جاده مشهد مرغداري چهار فصل 92
 -برقی يروستا يانتها

انتهاي روستا دست 
مرغداري  -راست

 چهارفصل

 و 20بین  84عبادي    -
مرغ مرغداران  -22

 مطهري

5138400 -  0511 1 12000 

 جاده - 30مشهد ك  ساحل 93
شیرحصار  جاده قوچان

 روستاي چه چه پایین

چهارراه مقدم  -مشهد 0511  -2473456
طبرسی مقابل 

دفتر  -مشترکین برق
 نورمندي

2227522 - 
7267308 

0511 1 30000 

 25 قوچان ك جاده )پرچین( مشهد درسا 94
شیرحصار یک  جاده

 يبعد از روستاکیلومتر 
 شیرحصار

 -آزاديبلوار  -مشهد   -
 113پالك  5 آزادي

6046084 -  0511 1 30000 

 -سنتو جاده مشهد سوران طوس 95
پشت کارخانه کمپوت 

 جنب گاوداري - صبا

بین  2طبرسی    -
 19 و 21طبرسی 

2112866 -  0511 1 11300 

 جاده - کالت جاده مرغداري خاور ماکیان 96
 جاده -سدکارده
روستاي  -اخنگان

 خوش هوا

1 -6718740 0511  -   1 50000 

تبادکان  جاده -مشهد گلبهار تبادکان 97
پاسگاه حاللی بعد از 

 روستايبعد از 
 سمت راست کنارگوشه

 خاکی جاده داخل جاده
خیریه  مؤسسهنزدیک (

 )شیفتگان

   مشهد بزرگراه   -
پمپ بنزین  -امام علی

   -امام علی
 دفتر محمود ثمره

6625680- 
6625685 

0511 1 36000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 سنتو جاده مشهد تارا 98
سنتو  جاده 20کیلومتر 

 متر بعد از پمپ 500
 يروستا جاده بنزین

 يریحان بعد از روستا
 ریحان

پلیس راه امام بعد از  0511  -6101444
هادي کوچه دستمال 
گلریز شرکت پخش 
 تخم مرغ پیشرو

6650719 -  0511 1 40000 

 جاده - 23ك  مشهد پرریز طیور 99
بعد از  - قدیم نیشابور
سمت  -کال بیدك

سوم  يمرغدار -راست
 تپه يرو

بعد از  - قوچان جاده   -
 2امام هادي سعادت 

 4پالك 

6657846-  0511 1 90000 

 جاده - کالت جاده کابک يمرغدار 100
میل  -سدکارده
 روي روبه -اختگان
  خوش هوا  يروستا

مرغداري  جاده ك 2
 کابک

6719069 -  0511  -   1 15000 

 قوچان جاده مشهد مرغ طوس 101
 رامگاه فردوسیآ جاده
گوارشک اول  جاده

روستاي گرمه مرغ 
 طوس

 دکتر بهشتی مشهد 0511  -787857
منزل  42 پالك -40

 غهاریاف آقايحاج 

8402096-  0511 1 40000 

 جاده - کالت جاده مرغداري نسترن 102
میل  جاده -سدکارده
بعد از  -اخنگان
 -سمت چپ -گوارشک

 مرغداري نسترن

-    6075304-  0511 1 34000 

میل  جاده - کالت جاده سینا مرغ طوس 103
نرسیده به  -اخنگان

   کارخانه آرد
 )مرغ طلوع(

طبرسی دوم بین  بلوار   -
پخش  -22الی  20

 آقايتخم مرغ 
 منتظمی

2112866 -  0511 1 72000 

بعد ابلق  جاده -مشهد عطارباشی 104
پاسگاه هاللی از 

 روستاي کنار گوشه

 84اهللا عبادي  آیت 0511  -3096899
شرکت تخم مرغ 

 مطهري

7311888 -  0511 1 30000 

 -قوچان جاده -مشهد دام طیور الر 105
 جاده فردوسی جاده

 جاده گوارشک
 الر مرغداري آباد عباس

خیابان  -بلوار فردوسی   -
 2مهدي  -مهدي

 192پالك 

7633679 -  0511 1 30000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 قوچان جاده -مشهد کوش همت 106
 8فردوسی ك  جاده

   گوارشک جاده
 متر فرعی 800

سنتو  جاده -مشهد 0511  - 2613456
خیابان هالل احمر 

کوچه اول سمت چپ 
مرکز توزیع مرغ 

 همگام

6513883-  0511 1 90000 

 -سیمان جاده -مشهد مهاجران آقايمرغداري  107
روستاي  -روستاي قرقی
) آباد حسین( قرقی علیا

 مرغداري آفاي مهاجران

اظهار  2   -    -
 نشده

نرسیده  - کالکوب جاده مرغداري ماهک 108
دست  -به گنبد واز

 -خاکی جاده -راست
   روستايبعد از (

 )لک لک

2621355-  0511  -   1 14000 

 جاده - کالت جاده مرغداري الغدیر 109
بعد از  -سدکارده

ك  25 -باال آباد معین
بعد از  آباد پاسگاه معین

 مرغداري کارده

-    -   1 28000 

انتهاي التیمور  -مشهد رضا 110
 - پاسگاه هاللیبعد از 

 نرسیده به کارخانه گچ

6075329- 
6075304 

0511  -   1 35000 

التیمور  جاده -مشهد ثامن 111
پاسگاه هاللی بعد از 

 آباد برزشدوراهی 
سمت راست مرغداري 

 ثامن

  نبش  -مشهد 0511  -6718375
  دفتر  4سعادت 

 مرغ ثامن

2224045 -  0511 1 100000 

 20قوچان ك  جاده شکراهللا خادم 112
بعد از شیرحصار  جاده

کال سمت راست 
خیابان خاکی سمت 

 راست

چهارراه میدان بار    -
مغازه سوم  2مطهري 
 دهقان آقاي

-   1 16500 

 قوچان جاده مشهد هروي کاریزي 113
 جاده - فردوسی جاده

 اول - 4گوارشک ك 
 گرمه جاده

   بلوار مصلی بین   -
دفتر  -12 و 10مصلی 

 مرغ کاریز

3655363 -  0511 1 20000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

  مجتمع آموزش  114
 کشاورزي جهاد

 -نیشابور جاده -مشهد
 پلیس راه روي روبه

پشت  -مشهد 3822362-0511- 7
مرکز  -کوهسنگی

آموزش جهاد 
کشاورزي خراسان 

 رضوي

5 - 871701- 
8717100 

0511 1 2500 

 جاده 25ك  -مشهد عادل راستگو 115
قوچان مقابل روستاي 

میالن گاز  ریهگعس
سمت چپ کوچه دوم 

 رو روبهدرب 

بلوار سجاد بین    -
مرجان  پامچال و

   - 342تمان خسا
 طبقه سوم

-   1 23000 

 قوچان جاده -مشهد گلستان 116
 جاده - فردوسی جاده

 6گوارشک ك 
 مرغداري گلستان

 17مشهد خیابان    -
شهریور نبش 
 6شهرداري منطقه 

مرغ حسین  کود
 کبیري

3649841-  0511 1 30000 

 جاده 20کیلومتر  مرغداري ثامن 117
شیر حصار  جاده قوچان

باالتر از رب کیلومتر  1
 روي روبهچین چین 

چاه علی رضایی سمت 
 چپ مرغداري ثابت

مطهري  -مشهد 0511  - 2473230
 41شمالی مطهري 

دست چپ درب سوم 
 نیا منزل محسن

-   1 18000 

 جاده 30کیلومتر  ظریفیان آگاه 118
چشمه  جاده - قوچان

گیالس روستاي بازه 
 کالغ

-    -   1 30000 

 جاده قوچان جاده اسفندیاري 119
بعد از آرامگاه فردوسی 
 پل سمت راست

 آزادي -سنتو جاده   -
 44پالك  -91

6653649-  0511 1 10000 

 جاده 20مشهد ك  ارم 120
 بزمرگان جاده قوچان

بعد از ) ریحان جاده(
روستاي  ریحانروستاي 

 فیلیان

بلوار سازمان آب    -
  خیابان هجرت 

 76پالك 

6610616 -  0511 1 20000 

 جاده سنتو اول جاده الغدیر 121
 جاده شیرحصار تقاطع

قدیم قوچان سمت چپ 
سمت  جاده حاشیه

 راست

2463253-  0511  -   1 60000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده - کالت جاده مرغداري ثامن 122
ده  جاده -سدکارده

 آباد معینبعد از ( سرخ
سمت راست ) باال

 مرغداري ثامن

-    -   1 36000 

 جاده - کالت جاده مرغداري پاژپر 123
بعد متر  500 -اخنگان
 میل اخنگاناز 

-    -   1 30000 

 جاده - کالت جاده مرغداري مرغ کارده 124
ده بعد از  -سدکارده
 جاده نبش -سرخ

سالن ) سمت چپ(
 سقف قرمز

  خیابان فلسطین    -
   10نبش فلسطین 
 طبقه اول

-   1 110000 

 جاده - کالت جاده مرغداري عسکرنیا 125
روستاي  -سدکارده
سمت  -خوش هوا

مرغداري  -جاده راست
 عسکرنیا

-    -   1 20000 

پر مرغداري شرکت گل  126
 )سفید بال( خراسان

میل  جاده - کالت جاده
بعد متر  800 -اخنگان

 -روستاي اخنگاناز 
 دست راست

-    -   1 20000 

مقابل  - کالت جاده پور مجتهد آقايمرغداري  127
 حاشیه -پمپ بنزین

نرسیده به ( - جاده
 )آباد پاسگاه خلق

 -فلکه عبدالمطلب 0511  - 2626510
نبش میالن دوم پالك 

 )35عبدالمطلب ( 10

7533514 -  0511 1 10000 

 جاده 20مشهد ك  مقیمی 128
رباط بعد از نیشابور 
مرغداري  خاکستري

 مقیمی

 جاده 20مشهد ك    -
رباط بعد از نیشابور 
مرغداري  خاکستري

 مقیمی

-   1 15000 

 جاده 27کیلومتر  ارم توس 129
چشمه  جاده - قوچان

گیالس فرعی دومی 
سمت راست مرغداري 

 ارم توکل

مشهد چهارراه میدان    -
بار نادري داخل 

مجتمع پالستیک 
 آقايدفتر حاج 
 مهدوي

-   1 35000 

               شهرستان نیشابور  
درود شهرك مسکونی  روزبه درودي 130

 امیرالمومنین
-    -   1 20000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 3کیلومتر  نیشابور ابوسعدي 131
 قدیم سبزوار جاده
 باسکول ایمان روي روبه

شرکت  خیابان مصلی 0551  - 2473571
 ابوسعدي

-   1 32000 

 2کیلومتر  نیشابور باالور 132
 روي روبهدشت  جاده

 شرکت گلدشت

 خ عطار نیشابور   -
  سمیعی  بست بن

 117 پالك

اظهار  2   -
 نشده

قدیم  جاده نیشابور روشنک 133
ابتداي روستاي  جیلو

 معموري

-    -   2 20000 

شرکت ایمان دشت  134
 نیشابور

  نیشابور  جاده
روستاي  4کیلومتر 

 دشت

انتهاي  -مشهد 0551  -2226423
  شریعتی خیابان 

متري طالقانی  سی
راهی دکتر  سه

 شریعتی

-   1 60000 

 باغرود جاده نیشابور سعیدان 135
 جاده اول 2کیلومتر 

 بشرآباد

اظهار  2   -    -
 نشده

شرکت ایمان دشت  136
 نیشابور

 روي روبه مشهد جاده
کارخانه روغن نباتی سه 

 گل خراسان

مشهد انتهاي شریعتی  0551  -2226223
خیابان طالقانی 

دکتر  راهی سه
 شریعتی

-   1 26000 

بین  آباد روستاي حریم مجد 137
 آباد حریم و آباد مجد

-    -   1 23000 

جنوب روستاي  نیشابور رضایی 138
 سعیدیه

 1000 1   - روستاي سعیدیه   -

بعد از روستاي  دشت بهشت 139
دست راست  آباد اسحاق

 حاشیه

مشهد بلوار دانشجو    -
18 

-   1 8000 

بعد از روستاي  کاهو زاده اکبر 140
 راهی سه آباد اسحاق

 آباد روستاي حسن
 سمت راست

 3000 1   - 64مشهد خ امام رضا    -

                 شهرستان چناران  
بهشت  جاده - چناران خدمتگذار - مظلوم مقدم 141

سمت  9کیلومتر زینب 
 چپ

بهشت زینب  - چناران 05826  - 2225404
سمت  -9کیلومتر 

 چپ

-   1 30000 

 11کیلومتر چناران  پرناز 142
 بهشت زینب جاده

 11کیلومتر چناران  0582  -6225404
 بهشت زینب

-   1 30000 

گلمکان بعد از  جاده مهدي سیدان 143
پلیس اولین فرعی 

 کوشکان - چپ

بعد از  -گلمکان جاده   -
پلیس راه اولین 

 سمت چپ - فرعی

-   1 40000 

2  
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  رضوي خراساناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

آبادي قل  - چناران چناران 144
جنب کارخانه  - قوچان

 پنیر

آبادي قل  - چناران 0582  -6224897
 قوچان

-   2 30000 

   - چناران جاده ایثار 145
 جاده 4کیلومتر 
 سمت چپ -گلمکان

   گلمکان جاده 05826  -333337
 دست چپ 4کیلومتر 

-   1 66000 

جاده  5کیلومتر  سمان 146
 آبادخیر جاده - قوچان

جاده  5کیلومتر  0582  - 6225261
 آبادخیر جاده - قوچان

-   1 30000 

 جاده 35کیلومتر  یک کالم 147
 جاده -قوچان -مشهد

 نیستان

خیابان فرامرز  -مشهد 0582  -6683671
 38 پالك 42 عباسی

6046469-  0511 1 30000 

 35کیلومتر  چناران ارمین ژرفا 148
پشت کارخانه ایران 
 خودرو مشهد

 30000 1   - 71پالك  4 میناي 0582  - 6683656

 فردوسی جاده -مشهد گلستان 149
 5کیلومتر  -گوارشک

 اراضی گندم خواب

 30000 1   - گندم خواب -گوارشک   -

روستاي  - چناران چهل تاج 150
 بلوچ آباد محمد

نبش  -سینا غربی ابن   -
 181 پالكشقایق 

 صداقت آقاي 6واحد 

-   1 30000 

 10کیلومتر چناران  طوس طیوران 151
 بهشت زینب جاده

 10کیلومتر چناران  582  -6225200
سمت  - بهشت زینب

 2کیلومتر چپ 

6225200-  05826 1 60000 

بهشت  جاده چناران شاندیز صحرا 152
 زینب اراضی شترپا

چناران بهشت زینب  05826  - 224565
 پااراضی شتر

-   1 90000 

 - چناران -مشهد جاده ظریفیان 153
 جاده 26کیلومتر 
 6کیلومتر  - چناران
 چشمه گیالس جاده

چشمه  6کیلومتر    -
 گیالس

-   1 30000 

 جاده 11کیلومتر  فیصل 154
 جاده حاشیه - قوچان

 آبادي شترپا

 جاده 11کیلومتر    -
 شترپا جاده - قوچان

-   1 40000 

  روستاي  - چناران توس پرسفید اسعدي 155
 جمع آب

روستاي  - چناران   -
 جمع آب

-   1 15000 

 جاده - قوچان جاده میالنی 156
جنب  -نیستان
 طوس سازي مجموعه

بعد از  میدان بوعلی   -
 پل روس جنب پمپ

 شرکت خیام بنزین

7269375-  0511 1 30000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 - مشهد به چناران جاده رستگار 157
 - آباد حسن جاده

 روستاي درخت سنجد

 - مشهد آب و برق 0582  - 6643453
 -هوایی يشهرك نیرو

 2پالك  10بهار 

8678039-  0511 1 17000 

قوچان  40کیلومتر  مرغداري حاتمی 158
مشهد به طرف روستا 

 چپ - موچنان

اظهار  2   -    -
 نشده

روستاي حیطه  - چناران محمد استوار -پرنیان 159
 محمد استوار -طال

روستاي  - چناران   -
محمد  - حیطه طال
 استوار

-   1 10000 

 آخر -گلمکان جاده بالقی 160
سمت چپ بعد از  جاده

 روستاي کالته پایه

آخر گلمکان بعد از    -
 پایه

-   1 3000 

به چناران  25کیلومتر  ایزد پناه 161
 جاده قوچان طرف
 10کیلومتر  آباد حکیم

 اراضی بهمن جان

 جاده 25کیلومتر  0582  -6283790
 به طرفچناران 
 آباد حکیم قوچان

-   1 21000 

 جاده 4کیلومتر  مرغ مظفر 162
جنب باغ بنیاد  -اخلمد

 دست چپ -مستضعفان

مشهد شرکت تعاونی    -
 آقاي طوس خراسان
 پور حسین

6664948-  0511 1 30000 

                 شهرستان خواف  
 15کیلومتر  خواف سروش خواف 163

 تربت حیدریه جاده
 نرسیده به کارخانه پنبه

 -خ مدرس خواف   -
دفتر  4 مدرس
سروش  يمرغدار

 خواف

4226450-  0532 1 40000 

                 شهرستان فریمان  
 آورد ثمن شرکت ره 164

 )هما(
بهشت  جاده 4 ك

کارخانه بعد از صادق 
روغن دامون سمت 

 راست

 4مشهد نبش سعادت    -
 11 پ

6655526- 
6655527 

0511 1 20000 

فریمان مشهد  4ك  سعادت 165
جنب شهرك صنعتی 

 کاویان

مشهد خ امام خمینی    -
چهارراه دوم بعد از  60

 196 پ

8591633-  0511 1 45000 

فریمان مشهد  35ك  مروارید طوس 166
 جاده سمت چپ

 روي روبه آباد احمد
 آباد روستاي حکیم

 آباد مشهد بلوار ملک   -
 17پ 2بزرگمهر 

-   1 55000 

فریمان مشهد  35ك  طوس مروارید 167
 جاده سمت چپ

 روي روبه آباد احمد
 آباد روستاي حکیم

 آباد مشهد بلوار ملک   -
 17پالك  2بزرگمهر 

-   1 50000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان کالت  
کالت نادري روستاي  غفاري 168

 آباد قلعه نو حمزه
 9 شفا مشهد بلوار   -

   11 المبین  فتح
 53الك پ

7110597 -  511 2 30000 

                 آباد شهرستان خلیل  
 روي روبه -آباد خلیل تورنگ مرغ 169

 -روستاي جابوز
 جاده 10کیلومتر 

 کاشمر

چهارراه  - کاشمر   -
بهبودي خ امام 

خمینی مغازه حامد 
 کرمانیان

8222885 -  0532 1 30000 

پنج  آباد خلیل جاده خاوران 170
مانده به کیلومتر 
چهارراه  آباد خلیل

 محمدیه سمت راست

خ قائم مرکز  آباد خلیل   -
 -پخش تخم مرغ

 پور رجب

8223662 -  0532 1 18000 

                 والت مهشهرستان   
   جاده شادمهر مرغ تخمگذار درنا 171

 روستاي آلی
 30000 1 0531  - 2229518 تربت حیدریه مظفریه   -

                شهرستان بینالود  
 جاده مشهد شاندیز جلدك 172

 آباد صفی
 جاده شاندیز -مشهد   -

 آباد صفی
-   1 35000 

شاندیز  جاده -مشهد کوهسار 173
 روستاي درخت بید

شاندیز  جاده -مشهد 0511  -5593206
 روستاي درخت بید

-   1 15000 

 - شاندیز جاده -مشهد خدادادي 174
ویرانی روستاي چاه 

 خاصه

خیابان  آباد بلوار وکیل 0512  -4372946
 58پ  7صدف 

8691214-  0511 1 9000 

طرقبه بعد از  -مشهد حسین نعمتی 175
  پمپ بنزین 
 6امام خمینی 

طرقبه بعد از  -مشهد   -
  پمپ بنزین 
 6امام خمینی 

-   1 14500 

طرقبه  جاده -مشهد حسینی 176
ویالشهر پشت کاخ 
بیلدر جنب اسب 
 سواري کاظمی

چهارراه میدان  -مشهد 0915  - 1019755
کلینیک  روي روبهبار 

 امام رضا

7296186 -  0511 1 12000 

 -طرقبه جاده -مشهد مرغ به 177
شهر پشت کاخ ویال

هاي کالته  بیلدر زمین
 درخت بید

خیابان آبکوه  -مشهد   -
خیابان دانشسرا 
 ساختمان صمدي

8445125 -  0511 1 16000 

طرقبه  جاده -مشهد سایالر 178
نرسیده به نغندر سمت 

 راست

بلوار سجاد  -مشهد 0936  - 2704391
   3پامچال  - پامچال

 49پ 

-   1 16000 

 طرقبه جاده -مشهد مرغداري صحت 179
انتهاي امام ) شهرویال(

خاکی دست  17رضاي 
چپ بعد از سوارکاري 
 کاظمیان انتهاي خاکی

مشهد پلیس راه امام  0935  - 5372782
هادي بین پپسی و 
ایران کارتوس نبش 

 طبقه دوم 4سعادت 

6664848-  0511 1 46000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

طرقبه به  جاده -مشهد مزرعه ماکیان 180
سمت  8نغندر ك 

راست مرغ مرزعه 
 ماکیان

دفتر  -سه راه کاشانی 0512  - 4273444
 مرغ صنعتی

7252811 -  0511 1 90000 

مشهد شاندیز روستاي  سادات باغدار 181
 آباد ابراهیم

بلوار بعثت بین رضا و  0512  - 4282840
 40طالقانی پ 

8445922 -  0511 1 30000 

 - شاندیز جاده -مشهد فادر پور مرغداري عبدي 182
سوران فرعی دوم  جاده

 دست چپ

خیابان عبادي  -مشهد   -
شرکت تخم مرغ  84

 مطهري

7311888 -  0511 1 30000 

ویال  -طرقبه -مشهد پور چرمی 183
 جاده 17شهر امام رضا 

کاخ بیلدر پشت کاخ 
انتهاي آسفالت اولین 
 مرغداري دست راست

5511413 -  0511  -   1 31000 

 - شاندیز جاده -مشهد زاده حسین 184
بعد از  آباد کالته ابراهیم

 میدان روستا

خیابان  -مشهد 0512  - 4283345
   3دادگر  -آباد احمد

 43پ 

-   2 10000 

طرقبه  جاده -مشهد زاده حاجی 185
کاخ  جاده - ویال شهر

بیلدر بعد از کالته 
 عبدل

قوچان  جاده -مشهد 0915  -3233476
بعد از کارخانه پپسی 

 16و  14بین سعادت 
 داروخانه پارس

-   1 15000 

شاندیز  جاده -مشهد حسن غفاریان 186
اولین فرعی  - سوران

 سمت چپ

خیابان خواجه  -مشهد 0512  - 4323350
 66 خواجه ربیع -ربیع

 شرکت مطهري

-   1 28000 

طرقبه  جاده -مشهد مرغ قدقد 187
بلوار معلم نرسیده به 

مرغداري حسین 
طوسی دست راست 
 کالته طوقدر

طرقبه قلعه  -مشهد   -
پشت پاسگاه آخر  -نو

 میالن شهید دژ پژو

4222498 -  0512 1 10000 

 -شاندیز جاده مشهد حسین خرمی 188
جنب سنگبري بهبودي 

دیزدر انتهاي کالته 
 کالته

ویال شهر امام  ،طرقبه   -
مرکز تولید  14رضا 

 تخم مرغ خرم

5510388 -  0511 1 12000 

شاندیز روستاي  -مشهد تخم طال 189
 ده نو کالته درخت بید

سه راه  -مشهد   -
کاشانی به سمت 

چهارراه خواجه ربیع 
 فروشگاه مرغ فاخته

5593205 -  0511 1 40000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شاندیز روستاي  -مشهد پور باقر 190
ابرده علیا پشت 
 مرغداري

شاندیز  -مشهد 0512  - 4282988
روستاي ابرده علیا 
 پشت مرغداري

4282988 -  0512 2 4000 

 - شاندیز -مشهد مرغداري تربیت 191
روستاي ابرده علیا زیر 
 دکل شرکت گاز

سنتو بعد از  جاده 0512  - 4282221
کارخانه پپسی خیابان 

 3پ  14سعادت 

6660296 -  0511 1 51000 

 - شاندیز جاده -مشهد جلگه مرغ 192
شهرك صنعتی  جاده
باسکول  روي روبهطوس 

شهرك صنعتی مرغ 
 جلگه

بلوار بعثت  -آباد احمد 0511  -5511068
 92پ 

8419570 -  0511 1 52000 

طرقبه بعد از  -مشهد نعمتی 193
بنزین خیابان امام  پمپ

آخرین  6خمینی 
 مرغداري

میدان  -طرقبه -مشهد   -
جنب  الزمان صاحب

 بانک ملی

-   1 8000 

شاندیز  جاده اول پور مرغداري رشید 194
 کارخانه نخ روي روبه

مشهد خیابان خواجه  0915  -9924565
 66خواجه ربیع  -ربیع

 دفتر انجمن اسالمی

7240888 -  0511 1 14000 

شاندیز روستاي  -مشهد ایرج فدائی 195
 ابرده علیا

 آباد مشهد احمد   -
 -خیابان ابوذر غفاري

 1ابوذر 

8436253-  0511 1 30000 

مشهد طرقبه امام  نعمتی 196
 6امام خمینی  -خمینی

 رضا نعمتی

مشهد طرقبه خیابان    -
شرکت  الزمان صاحب

 تخم مرغ مقابل بسیج

4222855 -  0512 1 8000 

طرقبه  جاده -مشهد نعمتی 197
منطقه عیدگاه 
 مرغداري سوم

طرقبه میدان امام    -
سپاه  روي روبهخمینی 

 پاسداران

4222855 -  0512 1 21000 

 جاده اول -مشهد )روستا( مرغداري قدس 198
 آباد شاندیز حسین

داخل کیلومتر  1بلوك 
 فرعی

بلوار  -آباد مشهد احمد 0511  - 5593172
 92بعثت پ 

8419570 -  0511 1 34000 

شاندیز  جاده -مشهد دهکده 199
روستاي کالته درخت 

 بید

طرقبه  جاده -مشهد 0915  - 9752147
نرسیده به استادیوم 

ورزشی سر پل شرکت 
 تخم مرغ خرمی

4222653-  0512 1 35000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شاندیز بعد از  -مشهد پرند مشهد 200
 -آباد روستاي ابراهیم

 روستاي ساقشک

 5کیلومتر سنتو  جاده 0512  - 4282517
کوچه رستوران ایزي 

سنگی کوچه اول 
سمت چپ بخش تخم 

 مرغ همگام

6512735-  0511 1 77000 

شرکت دام و طیور ( ثمره 201
 )طوس علیا

شاندیز روستاي  -مشهد
 ابرده علیا

  بلوار امام  -مشهد 0512  - 4282029
 136جایگاه ) ع( علی

6628963-  0511 1 160000 

قوچان اول  جاده مشهد مرغ طاووس 202
شهرك صنعتی توس 

 ،جاده متر داخل 3000
 مرغداري عطارباشی

5421450 - 
5421449 

دفتر  7خیابان علی  0511
 مرغداري طاووس

3649034-  0511 1 65000 

شاندیز بعد  جاده ابتداي قدس 203
از نمایندگی سایپا بلوار 

 داخل فرعی 1سینا ك 

خیابان  -مشهد 0511  - 5593172
  گلستانی شرقی 

 29 كپال

2224045 -  0511 1 28000 

طرقبه بلوار امام  نعمتی 204
خمینی نرسیده به امام 

 سمت چپ 6خمینی 

طرقبه خیابان    -
 -الزمان صاحب

بسیج مرکز  روي روبه
 توزیع تخم مرغ طرقبه

6222855-  0512 1 72000 

 -قوچان جاده -مشهد زاده محسن اسداهللا 205
شهرك صنعتی  جاده

توس دست راست 
اولین کوچه پشت گاز 

 اکسیژن

5 - 
5420351 -  

مشهد خیابان  0511
 4عدالت  -آباد احمد

 8پالك 

8417828 -  0511 1 45000 

شهرك  جاده مشهد اول ثامن 206
صنعتی سمت راست 

 کوچه اول

شهرك  جاده اول   -
صنعتی سمت راست 

 کوچه اول

5420350 - 
5420360 

0511 1 28000 

طرقبه ویال  -مشهد پور چرمی 207
 -17امام رضاي  -شهر

 آقايبعد از گاوداري 
 فالح

 14000 1 0511  -8936257 90پالك  5دانشجوي  0511  -5512126

ویال  -طرقبه -مشهد پور چرمی 208
انتهاي آسفالت  -شهر

ابتداي اراضی کالتع 
 عبدل

 - آباد احمد -مشهد 0511  - 5511413
خیابان  -خیابان دادگر

 30فالحی پالك 

8405000 -  0511 1 50000 

بلوار امام  -مشهد طرقبه نعمتی 209
  امام  -خمینی

 7خمینی 

خیابان  - طرقبه   -
 روي روبه الزمان صاحب

بسیج خواهران شرکت 
 برادران نعمتی

4222855 -  0512 1 13800 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

مشهد طرقبه بلوار امام  محمود نعمتی 210
خمینی بین امام 

جنب  6و  4خمینی 
 مرغداري حسین خرمی

طرقبه خیابان    -
 روي روبه الزمان صاحب

بسیج خواهران شرکت 
 برادران نعمتی

اظهار  2 0512  - 4222855
 نشده

 -طرقبه جاده مشهد سحر مرغ 211
کافه  روي روبهجاغرق 

 باباعلی کوچه صبا

4223382 - 
4253737 

مشهد طرقبه جاغرق  0512
کافه باباعلی  روي روبه

 کوچه صبا

-   1 4000 

شاندیز  جاده مشهد اول کوهسار 212
کالته  - مقابل ده نو

درخت بید خیابان 
انتهاي کوچه  -یاس

 مرغ کوهسار

 آباد مشهد احمد   -
   10خیابان رضا 

 59پالك 

8425322 -  0511 1 16000 

 جاده ،قوچان جاده شرکت سپید پر طوس 213
 ،وکیلی آباد حسن

 ،شهرك صنعتی توس
 ،بعد از شهرك صنعتی
نرسیده به باسکول 
 بردسازان دست چپ

بین خیابان  ،مشهد 0511  - 5211712
و  21آخوند خراسانی 

 59/11الك پ ،23

8529510 - 
8510227 

0511 1 75000 

  طرقبه  جاده -مشهد کالته کوهی 214
یک  -نغندر جاده 5ك 

 ي فرعیکیلومتر

 5ك  -سنتو جاده   -
 میدان دیزي سنگی

 9کوچه هالل احمر (
مرکز توزیع تخم مرغ 

 )همگام

6513883-  0511 1 30000 

طرقبه  جاده -مشهد خرمی 215
بلوار امام خمینی بعد از 

   6امام خمینی 
 سمت چپ

ویال شهر  جاده مشهد   -
 14نبش امام رضا 

5510388 -  0511 1 45000 

 جاده طرقبه -مشهد شرکت بهاران جوجه 216
 7نغندر ك 

آب و برق بعد از  بلوار 0512  - 4273450
پل اولین دوربرگردان 

 56 الكپ سمت چپ

-   1 90000 

 - شاندیز جاده -مشهد زاده خانم حسین 217
بعد از سنگبري بهبودي 

 کالت ایزدر

طرقبه میدان  -مشهد   -
جنب  الزمان صاحب

بانک ملی باالي 
فروشگاه چرم مشهد 

 زاده منزل نبی

4222522 -  0512 2 35000 

2  
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  خراسان رضوياستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -10

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شاندیز  جاده -مشهد مرغداري کویر 218
 جاده حاشیه 7کیلومتر 

 مرغ کویر

 جاده 5کیلومتر مشهد  0512- 4373570- 9
قوچان داخل کوچه 
دیزي سنگی شرکت 

 همگام

8 -6513880-  0511 1 36000 

 جاده اول -مشهد شرکت فدك دانه علیا 219
شاندیز نرسیده به 

 كجلد آباد حسین
 مرغداريسمت راست 

 نوك دانه علیا

 جاده اول -مشهد 0511  - 5593403
شاندیز نرسیده به 

جلدك  آباد حسین
 مرغداريسمت راست 

 نوك دانه علیا

7258971 -  0511 1 21000 

شاندیز میدان  -مشهد جوجک 220
شهدا دست راست مرغ 

 جوجک

بلوار خیام  -مشهد 0512  - 4282543
مجتمع تجاري 

 92پ  آباد فتح

7610428-  0511 1 54000 

شاندیز روستاي  -مشهد مرغ دنا -مرغ صالح 221
ویرانی چاه خاصه مرغ 

 صالح

خیابان مصلی  -مشهد   -
مرغ  16و  14بین 

 صالح

-   1 12000 

 قوچان جاده مشهد صدف 222
شهرك صنعتی  جاده

توس اولین کوچه 
سمت راست پشت گاز 

 اکسیژن

شهرك  جاده اول 0511  - 5420350
صنعتی سمت راست 

 کوچه اول

5420360-  0511 1 50000 

روستاي  شاندیز -مشهد خاور پور اکبر عبدي علی 223
 ارچنگ

پلیس راه امام  -مشهد   -
خیابان سعادت  -هادي

 7پ  14

-   1 40000 

 -طرقبه جاده -مشهد پور چرمی 224
 17ویال شهر امام رضا 

کاخ بیلدر کالته  جاده
 عبدل

طرقبه  جاده -مشهد 0511  -5512126
 -17شهر امام رضا ویال
کاخ بیلدر کالته  جاده

 عبدل

5512126-  0511 1 17000 

شاندیز  جاده -مشهد مرغ خبر 225
روستاي دهنو  روي روبه

 کالته درخت بید

شاندیز  جاده -مشهد 0512  - 4222172
روستاي  روي روبه

 دهنو کالته درخت بید

-   1 40000 

                 شهرستان جوین  
شهر نقاب روستاي  حسن قلیچی 226

 قارزي
قارزي منزل حسین    -

سرپرست ( قارزي
 )مرغداري

5263527-  0572 1 30000 
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  اصفهاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -11

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان اردستان  
امیران  جاده اردستان مرغ شرکت پرستو 1

 بآبغل منبع 
مسجد  روي روبهاردستان   

خ شهید  53بازار پالك 
 فائق شرکت پرستو مرغ

5243221 -  0362 1 60000 

ستانه آ جاده اردستان ستاره طالیی 2
ستانه آروستاي بعد از 

 طالیی شرکت مرغ ستاره

مقابل خ  آزاديتهران خ   
دکتر غریب جنب بانک 
رفاه طبقه سوم شرکت 

 ستاره طالیی

66436375 -  021 2 100000 

اردستان روستاي ظفر  سید خالق هاشمی 3
 قند جنب پمپ بنزین

 شهرك شهید - اردستان  
کوچه بهار  - بهشتی

 منزل شخصی

5242875 -  0362 1 24000 

اردستان  جاده 4کیلومتر  هدایتی 4
 نایین روستاي ظفرقند

5297161- 
5522200 

اردستان روستاي  0362
  پشت  ظفرقند

 4کالنتري 

5522032 -  0362 1 20000 

امیران  جاده زواره طالبی سیمرغ کویرواب 5
 5کیلومتر 

زواره میدان امام خمینی   
  جنب بانک تجارت 

 295پالك 

5372226-  0362 1 25000 

جاده  5کیلومتر اردستان  ستار 6
درباغ دست چپ 

 آباد روستاي تل

جاده  5کیلومتر اردستان   
درباغ دست چپ 

 آباد روستاي تل

-   1 33000 

اردستان دهستان  محالی 7
 هجرات روستاي برونی
 مرغداري محالی

هالل احمر  اردستان خ  
کوچه جنب اداره 

 محالی منزل بازرگانی

5245800 -  0362 1 60000 

 اردستان کاشان جاده سرمدي 8
مرغداري  5کیلومتر 

 سرمدي

   فائق خ شهید اردستان  
 78خ شهدا، پالك 

5243645-  0362 1 80000 

 12کیلومتر  اردستان شرکت تعاونی نمونه 9
ین دست چپ ئنا جاده

 مرغ کوهستان

اردستان بلوار شهید   
بهشتی کوچه کرامت 
 منزل شخصی

5242296-  0362 1 20000 

 جاده 6کیلومتر اردستان  طالزرده  10
کسوج نرسیده به 
 روستاي دهگردیان
 مرغداري زرده طال

پمپ  روي روبهاردستان   
بنزین کوچه شهید 
 رزاقی منزل حسن رزاقی

5244040 -  0362 1 17000 

 12ومتر اردستان کیل اکبري 11
کاشان روستاي  جاده
مرغداري  آباد حسین

 اکبري

   اردستان خ امام  
 کوچه بسیج

5243480 -  0362 1 49600 

  هنرستان کشاورزي  12
 بهمن 22

 1000 1 0362  - 5372575 زواره میدان امام حسین   زواره میدان امام حسین

2  
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  اصفهاناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -11

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده 4کیلومتر  هدایتی 13
ین روستاي ئاردستان نا

 ظفرقند

5297161- 
5522200 

اردستان ظفرقند پشت  0362
 4کالنتري 

5522032 -  0362 1 30000 

                  شهرستان اصفهان  
اصفهان کرارج بران  سیمرغ 14

   جنوبی دشتی
 ) 16کیلومتر (

4 -8682643- 
2 - 8682871 

تهران خیابان شیخ  0311
مفید نرسیده به سه راه 

 شیخ صدوق

5 -6617403-  0311 1 1000000 

 احمد/ روشن دشت 15
 قضاوي

انرژي  جاده اصفهان
کوچه پادگان  اتمی
بهشتی مرغداري  شهید

 روشن دشت

 آباد احمد اصفهان فلکه 0311  - 8583084
اول خیابان سروش 

 سمت چپ

2291021 -  0311 1 50000 

اصفهان بران جنوبی  میریان 16
کارخانه  جاده زیار

 شیرپویا

اصفهان بران جنوبی   
 زیار

اظهار  2  
 نشده

 شیراز جاده اصفهان دراج سپاهان 17
فکا مرغداري  جاده

 دراج سپاهان

مطهري کوي عرفانی  خ  
 25 پالك

اظهار  2 0311  - 2364146
 نشده

اصفهان منطقه جلگه  دشت هدهد 18
برسیان جمبزه بعد از 
شرکت  جاده کنار

 دشت هدهد

اصفهان بهارستان  0312  -6793010
نبش  عصر ولیخیابان 

کوچه طوطی دفتر 
 شرکت هدهد

  1 20000 

 موزش جهادآمرکز  19
 کشاورزي

اصفهان بران جنوبی 
مرکز  آباد جار کبوتر

 موزش جهادآ

 آزادياصفهان میدان  0311  - 8662121
وچه خیابان دانشگاه ک

ذن صفایی ؤشهید م
 موزشآمجتمع مرکز 

6245491-  0311 1 5000 

 روي روبهاصفهان  محمدجواد الماسی 20
شهرك صنعتی جی 

 آباد هتنبعد از 

اصفهان خ کاوه خ   
گلستان مجتمع 

 پرورشو  موزشآ

  1 22000 

                 شهر شهرستان خمینی  
خ باغبانی  شهر خمینی غالمرضا حاجیان 21

متري کوچه  18
 آباد حسن

 خ شهید شهر خمینی  
صدوقی کوچه والیت 

 16 پ

3627739-  0311 1 20000 

ب آکانال  شهر خمینی طراوت 22
 روي روبه شهر خمینی

تعاونی گاوداران سمت 
راست داخل کوچه 
 مرغداري عمادي

خیابان  شهر خمینی  
 مدرس کوچه شهید

 23 عمادي پ علیرضا

3675540-  0311 1 20000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

کوچه باغ  شهر خمینی اکبر سبحانی 23
سبز نرسیده به سر 
 چهاراه ادریان

بلوار  شهر خمینی  
زمایشگاه آتوحید کوچه 

امام رضا جنب نانوایی 
 آقايمنزل شخصی 
 اکبر سبحانی

3636261-  0311 1 12000 

 اصغرآباد شهر خمینی صفرعلی حیدریان 24
ب آکانال  جنب
 حیدریان مرغداري

 خ اردیبهشت اصفهان  
طباطبائی  دیکوچه شه
 1 پ

2336466-  0311 1 70000 

 آباد اصغر شهر خمینی حسن عباسی 25
انتهاي خ امام دست 

متري داخل  500چپ 
 خاکی

خ  آباد اصغر شهر خمینی  
بهزیستی  روي روبهامام 

 582 پ

3572753 -  0311 1 13000 

 جاده شهر خمینی اکبر حاجیان 26
مسیر باغ سبز  آباد نجف

ب بعد از آدنبال کانال 
 باغ سبز

بلوار  شهر خمینی  
وحید کوچه مدرسه ت

قا آنبوت منزل شخصی 
 کوچکی

3634268 -  0311 1 5500 

 آباد اصغر شهر خمینی حسن پیمانی 27
  کمربندي باشگاه 
 اسب سواري

 آباد نجف جاده اول  
راه درچه مرکز  سه

 پخش تخم مرغ روز

3513597 -  0311 1 44000 

اصفهان خ امام رضا  اصغر ابراهیمی 28
دستگرد  نرسیده به

اتو  روي روبهقداده 
 سمانآسرویس 

خ شهید  شهر خمینی  
صدوقی کوچه والیت 

 16 پ

3626739 -  0311 1 22000 

خ  آباد اصغر شهر خمینی عبدالحسین نصریان 29
 36بعد از پل کانال خ 

 عصر ولیمتري 

هفتصد  شهر خمینی  
  دستگاه بلوار بسیج 

 2فجر 

3641609 -  0311 1 1500 

 جاده شهر خمینی بابایی اهللا رحمت 30
قلعه امیریه  آباد نجف

پاي  آباد محله حسن
 ب رودخانهآچاه 

بلوار  شهر خمینی  
الدره  جاده توحید

کوچه نسیم منزل 
 شخصی

3631816 -  0311 1 7000 

شهر جاده  خمینی فریبرز صدري 31
خ زازران کوچه  آباد نجف

مهربان انتهاي کوچه 
مهربان مرغداري صدري

  اصفهان خ چهارباغ باال   
 بست بنخ نیکبخت 

 128معین ساختمان 

6621005 -  0311 1 10000 

زازران  شهر جاده خمینی جهاد کشاورزي 32
کوچه مهربان مرغداري 

 جهاد

خ مدرس  شهر خمینی  
  کوچه شهید کاظمی 

 4 پ

3613847-  0311 1 10000 

2  



 

85 

  اصفهاناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -11

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان خوانسار  
خوانسار دوراهی قودجان  شرکت تعاونی کاکلی 33

 از بعد 25کیلومتر 
روستاي ویست روستاي 

 آباد حاجی

خوانسار خ شهدا کوچه   
  نژاد  شهید هاشمی

 منزل زمانی 26پالك 

2223279 -  0371 1 40000 

                  شهرستان سمیرم  
سمیرم  جاده 25کیلومتر  ساینا 34

شهرضا سمت چپ 
 مزرعه موروك

سمیرم خیابان فلسطین   
 جنب بانک مسکن

3223510 -  0322 1 35000 

                  شهرستان فریدن  
اصفهان داران  جاده حسین رضائی 35

 105تابلو  روي روبه
 کیلومتري الیگودرز یا

اصفهان داران  جاده
داران  25کیلومتر 

 نرسیده به شهر امنه

بانک  روي روبهدامنه   
 کشاورزي

4362636-  0372 1 12852 

                  شهر شهرستان فریدون  
اصفهان الیگودرز  جاده ارمغان اصفهان 36

دو راهی فریدونشهر 
 سمت راست

بوئین میاندشت خ حافظ   
 ك گلستان سوم

4522227 --  0372 1 12000 

                  شهرستان فالورجان  
ذوب  جاده جانفالور 1 شرکت سیمرغ شماره 37

اشترجان  7هن کیلومتر آ
 1شرکت سیمرغ 

 تهران خیابان آفریقا 0312 -4 - 3482801
 نبش گلفام

22050413- 021 1 500000 

 آباد زازران چهارراه فیض مرغداري کیمیا 38
کوچه مهربان ) جهاد(

سمت راست انتهاي 
 کوچه درب سبز رنگ

امیریه خ  شهر خمینی  
دست راست قلعه امیریه 

 اتحادیه

3290384 -  0312 1 11000 

راه زازران  فالورجان سه همدانیان 39
 جنب باغ لقمانیه

اصفهان خیابان توحید   
مهرداد جنب بانک 

 کشاورزي

 --  -  1 6200 

قهدریجان شهرك  تخم مرغ پردیس 40
 خر شهركآصنعتی 

راه درچه تخم مرغ  سه  
 زرین

3679926 -  0311 1 14500 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

فالورجان زازران کوچه  عبدالرضا جاللی 41
 خر کوچهآهید امینی ش

زازران جنب خوراك   
  دام و طیور برکت 

 32پالك 

3562724-  0311 2 30000 

                  شهرستان شهرضا  
 جاده 5کیلومتر  دشت يالر 42

شهرضا اصفهان 
شهرك  روي روبه

  صنعتی سپهرآباد 
 جنب پمپ گاز

شهرضا خیابان  0321  -2226375
 24امیرکبیر فرعی 

 سمت راست 20پالك 

3241639-  0321 1 60000 

 جاده 25کیلومتر  ماکیان دشت 43
روستاي  شهرضا شیراز
 وشاره

اصفهان خیابان  0321  - 2442002
 روي روبهمیرزاطاهر 

 سوپر محمد

7715882 -  0311 1 155000 

اصفهان شهرضا  جاده مهیار 44
نرسیده به پلیس راه 
مزرعه کاله قالضی 
 سمت راست

 شهر خمینیاصفهان   
خیابان مدرس کوچه 

 133پالك  16شماره 

3636393 -  0311 1 30000 

                  شهرستان کاشان  
شرکت تعاونی کوثر  45

 هالل
 ورجان جاده کاشان
 آباد اسحاق جاده

دست چپ  3کیلومتر 
شرکت تعاونی کوثر 

 هالل

بیدگل خ  ران وآ 0362  -3222768
جنب  عصر ولی

بیمارستان سیدالشهدا 
 284پالك 

2723053 -  0362 1 30000 

 5کاشان کیلومتر  آباد سلوك 46
کشت ( آباد نیاسر سلوك

 )و صنعت گل دانه

خ  آران و بیدگل  
کوچه عالمی  عصر ولی

 26پالك 

2722657-  0362 1 60000 

تان اردس جاده کاشان اکرمیان اهللا نعمت 47
کاشان  6کیلومتر 

 آباد مزرعه جعفر

کاشان خ شهید بهشتی   
چهارراه شاهد منزل 

 اکرمیان اهللا نعمت

5555889 -  0361 1 70000 

مشهد  جاده کاشان خلیل اکبري 48
اردهال نرسیده به 

 استرك

کاشان بلوار مطهري   
جنب کلینیک 
 فرهنگیان

5573900 -  0361 1 40000 

 مشهد جاده کاشان مرغ معین 49
چنار  راهی سهاردهال 

 آباد مزعه معین

کاشان فاز یک   
 روي روبه آباد ناجی

پارك شهرداري جنب 
 بنگاه درخشان

5424333 -  0361 1 30000 

ورکان  جاده کاشان شرکت تاج قرمز 50
نرسیده به روستاي نابر 
   شرکت تاج قرمز

 ) مرغ و جوجه قطبی(

تهران خیابان توحید  0362  -- 3473490
خیابان فرصت شیرازي 

 بست بنکوچه سامانی 
 41بدیع زادگان پالك 
 طبقه همکف

66961650-  021 1 37300 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس  ) قطعه(

ورکان  جاده کاشان حسین احمدیان 51
سرنج نرسیده  راهی سه

به امامزاده یونس سمت 
 چپ

قطب  بلوار کاشان  
راوندي کوي حکمت 

 منزل احمدیان 72

5550103 -  0361 1 20000 

قمصر  جاده کاشان گروه تولیدي کشیکا 52
فرش ( کوچه باسکول
جنب چاه ) زینت بافت

 خرمی

کاشان خ محتشم   
مقابل حمام هالل احمر 
 دفتر تولیدي کشیکا

4224275 - 
4224276 

0361 1 72000 

 ورکان جاده کاشان مرغداري متشکر 53
 ابتداي آباد اسحقجاده 
نیاسر  آباد اسحق جاده

 مرغداري متشکر

خ مفتح  آران و بیدگل 0362  - 2342020
 راه شهید مفتح چهار

2721380 -  0362 1 20000 

مشهد  جاده کاشان اکبر محمدي امین علی 54
اردهال روستاي چنار 
 مرغداري محمدي

 اهللا یتآکاشان خ  0362  -3463435
کاشانی جنب مسجد 
امیرالمومنین مقابل 

مجتمع کتابچی کوچه 
 17والیت 

4441323 -  0361 1 38000 

ورکان  جاده انکاش غالمرضا موحدیان 55
 آباد اسحق جاده ابتداي

 مرغداري موحدیان
 4) اولین مرغداري(

کیلومتري روستاي 
 خنچه

کاشان خ نواب صفوي  0362  -3290106
متري معلم پالك  12

منزل غالمرضا  16
 موحدیان

5332157 -  0361 1 30000 

 2ورکان  جاده کاشان قائم 56
 باالتر ازکیلومتر 

 شرکت سیمان راهی سه

کاشان خ امیرکبیر   
 میدان عامریه مجتمع

دفتر  12سیلک واحد 
 مرغداري قربانی

5341950 - 
5341954 

0361 1 34000 

کاشان جوشقان  حاج حسن صالحی 57
 آباد استرك فتح

جوشقان نرسیده به 
 دست چپ آباد فتح

 آباد کاشان روستاي فتح  
جوشقان نرسیده به 
مسجد دست راست 
منزل حاج حسن 

 یصالح

2363408-  0361 1 44000 

اردستان  جاده کاشان هنردارحاج حسین  58
شهر صنعتی  روي روبه

سکوي نماز دشت 
 ترانس دوم بر آباد جعفر

 جاده

کاشان خیابان   
مالمحسن کوچه شهید 
چکبر کوچه شهید هنر 

 دار

5310312 -  0361 1 74000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شرکت تعاونی  59
 کوهدشت چنار

 مشهد جاده کاشان
اردهال نرسیده به 

روستاي چنار دست 
 چپ

خ  آران و بیدگل  
کوچه عالمی  عصر ولی

 26پالك 

2722657-  0362 1 50000 

 17کاشان کیلومتر  بهشت قمصر 60
قمصر دست  جاده

 راست

دي  19قم خیابان   
بانک ملی  روي روبه

  میدان جهاد 
 633پالك 

7700350 -  0251 1 115000 

 14کاشان لتحر خیابان  حسن گندمی 61
معصوم مرغداري 

 گندمی

کاشان لتحر محله   
رودخانه منزل حسن 

 گندمی

4226657 -  0361 1 19500 

مشهد  جاده کاشان رحیمی محمد 62
 اردهال روستاي استرك

کاشان روستاي استرك   
کوچه شهید قوامی 

خر منزل محمد آمنزل 
 رحیمی

2563417-  0361 1 10000 

 ورکان جاده کاشان جندقیان اهللا فضل 63
 آباد اسحق جاده

 اهللا مرغداري فضل
 جندقیان

کاشان بلوار مطهري   
شرکت تعاونی 
 مرغداران

5554481 - 
5554482 

0361 1 60000 

 1ورکان  جاده کاشان رضا رضائی 64
دوراهی بعد از کیلومتر 

مرق مزرعه درب کبود 
 مرغداري رضائی

مطهري  کاشان بلوار  
  متري قائم  12

 22پالك 

5557589 -  0361 1 20000 

مشهد  جاده کاشان محمدرضا شفائی 65
سار  جاده اردهال

مزرعه کنداب مرغداري 
 شفائی

کاشان سه راه غزنوي   
 نبش خیابان جانبازان

4443788 -  0361 1 13000 

مشهد  جاده کاشان محمدي داوود 66
ایران بعد از اردهال 

گالب دست چپ اولین 
 مرغداري

کاشان بلوار باهنر   
 کوچه پشت مخابرات

5570933 -  0361 1 38000 

شرکت تعاونی  67
 هاي گلستان شکوفه

مشهد  جاده کاشان
اردهال نرسیده به 
 روستاي چنار

 اهللا یتآکاشان خ  0362  - 3290070
کاشانی کوچه 
 2حوضخانه پالك 

4448677-  0361 1 20000 

مشهد  جاده کاشان شرکت کاشان تیهو 68
باد آبرز جاده اردهال

شرکت تعاونی تولیدي 
کاشان  تخمگذارمرغ 

 تیهو

باهنر پشت  کاشان بلوار  
 نانوائی شیرکمر

  1 40000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

قدیم  جاده کاشان علمدار محمد 69
 باالتر ازکاشان قم 

روستاي سن مقابل 
شرکت نوین ماکارون 
 دشت غالمی

کاشان خیابان محتشم   
هاي لبنی  وردهآفر

 علمدار

4444834 -  0361 1 20000 

مشهد  جاده کاشان بهشت چنار 70
باد آبرز جاده اردهال

شرکت کشت و صنعتی 
 چنار بهشت

کاشان خ امیرکبیر   
میدان عامریه مجتمع 

دفتر  12سیلک واحد 
 مرغداري

5341950 - 
5341954 

0361 1 110000 

ورکان  جاده کاشان مهدي قربانی 71
 راهی سهباالتر از 

شرکت سیمان 
 مرغداري قربانی

کاشان خ امیرکبیر   
میدان عامریه مجتمع 

دفتر  12سیلک واحد 
 مرغداري قربانی

5341950 - 
5341954 

0361 1 30000 

میدان بعد از نیاسر  محسن نجاریان 72
باالتر گلها چاله مهاباد 

مرغداري گوشتی  از
 نجاریان

 روي روبهکاشان نیاسر   
پایگاه بسیج منزل 
 محسن نجاریان

3222321 -  0362 1 20000 

مشهد  جاده کاشان قربانی اهللاماشاء 73
اردهال به طرف 
 بادآروستاي برز

اصفهان کاشان فین   
کوچک کوچه 
 سرچشمه

  1 100000 

                  شهرستان گلپایگان  
 اهللا آیت بلوار ،گلپایگان نگین طیور گلپا 74

 ،خ اردیبهشت ،يمحمد
باسکول مخاران بعد از 

 مرغداري پیروي

گلپایگان خ علی ابن  0372  - 3245223
 13ابیطالب کوچه 
 منزل شخصی

3283998 -  0372 1 71000 

گلپایگان گوگد  عباس خامسی 75
بنیاد مسکن  روي روبه

 مرغداري خامسی

گلپایگان خ فردوسی   
مسجد جامع سه راه 
 فروشی  دفتر يباال
جرفروشی منزل آ

 شخصی

3284062-  0372 1 68000 

 /حبیبی اصغر علی 76
 حسن حبیبی

گلپایگان صحراي 
گلپایگان  جاده لهرامش
 3کیلومتر  -خمین

گلپایگان خ مسجد  0372  - 3240813
جامع دفتر مرغداري 

 حبیبی

3224021 -  0372 1 25000 

گلپایگان روستاي تیکن  محمد خامسی 5فارم  77
 فارم پنجم 8کیلومتر 

 اهللا خ آیت -گلپایگان  
طالقانی نرسیده به 

 تأمین اجتماعیاداره 
 دفتر مرغداري خامسی

3229111 -  0372 1 65000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شرکت تعاونی مرغ  78
 کوشان

 6کیلومتر  گلپایگان
تیکن مرغداري  جاده

 رستگاري

گلپایگان انتهاي خیابان   
سعیدي سه راه خیابان 

مسجد جامع جنب 
 دفتر فروشی مبل

 مرغداري مرغ کوشان
 )رستگاري(

3225161- 
3226345 

0372 1 30000 

نیوان  -گوگد -گلپایگان شرکت تعاونی سهراب 79
سوق بعد از کمپ ترك 
 اعتیاد مرغداري سهراب

 -گوگد -گلپایگان 0372  -3230464
  ها  کوچه سروري

منزل  58پالك 
 شخصی

3230534 -  0372 1 30000 

گلپایگان روستاي تیکن  مصطفی خامسی 6فارم  80
تیکن  جاده 8کیلومتر 

 6فارم 

 اهللا یتآگلپایگان خ   
 روي روبهطالقانی 

مسجد شرکت رنگین 
 جوجه

3229111 -  0372 1 65000 

شرکت تعاونی مرغ  81
 افشین

شرکت  جاده گلپایگان
 جاده 1زراعی کیلومتر 
 خم پیچ

شرکت  جاده -گلپایگان  
 جاده 1کیلومتر زراعی 

 خم پیچ

3245183 -  0372 1 30000 

 جاده گلپایگان گوگد شرکت مرغ سهراب 82
 نیوان مرغداري سروري

 )سهرابشرکت (

گلپایگان گوگد خ  0372  -3230464
شهید اکرمی ك 

ها منزل  سروري
 شخصی

3230235 -  0372 1 30000 

 6یلومتر گلپایگان ک علیجان ظاهري 83
خم پیچ صحراي  جاده
مرغداري  آباد حسن

 علیجان ظاهري

تن  17گلپایگان خ  0372  -3245604
تن  17پشت پارك 

 منزل علیجان ظاهري

3237449 -  0372 1 32000 

                  شهرستان لنجان  
زرینشهر مقابل  شرکت مرغ صدف 84

 هاردنگ
اصفهان خیابان   

اردیبهشت مقابل 
  مخابرات کوچه 

 اهللاحاج اسد

2345362-  0311 1 20000 

                  شهرستان نائین  
 جاده 12ومتر نائین کیل آباد صفی 85

کاشان مرغداري 
 آباد صفی

اصفهان خانه اصفهان   
میدان ماه فرخی داخل 

 16خ بهار پ 

4422690-  0311 1 50000 

معدن  آباد نائین فیض آباد فیض 86
 تخمگذارمرغداري و 
 آباد فیض

اصفهان خیابان برگ   
 4کوچه چهارده پالك 

 1واحد 

6692636 -  0311 1 100000 

کیلومتري نائین  10 حسین محمدي 87
 معدن آباد فیض

بلوار مطهري خیابان   
 12اشکستانی پالك 

2254343 -  0323 1 40000 

کاشان  جاده نائین بالنیان 88
 15اردستان کیلومتر 

 جاده دست چپ
 روستاي بالن

کاشان  جاده نائین  
 روستاي بالن

  1 20000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري مرغداري محل
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده 7نائین کیلومتر  نمونه 89
 معدن آباد فیض

نائین بلوار فتح   
دبیرستان  روي روبه

 مکتبی منزل شخصی

2258484 -  0323 1 26500 

 جاده 7نائین کیلومتر  قنبري 90
 باد معدنآسید

 آباد نائین بلوار فتح  
دبیرستان  روي روبه

 مکتبی

265621-  0323 1 26500 

                  آباد شهرستان نجف  
پشت خ کاشی اصفهان  حسینعلی فرد عمادي 91

باد دست آاصغر به طرف
 چپ داخل کوچه

سه راه  شهر خمینی  
معلم خ جانبازان معلم 

سمت راست منزل  18
 سوم

3631229-  0311 1 30000 

باد آکهریزسنگ خ اصغر جمشیدیان اهللانصر 92
ام مرغداري 60کوچه 

 اهللاتخمگذار نصر
 جمشیدیان

 روي روبهکهریزسنگ  0331  - 2323930
 بانک سپه

2322801 -  0331 1 10000 

 علیرضا هنرمندزاده 93
 )هما(

گلدشت بین فلکه 
گلدشت و ویالشهر 
دست راست جنب 

متر  200کبابی شقایق 
 داخل کوچه

اصفهان خ صارمیه  0331  -2236454
 93کوچه مهر پالك 

2339421 -  0311 1 10000 

قهدریجان مقابل  جاده محمدعلی عمادي 94
ایستگاه تحقیقاتی 
شهید پزوه کوچه 

 خسروي

سه راه  شهر خمینی  
معلم کوچه خشتی 

 9پالك  12فرعی 

3600513-  0311 1 20000 

شرکت تعاونی تولید  95
 تخم مرغ مهردشت

 آباد مهردشت علی
شرکت تعاونی تولید 
 تخم مرغ مهردشت

جنب مدرسه  آباد علی  
 شهرك پالك اول

4382031 -  0332 1 30000 

   داوود مهرابی 96
 )نیمه شعبان(

 آباد ، جاللآباد نجف
مرغداري  8کیلومتر 
 شعبان 15

  ، خ آباد نجف  
 11شهریور پالك  17

2744510 -  0331 1 150000 

 خط لوله گاز آباد نهضت امید 97
 )کیلومتر 6( سمت چپ

، خیابان آباد نجف  
  رجایی جنوبی 

 108پالك 

2624752-  0331 1 21000 

 آباد عزیز آباد نجف کوهستان 98
 )دامنه کوه( تپه قره

خ رضایی  آباد نجف  
جنوبی کوي شهید 

 6جزئی پالك 

-   1 13000 

2  
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 مرغدارينام  ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

فجر نمونه شرکت  99
 تعاونی

لوله  جاده آباد نهضت
سمت ) کیلومتر 8( گاز

چپ شرکت تعاونی 
فجر نمونه واحد 
 تخمگذار

مقابل  شهر خمینی 0331  -2691117
فرمانداري دفتر 
 مرغداري نمونه

3634539-  0311 1 200000 

گلدشت جنب زیرگذر  هدف 100
 روي روبهگلدشت 

الرحمه مرغداري  باب
 هدف

گلدشت خ شهید   
 بست بنبهشتی نبش 

 43تعاون پالك 

2232795 -  0331 1 11800 

 آباد نجف جاده اصفهان پارس 101
تیران منطقه صنعتی 

 آباد همت

 آباد نجف جاده اصفهان  
زازران  جاده مقابل

 نبش کاشی اصفهان

2322272 -  0331 1 60000 

کاشی اصفهان  کارخانه محمدعلی جاللی 102
مرغداري محمدعلی 

 جاللی

خ شهید  آباد اصغر  
مطهري مقابل مدرسه 

 2/77طلوع فجر پالك 

3572840 -  0311 1 25000 

تابلو  آباد روستاي همت برکت 103
مرغداري  اهللا سبحان

 جاللی

خ شهید  آباد اصغر  
مطهري مقابل مدرسه 

 277طلوع فجر پالك 

3572840 -  0311 1 150000 

کیلومتر  2 آباد حاجی بهروز معینی 104
بغل  آباد بعد از حاجی
هاي برق  دکل
مزرعه ( آباد شمس

 )غریب خان

خ امام  آباد نجف  
بانک ملی  روي روبه

مولوي نبش خانه جوان 
 دفتر طیور

2627507-  0331 1 13000 

منطقه غریب  آباد حاجی سعید معینی 105
 )آباد شمس( خان

خ منتظري  آباد نجف  
جنوبی کوي شهید 
 رجایی انتهاي کوچه

2622571-  0331 1 11000 

هنرستان کشاورزي  106
 شهید پارسا

 آباد اصفهان نجف جاده
کیلومتري از سمت  5

قبل از  آباد نجف
 جوزدان

هنرستان کشاورزي  0331  -2662609
 شهید پارسا

2662609-  0331 1 3000 

دانشگاه صنعتی  107
 اصفهان

 آباد نجف جاده
ه به فوالدشهر نرسید

موزش آجوزدان مزرعه 
 نورك

دانشگاه  اصفهان فلکه 0331  - 2282799
صنعتی دانشگاه 
صنعتی اصفهان 
 دانشکده کشاورزي

3912255 -  0311 1 15000 

                  شهرستان نظنز  
خر آ آباد نطنز رحمت کشهآباد حاجی 108

شرکت  آباد رحمت
 آباد حاجی

  تهران خ ستارخان  0362  - 4332345
اکبریان  م توحید کوچه

طبقه  4ذر شماره آ
 سوم غربی

66437039- 
66437038 

021 2 180000 

2  
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  اصفهاناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -11

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

نطنز پلیس راه بادرود  درسا طالیی 109
کیلومتر به سمت  1
ستان مولدي سقف دار

قرمز مرغداري درسا 
 طالیی

نطنز خ شهید باباخانی   
کوي میر منزل حاج 
 عباس علی رحیمی

4248664 -  0362 1 13500 

نطنز روستاي  عباس ضرغامی 110
دستجرد مرغداري 

 ضرغامی

نطنز سرابان کوچه  0362  - 4663110
  شهید شاکري 

 40پالك 

4244029 -  0362 1 10000 

                  شهر و میمه شهرستان شاهین  
 جاده آباد حبیب تعاونی نیک نداف ایثارگران 111

ورطون نرسیده به 
  روستاي پروانه 

 جاده سمت چپ
پروانه به طرف نائین 

 12کیلومتر 

 آباد ن احمداصفها 0312  - 5896065
 51پ  کوچه عطابک

2277061-  0311 1 50000 

 3اصفهان تهران  جاده رود صنعت زاینده کشت و 112
کیلو مانده به پلیس 
راه اصفهان تهران 

 سمت چپ

اصفهان فلکه   
باد اول خ آاحمد

سروش سمت چپ 
دفتر کشت صنعت 

 رود زاینده

2291021 -  0311 1 110000 

کیلومتر  خورت چهرمو االمین حسین روح 113
 از نطنز بعد جاده 9

کله رود سمت  جاده
 چپ

چهارباغ باال خ کاویان   
  مجتمع پاسارگاد 

 11واحد 

6250433-  0311 1 30000 

اصفهان میمه  جاده شرکت سپاهان 114
بعد از مورچه خورت 

 گردنه چاه سرخ اولین
 سمت راست جاده
 سه کیلومتر جاده
 سمت راست جاده

اصفهان مشتاق دوم خ   
مهر مجتمع مهر طبقه 

 314واحد  4

2600078-  0311 1 85000 

خر آاصفهان گرگاب  اسماعیل حاج باقري 115
گرگاب جنب گاوداري 

 مسیبی اهللامر

 شهر خمینیاصفهان   
خ شهید صدوقی 

کوچه مدرسه تاموس 
نرسیده به مکتب 

 صادق

3613589-  0312 1 30000 

شهرك صنعتی  شرکت زرین طیور شاهین 116
خورت انتهاي  مورچه

خ شیخ بهائی انتهاي 
فرعی هفتم شیخ 

 بهائی

سه راه سیمین نبش  0312  -5643185
گلبرگ طبقه  کوچه

 فروشی فوقانی اغذیه
 توکلی آقاي

7767173-  0311 1 40000 

2  
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  اصفهاناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -11

 مرغدارينام  ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان آران و بیدگل  
بیدگل  قدیم آران و جاده باقر صانعی 117

نرسیده به  4کیلومتر 
 جاده سنگبري البرز نبش

 مرغداري باقر صانعی

خ امام  آران و بیدگل 0362  - 2759290
محله توي ده کوچه 

 افتادگان شهید

2722642-  0362 1 30000 

 جاده -بیدگل آران و 1برکت  118
بیدگل  قدیم آران و

 البرز ينرسیده به سنگبر

 آباد بیدگل سه راه معین 0362  - 2759479
 8 پالك

2722641-  0362 1 55000 

 آباد ابوزید جاده کاشان ایثارگران 217شرکت تعاونی 119
مزرعه  8کیلومتر 

 سلیمان خاطر

کاشان خ امیرکبیر خ   
متري  12نواب صفوي 

 16پالك معلم 

5332157 -  0361 1 50000 

 جاده آران و بیدگل يمهد 120
کیلومتر  1 آباد ابوزید

باالتر از کشتارگاه چاه 
ب مالمحسن مرغداري آ

 غالمی

کاشان فین کوچک بعد   
از هتل امیرکبیر کوچه 
 گذر به طرف مصلی

5303690-  0361 1 40000 

جاده  4 کاشان کیلومتر علیرضا ستاره 121
 آباد ابوزید

کاشان میدان قاضی   
خ شهید  اهللاسد

صنعتکار کوچه بخشی 
 منزل علیرضا ستاره

5311968-  0361 1 30000 

سفیدشهر  آران و بیدگل يآبادابراهیم ایجادي نصر 122
مداري مجتمع دا

 جاده ابتداي آباد ملک
 شاه ابراهیم

زادگان آکاشان شهرك   
 84کوچه ایثار پالك 

5513153 -  0361 1 3500 

 جاده آران و بیدگل مرغ ساالري 123
 5کیلومتر  آباد ابوزید

 کاشان

بان کاشان خیا  
شریف  اهللا مالحبیب

 رامآکوچه شهید 

4225636 -  0361 1 17000 

 آباد ابوزید آران و بیدگل فاطمه حقیقت پژوه 124
   آباد روستاي محمد

کیلومتر باالتر ایستگاه  7
 سرخ گل آهن راه

معلم بلوار  کاشان میدان  
مفتح ایمان شرقی 
 نگارش یکم

5556765 -  0361 1 30000 

 جاده 4کاشان کیلومتر  علیرضا ستاره 125
 آباد ابوزید

کاشان میدان قاضی   
خ شهید  اهللاسد

صنعتکار کوچه بخشی 
 منزل علیرضا ستاره

5311968-  0361 1 6000 

 2واحد شماره ( کوثر 126
 )تخمگذار

 جاده آران و بیدگل
 13کیلومتر  آباد ابوزید

کاشان میدان امام   
حسین کوچه تافته 

 1پالك 

5310210 -  0361 1  30000 

                  شهرستان تیران و کرون  
کرون  شهرستان تیران و )جاجا( علی عمادي حسن 127

ی قریه اراض 12بخش 
یک کیلومتر  آباد نهضت

 تیران باالتر از

شهر خ امیرکبیر  خمینی 0332  - 3223012
موزشگاه آمقابل  169ك 

 دفتر زرین

3516071- 
3516070 

0311 1 28500 

2  
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  اصفهاناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -11

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شرکت اتحادیه تعاونی  128
 روستایی شهرستان تیران و

 کرون

 اصفهان شهرستان تیران
رون نبش مرکزي ک و

 آباد قریه و اراضی حسن
سامان  جاده آباد موسی

 ابپونه

 روي روبهتیران  0332  - 3723255
 شهرداري تیران

3225131 - 
3225136 

0332 1 20000 

تعاونی تخمگذار شکرت  129
 ابرزرین

تیران بخش کرون اراضی 
بریزه انتها آ آباد حسن

 روستا مرغداري زرین

 شهر خمینیاصفهان  0332  -3652315
خیابان امیرکبیر کوچه 

موزشگاه آمقابل  169
 محبوبه دفتر

3516071- 
3516070 

0311 1 30000 

شرکت کشاورزي گلبهار  130
 تیران

 شهرستان تیران و کرون
بخش مرکزي اراضی 

به  آباد نجف آبادمحمود
ب شرکت تیران جن

صنعتی تیران جنب 
 سفالتآکارخانه 

میدان  شهر خمینی  
 نبش میدان شهدا

3275220 -  0321 1 120000 

امان س جاده تیران عمادي جعفر 131
اراضی  25کیلومتر 
 آباد موسی

میدان  شهر خمینی  
  شهدا خ مدرس 
 تخم مرغ عمادي

3277144 -  0312 1 50000 

 جاده 25کیلومتر تیران  حسین زرگریان آقاي 132
سامان مقابل سه راه 

 ابپونه

خ امام  شهر خمینی  
 اهللا یتآجنوبی کوچه 
 17امامی پ 

3631616-  0311 1 86000 

تیران وکرون یک  حسینعلی عمادي 133
 کیلومتر مانده به تیران

بلوار  شهر خمینی  
 امیرکبیر

اظهار  2 0312  - 3231229
 نشده

تیران  اصفهان شهرستان شرکت تعاونی مجلسی 134
کرون بخش  و

باد به آعسکرانقریه میر
از  513پالك فرعی 
 54اصلی 

 آباد نجف جاده دفتر اول  
سه راه درچه جنب 

 الحسنه حجت قرض

2679926 -  0311 1 60000 

 12تیران و کرون بخش  زرگریان اهللا نعمت 135
مزرعه  آباد اراضی موسی

 125باد اصلی آحیدر
 15کیلومتر 

خ امام  شهر خمینی  
 اهللا یتآکوچه  -جنوبی

 17امامی پ 

3631616-  0311 1 90000 

تیران کوهان نرسیده به  برکت 136
 پل هوایی تیران

اصفهان  جاده آباد نجف  
 آباد نجف

3362540-  0312 1 13500 

کرون  شهرستان تیران و محمود قله سفیدي 137
 تپه باد قرهآروستاي عزیز

خ شهدا کوي  آباد نجف  
اردیبهشت کوچه 
 فالطوري

 --  -  1 30000 

تپه  کرون قره تیران و میالد 138
 بادآروستاي عزیز

خ رضایی  آباد نجف  
جنوبی کوي شهید 

 جزي

-   1 20000 

 جاده بادآعزیز آباد نهضت محمدرضا ترابی 139
ایستگاه  روي روبهلوله گاز 

 گاز

خ استاد  آباد نهضت  
شهریار جنب خیابان 

 803امام حسین پ 

3422601-  0331 1 20000 
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  سیستان و بلوچستاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -12

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان زاهدان  
 میدان راه و ،زاهدان امورگ 1

بعد از میدان میوه  يترابر
 هامون ثمر

 - کشاورز بلوار - تهران 0543  - 3322020
 - دائمی خیابان شهید
 16پالك 

88968844 -  021 1 160000 

 خاش بعد جاده 6کیلومتر  ایثارگران 408 2
 از پلیس راه

کشاورز  تهران بلوار 541  - 2419482
خیابان دائمی کوچه 

 2پرویز پالك 

88968844 -  021 1 160000 

  کردستاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -13

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 سقزشهرستان   
 - سقز جاده 15کیلومتر  سقز تخمگذار 1

سنندج شهر صاحب دست 
 چپ پشت کتابخانه

سقز خیابان رسالت جنب  0875  -2622199
 کوچه چمن زیبا يدادگستر

 10پالك 

-   1 15000 

مرغ  782تعاونی  2
 )صاحب( تخمگذار

 ،بوکان سقز جاده 7کیلومتر 
وحدت  يباربر روي روبه

 يروستا جاده ،اندیشان
 آلتون علیا

تر  پایینکردستان  سقز بلوار  
شعبه  يبانک کشاورز از

 يمرکز

2223392 -  0874 1 30000 

 - سقز جاده 10کیلومتر سقز سقز مرغداري 3
 يبادآ راهی سهسنندج 
 باد سمت راستآناصر

بلوار وحدت جنب برج  -سقز 0874  - 3219755
ناصر  فروشی مرغ بلوچ تخم

 علوي

  1 17000 

                 شهرستان قروه  
 آباد سریش جاده قروه 171تعاونی  4

 5کیلومتر 
میدان معلم  آباد سریش 0872 54222727

  کوچه شهید مومنی 
 19پالك 

  2 24000 

 278تعاونی  5
 تخمگذار

دهگالن  جاده 25کیلومتر 
 يروستا روي روبه ،به قروه

 - اونگان دست راست
کارخانه لوله  روي روبه
 اتیلن غرب گستر پلی

 قروه خیابان سید  
قبلی  الدین اداره کار جمال
چهارراه جنب  از بعد
 احمدي سازي تابلو

5231122 -  0872 1 40000 

مرغ  383تعاونی  6
 تخمگذار

سنندج  جاده 33کیلومتر 
شرکت  روي روبهدهگالن 

پارگل دست چپ نرسیده به 
 يکاشی کسر

خیابان فردوسی سنندج   
ینه طبقه اول مغازه آ پاساژ

 جبار کالهی

3241763-  0871 2 030000 

                دهگالنشهرستان   
 -دهگالن جاده 15 کیلومتر 395 تعاونی 7

 آباد شهر بلبان -موچش
شهرك سعدي  -سنندج  

 نژاد اهللاکوچه شکر
-   2 30000 
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  همداناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -14

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  تویسرکانشهرستان   
 جاده -تویسرکان مرغداري پیمان 1

 روي روبه -کرمانشاه
ایست بازرسی مرغداري 

 پیمان

خ  -سرابی -تویسرکان  
 کوچه قدسیه -توحید

4224812 --  0852 1 15000 

 جاده -تویسرکان شرکت جیغ جوجه 2
 - فرسفج جاده -کرمانشاه

نرسیده  -آباد آبادي کریم
 -فرسفج راهی سهبه 

نرسیده به  - دست چپ
 روستاي فرسفج

خیابان  -تویسرکان  
 رضا نبش پاساژ -باهنر

  1 100000 

 جاده -تویسرکان شرکت مرغ برترغرب 3
 يروستا -فیروزآباد
شرکت مرغ  - قصبستان

 برترغرب

خیابان  -تویسرکان  
 رضا نبش پاساژ -باهنر

4225554 --  0852 1 104000 

 جاده -تویسرکان شرکت مرغ طالیی 4
آبادي نقده  -کنگاور

نرسیده به آبادي سمت 
 چپ

 -خ انقالب -تویسرکان  
 -بیات کوچه شهید اصغر

 24پ 

4220227 --  0852 1 20000 

 راهی سه -تویسرکان کهساران 5
روستاي سید  -خیرآباد

 شهاب

بلوار  -تویسرکان  
جنب بهشت  - وحیدیه
 لقمانی آقايمنزل  -زهرا

  1 85000 

                  شهرستان مالیر  
نرسیده به  -مالیر جاده خبر خوش 6

ي کیلومتر 18 -جوکار
شرکت تولید  -مالیر

 خبر خوش

خیابان  -مالیر 0851  -- 2223045
جنب بانک  -شهرداري

 ملی

2222342 --  0851 1 30000 

 -اراك جاده -مالیر مرغداري تک 7
 گلزار روي روبه 5کیلومتر 
) بهشت هاجر( شهدا

 مرغداري تک

خیابان توحید  - تهران  
   6 واحد طبقه دوم
 52پالك 

  1 50000 

مالیر، قبل  جاده - همدان طلوع فجر 8
 از روستاي ازندریان
 سمت راست

 ،مالیر جاده ،همدان 0852  -- 2832977
جنب شرکت مالیر بار 
امید مرغداري طلوع 

 ازندریان

  1 16000 

شرکت تعاونی  9
 والفجرسامن

آبادي  -سامن -مالیر
 نرسیده به آبادي -هریرز

 -خ شهید رجائی سامن  
 نرسیده به پاسگاه

2522285 - 
2522293 

0852 1 40000 

2  



 

98 

  همداناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -14

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -ازناو -مالیر جاده -مالیر بیات 10
کیلومتر باالتر از  2

 روستاي ورچق

 30000 1 0851  -- 2411354 انتهاي قائم مقام -مالیر 0851  -- 2411482

 باالتر از -ازناو جاده -مالیر بیات 11
 - روستاي محمودآباد

کیلومتر  3آبادي ورچق 
 مانده

 12500 1 0851  -- 2411354 انتهاي قائم مقام -مالیر 0851  -- 2410489

آبادي  -سامن -مالیر اصغریه همدان 12
جنب آبادي شرکت  هریرز

 مرغ اصغریه

نبش  -خ تختی -مالیر  
 کوچه

2227664 --  0851 1 13000 

 - روستاي زرشکی -سامن عبدلی 13
 )قلعه میرزا(

کوچه  - شهدا بلوار -سامن  
 اهللا منزل آیت -2بهارستان 

 عبدلی

2522077 --  0852 1 43000 

 روستاي -جوکار -مالیر دوستان سحر 14
 جاده -شاملو آباد حسین
 بعد 5کیلومتر  -تویسرکان
 جوکار از

کوچه  -خ تختی -مالیر  
 آقايمنزل  ارکیده

 جمشیدي

2822555 --  0852 1 17500 

 - تویسرکان جاده - همدان محمد طالبی 15
روستاي  -5کیلومتر 
 شاملو آباد حسین

وسط  - آباد روستاي حسین  
 آبادي

  1 18000 

                  شهرستان نهاوند  

 ابتداي آباد نهاوند معتمد چین الله 16
   آباد معتمد جاده

 سمت چپ

خیابان شهید  -تویسرکان 0852  -- 3763998
باهنر مقابل آزمایشگاه 

 صابونی

3763999- 
4227600 

0852 1 52000 

                  شهرستان همدان  

 -میدان فرودگاه - همدان آلماگرو 17
 پشت اداره هواشناسی

 -کوچه آخوند -خ شهدا  
 آلماگرو فروشی تخم مرغ

2525209 --  0811 1 90000 

 جاده 15کیلومتر  - همدان زردینه مرغ 18
جنب روستاي  -کرمانشاه

 چشمه قصابان

خ شهید  -خ توحید - تهران 0812  -- 4542062
 -148شماره  -طوسی

 دوم طبقه

66918823-  021 1 36000 

2  
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  همداناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -14

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

باالي نایب  - همدان موسویان 19
 جاده - 4کیلومتر  - احمد

 سمت چپ - چشین
 مرغداري موسویان - جاده

 بلوار -استادان - همدان  
 -متري اسالمیان 35
رستوران برگ  روي روبه

 42پ  - سبز

  1 15000 

 کرمانشاه جاده - همدان شرکت مرغ همدان 20
روستاي انصاراالمام  جاده

نرسیده به آبادي سمت 
 چپ

عبداهللا  امامزادهمیدان  0811  -- 4262390
ابتداي بلوارعلویان 

 5سمت راست پ 

2524167 --  0811 1 90000 

 - مالیر جاده - همدان مرغ همدان 21
شهرك صنعتی  روي روبه

 گنبد

 - بلوار بهشت - همدان  
 - کوچه شهید زنگنه

 22پالك 

2669336--  0811 1 15000 

همدان  جاده 33کیلومتر  کبک طالیی 22
ج قهاوند جنب  -مالیر

روستاي گنبدچاي سمت 
 راست نرسیده به روستا

شهرك  - همدان  
الوند  بلوار -چمران
 95پالك  -کوچه سینا

8228927 --  0811 1 15000 

شرکت مرغداري قلعه  23
 آباد یکن

 -کرمانشاه جاده - همدان
جنب  -آباد روستاي یکن
 قلعه

مجتمع  - همدان  
 - مسکونی سعیدیه

 588 بلوك

8242215 --  0811 1 12000 

 - مالیر جاده - همدان شرکت گلپر 24
 ،نرسیده به روستاي یکانه

 سمت راست

 کوچه مشکی - همدان  
متري میالد  18
 71توانا پالك  بست بن

 ذنؤطبقه دوم منزل م

  1 30000 

 - مالیر جاده - همدان ثابت تخمگذارشرکت  25
نرسیده به  - سیاه کمر

 روستاي آب هندو

قیام  يمتر18 استادان 0811  -- 2910110
   -شبنم بست بن
منزل سعید  49پالك 

 وکیلیان

  1 46000 

                  کبودرآهنگشهرستان   

نرسیده  -ج همدان تهران مرغداري معینی 26
هوایی پایگاه  راهی سهبه 

نوژه سمت راست 
 مرغداري معینی

 18 -استادان - همدان 0812  -- 5342323
 بست بن -متري میالد
 48پالك  - بهار

8227143 --  0811 1 12000 

2  
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  همداناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -14

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

کبودراهنگ  جاده سحرگاهان اورقین 27
   -8ك  -سو شیرین

 دست راست

 -مدرس بلوار - کبودراهنگ  
 20نبش نگارستان 

5228614 --  0812 1 20000 

                  بهارشهرستان   

 -همدان جاده - همدان نداي تابناك 28
بعد از کیلومتر  2سنندج 
نرسیده به  آباد صالح

 مرغداري شیران غرب

... بلوار آیت ا ،همدان  
ساختمان اتحادیه  ،مدنی

 مرغداران طبقه سوم

2522809 - 
2513245 

0811 1 160000 

 جاده 15کیلومتر  دم کوتاه 29
نرسیده به  ،کرمانشاه
 عاشوري آباد حسین

4542195 - 
4542194 

شهید  همدان حصار 0812
میدان  از تر پایین ،مطهري
بعد از پل دوم جنب  بار

 کریمی سوپر

4273584 --  0811 1 23000 

کرمانشاه نرسیده به  جاده یاران 30
 جاده اول ،روستاي آبرومند

 سیمین دست راست

آبرومند خیابان امام  0812  -- 4383337
 شهبازي بست بن

4383558 --  0812 1 15000 

 شهر همدان بعد از ارمغان 31
به  آباد صالح جاده آباد صالح
ابتداي  صدر علی غار

بیگ سمت  روستاي بهادر
 جاده چپ

همدان بلوار بعثت انتهاي   
انتهاي کوچه  ،خیابان ادیب

 صابر مجتمع مهسا

8230710 --  0811 1 12500 

  حسین  علی 32
 صباحی دلیر

بعد از  -ج کرمانشاه 25ك 
سمت  -آب باریک روستاي
نرسیده به  -جاده راست

 سفلی آباد روستاي تاج

 12 -خ منوچهري - همدان  
 بست بن -متري عقیل

 306پالك  - تابان

4428561 --  0811 1 19000 

شرکت تعاونی  33
 کاکل سفید

تهران  -پلیس راه همدان
 پایانه باربري روي روبه

تهران خیابان کارگر   
شهرك والفجر  ،شمالی

 بست بنخیابان دوم 
 67شماره  پور سیاح

88037137-  021 1 22500 

                  شهرستان رزن  

   -رزن دمق جاده شرکت الوند ژن 34
   - فرعی تولکی تپه

 دست چپ - کیلومتري 10

6710645 - 
6710300 

 - خیابان پاسداران - تهران 0812
 شرکت تولیدي الوند ژن

66781825-  021 1 5600 
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  بختیاريچهارمحال و استان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -15

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان شهرکرد  

دانشگاه  يمرغدار 1
 شهرکرد

چالشتر جنب  -شهرکرد
 تعمیرگاه جهاد

 دانشگاه شهرکرد 0381  - 4424220
 يدانشکده کشاورز

4424401 - 
424402- 6 

0381 2 1000 

تخمگذار  يمرغدار 2
 صحرا

پلیس  از بعد شهر فرخ
 راه مزرعه طاهرآباد

 تخمگذار يمرغدار
 بادآطاهر

 روي روبهشهرکرد   
فروشگاه  آزاديترمینال 

 مواد غذائی حیدریان

2270353 -  0381 1 54000 

قطب  جاده - شجانهف کیوانی 3
صنعتی صحراي 

 آباد کچل

خیابان استکی  هفشجان  
  منزل  1 پالك
 سینا کیوانی علی

3373- 4111 0382257 2 25000 

نظیر  بی يمرغدار 4
 شهرکرد

شهرکرد اصفهان  جاده
 از بعدکیلومتر پنج 

پلیس راه نرسیده به 
 گردنه رخ

گودال چشمه  شهرکرد 0382242  - 6989
  دوم  يبیست متر
 27 پالك

3330903 -  0381 1 50000 

علی  يمرغدار 5
 شاهقلیان

کیار  جاده شهر فرخ
مزرعه دهک علیا باالتر 

اد ژن از گلخانه فرخ
 5کیلومتر 

خیابان  شهر فرخ  
اداره  روي روبهشریعتی 

برق جنب بنگاه 
 شاهقلی فروشی هنآ

2425101 -  0382 1 6000 

                لردگانشهرستان   

گاه  لردگان روستاي چاه 264تعاونی  6
 سادات

 20000 2   - لردگان زمین شهري  
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  لرستاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -16

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان بروجرد  

 جاده مالیر جاده بروجرد زرین 1
کارخانه آسفالت روستاي 

 چهاربره

بروجرد میدان صوفیان  0665  - 3910182
سمت هالل احمر 

 مدرسه فدك روي روبه

3531275 -  0662 1 66000 

 جاده بروجرد اشترینان احمد پیرزادي 2
 آباد نهاوند روستاي جعفر

بروجرد خیابان مدرس  0665  -3919360
متري مطهري  8خیابان 

 9پالك 

3537602-  0662 1 20000 

                  آباد شهرستان خرم  

مزرعه مرغ تخمگذار  3
 خرم

دهستان  آباد لرستان خرم
کرگاه شرقی بعد از روستاي 

 جاده حسین ابتداي پل بابا
 پیرجرد

خیابان  آباد لرستان خرم 0661  - 2914002
 شیرخوارگاه کوچه یاسمن

3232188 -  0661 1 20000 

                 کوهدشتشهرستان   

 جاده 5کیلومتر کوهدشت  1019 شرکت تعاونی 4
 داوود رشید

کوهدشت خیابان سپاه   
خیابان دانش کوچه دوم 
 سمت چپ درب دوم

6231417-  0663 1 16000 

                 شهرستان سلسله  

شرکت سهامی خاص  5
 میثم طالیی

سلسله دهستان دوآب 
 آباد روستاي علم

 يروستا -الشتر  
 دوآب آباد حسین

2383-  066352
9 

1 20000 

                 شهرستان دوره  

 65شرکت تعاونی  6
 سپهر

بروجرد  جاده 7کیلومتر 
باالتر از دانشگاه آزاد 

 آباد روستاي ملک

خیابان معلم  آباد خرم  
 4کوچه نسترن پالك 

2204481 -  0661 2 12000 
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  ایالماستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 17

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  ایوانشهرستان   

 خ ابوذر غفاري - ایالم 0842  - 3233409 سراب ایوان - ایوان آشیانه 1

 ) آباد شاد(

  1 30000 

                  شهرستان ملکشاهی  

 2 -ارکواز ملکشاهی شرکت تولیدي دو راج 2

  گنبد  جاده کیلومتري
 پیر محمد

خ شهید مطهري  - ایالم  
 ك رندان

  2 21000 

  کهگیلویه و بویراحمداستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 18

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                شهرستان بویراحمد  

 مزرعه مرغ تخمگذار 1
 بنگان

 يا گنجه يیاسوج، روستا
 )سه ریز(بزرگ 

استان خوزستان   
 شهرستان اهواز

  2 60000 

                  شهرستان دنا  

ایثارگران  432تعاونی  2
 االنبیاء خاتم

روستاي نقاره  - چیتاب
 - سمت راست -خانه

 پاسیار مزرعه تخمگذار

بین  -آباد سالم -یاسوج 0743  - 3392509
 10 و 9 فرعی

2230357 -  0741 1 30000 
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  زنجاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -19

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل  تلفن آدرس کد محل تلفن  آدرس ) قطعه(

                  شهرستان ابهر  
 شهرستان ابهر -زنجان شناط ایران 1

 قروه يروستا
 خیابان شهید - تهران 0242  -5362200

چهارراه  از رجائی بعد
دست راست  - سازي چیت

 - خیابان هالل احمر
 سردخانه سهند

55065455 - 021 1 122000 

 جاده 50 زنجان کیلومتر رضا واعظی 2
تهران روستاي  -زنجان

 چرگر

 شهرستان ابهر -زنجان 0242  -5692577
صائین قلعه خیابان  شهر

 405 امام پ

56925767- 0242 1 40000 

 8 کیلومتر ابهر -زنجان زنجان يمرغ درنا 3
 آباد فرعی یوسف جاده

میدان انقالب  -زنجان   -
 فروشان دفتر ماهی پاساژ

 مرغ درنا

3223242 -  0241 1 75000 

5کیلومتر -سلطانیه -زنجان سلطانیه 4
فرعی  جاده -قیدار جاده

 اسدآباد

تقاطع طالقانی  - تهران 0242  - 5824148
خیابان شریعتی فرعی 

 316 پ خواجه نصیر

77502069 - 021 1 60000 

شهرستان ابهر  -زنجان تخم طالء 5
 جاده آهن راه باالتر از

 قارلوق

شهرستان  -زنجان 0242  - 5294347
خرمدره شهرك گل دشت 

 خیابان حافظ 29پالك 

5531773 -  0242 1 22000 

 شهرستان ابهر -زنجان برادران طاهري 6
 روستاي قارلوق

 شهرستان ابهر -زنجان  
 روستاي قارلوق

  1 20000 

                  شهرستان خدابنده  
روستاي  قیدار جاده -زنجان کشت صنعت یاران 7

 خمارك
 قیدار جاده -زنجان 0242  -4596420

 روستاي خمارك
4596420-  0242 1 12500 

 5کیلومتر خدابنده  -زنجان مرغانه 8
 کنلگ - گل زرین جاده

استقالل  زنجان بلوار 0242  - 4295050
االئمه  خیابان ثامن

 42اول پالك  بست بن

5246964 -  0241 1 8000 

شهرستان خدابنده  -زنجان يباباعلی شهباز 9
 محمودآبادآبادي 

شهرستان  -زنجان 0242  -4362122
 خدابنده آبادي محمودآباد

4362228-  0242 1 6500 

 5 قیدار جاده -زنجان قیدار ماکیان 10
 مانده به قیدار کیلومتر

 شهرستان ابهر -زنجان  
متري معلم  30 خیابان

کوچه هشت متري پنجم 
 52 پ

5223729 -  0242 1 10000 

                  شهرستان زنجان  
دانشگاه زنجان  -زنجان دانشگاه زنجان 11

 تبریز جاده 5کیلومتر 
کوشکن ينرسیده به روستا

 - دانشگاه زنجان -زنجان 0241  - 5235151
 - تبریز جاده 5کیلومتر 

 ينرسیده به روستا
 کوشکن

5152230 -  0241 1 4000 

 جاده 4کیلومتر زنجان  شیربهار 12
بیجار نرسیده به دیزج 

 خرابه

 4زنجان بهارستان خیابان   
 19ق 

7279579 -  0241 1 60000 

  ماهنشان  جاده -زنجان ماکیان نوآور 13
 جادهبعد از کیلومتر  2

 اصلی سمت راست

 تهران میدان توحید دفتر 0241  -2623311
 ماکیان نوآور

66569509 - 021 1 40000 

                  شهرستان خرمدره  
تهران  جاده -زنجان دشت موفق خرم 14

بین  روستاي نصیرآباد
 هیدج و نصیرآباد

باد آنصیر يخرمدره روستا 0242  - 5754077
 منزل بهمن میرزایی

5722060-  0242 1 95000 

 15 کیلومتر ابهر -زنجان نصیردشت 15
 زنجان جاده

خرمدره روستاي  -زنجان 0242  - 5754077
ورودي روستا  نصیرآباد

 دست راست

5722060-  0242 1 90000 

از  خرمدره باالتر -زنجان سیمین تخم 16
 اتوبان اراضی روستاي خلج

 میدان توحید - تهران    
خیابان نیایش غربی نبش 

 87 کوچه آرمان

66939908- 021 1 150000 
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  سمناناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -20

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرغداري دفتر مرکزي محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                شهرستان دامغان  
موزشگاه علمی آ 1

 کاربردي
داخل دانشگاه رسول اکرم 

 جاده 8 کیلومتردامغان 
 علی چشمه

دامغان بلوار حافظ نبش   
مولوي ساختمان شعبان 

 گرد

  1 2000 

                 سمنانشهرستان   
دامغان  - سمنان 3کیلومتر  دار مرغ حق 2

جنب  -پارك سکانمقابل 
 دانشکده فنی مهندسی

جنب  - القانیخیابان ط 0231  - 3325725
مغازه  -کوچه عباسیه

 عبدالشاه آقاي

  1 42000 

 -بیابانک جاده -سرخه شرکت شفق 3
 دست راست 2کیلومتر 

 میدان توحید - تهران  
 1پ  عظیمیکوچه 

6422585-  021 2 42000 

 و يشرکت کشاورز 4
 داران خوشه يمرغدار

مانده به  متر 500سرخه 
دست  -پلیس راه سرخه
 راست

 ،ردآپشت کارخانه   
   شرکت تعاونی

 )اتحادیه مرغداران(

  1 60000 

شرکت تعاونی مرغ  5
 دتخمگذار عال

 جاده 14کیلومتر  -سمنان
نظامی پشت شهرك 

 صنعتی عالء

 يخیابان مطهر -سمنان  
 سه راه شهدا،

 بیدختی فروشی کاشی

  1 75000 

مرغ تخمگذار  6
 کوهسارسرخه

شرکت  -بادآسید -سمنان
 کوهسارسرخه يمرغدار

3688 -  023233
5 

 -تهران خیابان توحید
 يخیابان فرصت شیراز

کوچه امیراسماعیل 
   53 سامانی پالك

 جنوبی 4واحد 

66438343-  021 1 100000 

شرکت مرغ تخمگذار  7
 سمنان

 يکیلومتر 7سمنان 
 جنوب خیرآباد

 يکو يانتها -سمنان  
 749فلسطین پالك 

3333583 -  0231 1 83000 

 تخمگذار يمرغدار 8
 ياحمد فوالد

 يروستا -سمنان
 -آباد قریه حاجی آباد حسن
 يفوالد تخمگذار يمرغدار

گلشهر خ شهید  -سمنان 0231  - 3322859
 283فخار پالك 

  1 25000 

سرخه پشت پلیس راه  ربابه خابوري 9
از شرکت  تر پایین

 داران خوشه

تیر  7سمنان میدان   
 29کوچه جم پالك 

  1 22000 

سرخه السجرد روستاي  شرکت کوهسار سرخه 10
 مرغداري آباد سید

   آقاي تخمگذار
 علی جعفري

تهران خ فرصت کوچه   
امیر اسماعیل سامانی 

 8واحد  15پالك 

66905423-  021 1 120000 

                 شهرستان گرمسار  
 -گرمسار جاده 7کیلومتر  عباسی مرغ تخمگذار 11

 جنب کانال آب -سمنان
 ياسکندر - تهران  

 کوچه حمید -شمالی
 3 واحد 10پالك 

66431034-  021 1 50000 

 30کیلومتر  - گرمسار مرغ امید 12
کارخانه امالح  روي روبه

 يکیلومتر 12معدنی 
 خاکی رامه آبسرك جاده

   آباد جلیل - گرمسار  
 100 پ

4454291 -  0232 1 54000 

2  
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  سمناناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -20

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شرکت تعاونی ایوان  13
 ماکیان

 کیلومتر جاده 5ایوانکی 
 - گاز جاده - يچشمه ناد
 ایوان ماکیان يمرغدار

 كشهر - ایوانکی  
 -گلستان دوم -انقالب
 -سبز يفضا روي روبه

 8پالك 

  1 44000 

 يشرکت مرغدار 14
 کاران سمنان صداقت

 - ارادان - گرمسار
شرکت  -عبدالصمد

 کاران صداقت يمرغدار

 - تهرانپارس - تهران  
  شرقی  186 خیابان

 37پ 

77888827-  021 1 40000 

 جاده 4کیلومتر ایوانکی  شرکت ارشیک مهر 15
 چشمه نادي

  خ انقالب  ایوانکی،  
  خ مطهري شمالی 

 26 پالك

4622126 -  0232 1 32000 

 تخمگذارشرکت مرغ  16
 بانی

تختی گرمسار خیابان    ده سراب جاده گرمسار
 يکوچه شهید حیدر

   3 رايآکوچه گل 
 23 پالك

  1 50000 

گرمسار روستاي  حسین هاشمی 17
   روي روبه آباد هشت

 جرآکوره 

گرمسار روستاي   
   روي روبه آباد هشت

 کوره اجر

  1 50000 

 گرمسار، -سمنان جاده شرکت نوید اسینه 18
  بعد از تابلوي گرمسار 

متر  100 کیلومتر، 5
 دست راست جلوتر،
سفالت به سمت آ جاده

باال مرغداري نوید 
  سوله سقف  اسینه،

 قرمز رنگ

فاز  ،تهران شهرك غرب 0232453  -3283
 جتمع پردیسان،م ،5

 ،71پالك 4 نسترن
 غربی 1 واحد

88082170-  021 1 60000 

شرکت تعاونی نیکان  19
 گرمسار

کیلومتر بعد از  3
 کارخانه سولفات سدیم

گرمسار به  جاده«
بعد از ده  »سمنان
 متر خاکی، 400نمک،

 طبقه، 2 مرغداري
شرکت تعاونی نیکان 

 گرمسار

ارادان خ شهید مطهري   
دفتر  ،26 جنب پالك

شرکت تعاونی نیکان 
 گرمسار

  1 50000 

روستاي  ارادان، پر شرکت تعاونی زرین 20
 پنجهزاري

   شهرك غرب، تهران،  
   شمالی،خ فالمک  ،4 فاز

 1674 پالك 5 خ

  1 30000 

یلومتر بعد از شرکت ک 3 شرکت تعاونی نیکان 21
  فات سدیم لسو

 سمت چپ

 50000 1 0232  - 4290334 ارادان شرکت تالدم  

                  شهر شهرستان مهدي  
زیارت جنب  -مهدیشهر شرکت زرد تخم مرغ 22

 ب لیتوآچاه 
 - سمنان کوي مدیران 0232362  -3897

 93 شمالی پالك پاییز
3897-  0232362 1 24000 

 -سمنان جاده چوك چوك 23
روي  روبه -مهدیشهر

 - کارخانه گچ جواهر
جنب تعاونی 

 کامیونداران مهدیشهر

مهدیشهر شهرك انقالب   
خ شهید پارسا  2 فاز

 9 پالك

3897-  0232362 1 30000 
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  یزداستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -21

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل  تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 اردکانشهرستان   
 از نائین بعد جاده اردکان پور عباس بنا 1

 آهن راهپل 
اردکان بلوار شهید بهشتی   

 چوفا روي روبه
7224335 -  0352 1 20000 

 عقدا مقابل جاده اردکان ر سیمرغ یزدفا 2
 عصر ولیپادگان  جاده

 شرکت فاز سیمرغ یزد

بعد از یزد بلوار دانشجو  0351  - 8240821
رستوران میزبان شرکت فار 

 سیمرغ یزد

8240821 -  0351 1 40000 

ام شهر خیابان سجاد یزد ام 0352  -7352468 آباد اردکان عقدا نصیر عباس نامداري 3
تعلیم  3کوچه  21 کوچه

 1پالك 

5255461-  0351 1 40000 

 جاده اردکان چاه افضل مرغداري اژدري 4
 چاپارگیر

یزد خیابان مهدي کوچه   
فردوس کوچه کربالیی 

 82 پالك

6262051 -  0351 2 10000 

چاه  جاده 3کیلومتر اردکان  محمدرضا کمالی 5
 افضل

اردکان کوچه ثبت قدیم   
 103پالك 

7225625-  0352 1 13000 

 68کیلومتر  آباد عقدا نصیر عباس نامداري 6
 اردکان نائین جاده

 20500 1 0352  -7352436 آباد اردکان عقدا خلیل  

                 شهرستان بافق  
 آباد باقر جاده آباد بافق تراب آباد مرغداري تراب 7

 مسجد بست بن
بافق بلوار ارم کوچه   

 الزهرا مکتب
4224989 -  0352 1 4000 

                  شهرستان تفت  
تفت طرزجان نرسیده به  کوهستان 8

بهداري سمت راست مزرعه 
 زاده چاوش

خیابان فرخی کوچه  - یزد 0352  - 6433675
 چاووش

6262407 -  0351 1 11000 

چشمه  جاده تفت اسالمیه حسین شریفی 9
 تا مهر

تفت اسالمیه جنب بانک   
  کشاورزي سوپري 
 حسین شریفی

اظهار  2 0352  - 6463325
 نشده

پشت  آباد تفت پیشکوه فیض صمدعلی فاتحی 10
 آباد پمپ بنزین فیض

تفت پشت سپاه محله   
برالویه منزل صمدعلی 

 فاتحی

6226037 -  0352 1 400 

تفت گلوبادامک مزرعه  ورزین 11
 سیدمحمد کنار تپه

تفت خیابان ساحلی شمالی   
 65کوچه سبز پالك 

6225248-  0352 1 7000 

 آباد تفت پیشکوه صادق رضا همتی 12
 پشت باسکول

یزد خیرآباد پشت صحرا   
 جنب آب انبار

7212063-  0351 1 15000 

                 مهریزشهرستان   
یزد بلوار دانشجو جنب    مهریز گردکوه شرکت ساالر جوجه 13

 پمپ بنزین
7240625-  0351 1 190000 

مهریز مزارع شور مزرعه  ساالر دشت 14
از ایستگاه  تر پاییننواب 

 محیط زیست

یزد بلوار دانشجو جنب   
 پمپ بنزین طبقه سوم

  1 80000 

                  شهرستان یزد  
قدیم  جاده 5کیلومتر  - یزد سیمرغ 15

  تفت جنب پادگان 
 شهید بهشتی

قدیم  جاده 5کیلومتر یزد  0351  - 7211902
تفت جنب پادگان شهید 
 بهشتی شرکت سیمرغ

7211902 -  0351 2 30000 

زارچ خیابان امام صحراي  سایشآ يمرغدار 16
 دهش کوچه بنیاد مسکن

 بست بنرچ خیابان امام زا  
 21 كامید پال

3672989-  0352 2 9000 

زارچ خیابان مجلسی کوچه  وکیلی يمرغدار 17
منین مزرعه رشیدي ؤامیرالم

 مرغداري وکیلی

زارچ خیابان مجلسی کوچه   
منین مزرعه ؤامیرالم

 رشیدي

3672829-  0352 1 2000 

 جاده 15کیلومتر  - یزد پارسیمرغ 18
جنب  - خیابان مرشد - بافق

 يانتها - تقویت صدا
 دست چپ -خیابان

فلکه  -شهرك دانشگاه - یزد  
 فردوس غربی -امام رضا

 1پالك  1کوچه  17

8214019 -  0351 1 45000 

2  
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  استان یزد  ) دنباله( 1388 –هاي پرورش مرغ تخمگذار فهرست نام و نشان مرغداري -21

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل  تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده باد پشتآیزد خیر جوکار يمرغدار 19
کمربندي پشت صنایع 

 دفاع

باد جنب قلعه آیزد خیر  
 خیرآباد

7214413 -  0351 1 20000 

سیدمیرزا  يیزد روستا محمدحسین گلرسان 20
نرسیده به روستا منطقه 

 ها مرغداري

صفائیه بازارچه به  یزد  
 شیالت

8248636 -  0351 2 20000 

یزد مزرعه یخشی پشت  علی اسالمی 21
شرکت قفل جم مرغداري 

 اسالمی

یزد امام شهر خیابان   
سجاد کوچه شهید صیفی 

 45پالك 

5228616 -  0351 1 9000 

پشت انبار  آباد یزد خیر محمدعلی بابایی 22
 سازمان آب

یزد خیرآباد کوچه شهید   
 10جوکار پالك 

7212511 -  0351 1 2000 

 آباد یزد خیابان رحمت آباد رحمت شرکت آزاد 23
 دوانی میدان اسب روي روبه

متري اول  24یزد صفائیه   
 14پالك  16فرعی 

8241026-  0351 1 22000 

یزد فهرج سیدمیرزا  غالمرضا گلرسان 24
ها  مجتمع مرغداري
 مرغداري گلرسان

 10000 1 0351  -8361423 یزد دهنو محله باال  

شرکت طلوع شمس  25
 جانبازان

بافق بعد از  جاده یزد
خاکی  جاده خویدك

 سمت راست

تفت بعد از  جاده یزد  
 ورزشگاه شهید نصیري

7227324 -  0351 1 30000 

                  شهرستان ابرکوه  
 آباد ابرکوه روستاي فیض 0352  -6953275 نو آباد ابرکوه روستاي فیض سیمرغ طیار گیتی 26

نو مرغداري ابراهیم 
 عابدي

6953275-  0352 1 40000 

                 شهرستان صدوق  
باد یک آصدوق خضر مزرعه تخمگذار یکتا 27

باد آقبل از خضرکیلومتر 
چپ جنب کوره  سمت
 هک رجبیآ

  یزد آزاد شهر   
فلکه سوم پشت مسجد 

 28جعفر پالك  بن  موسی

7214421 -  0351 1 14000 

صدوق اشکذر چرخاب  )فدك( زاده مظلوم 28
 زاده جدید مرغداري مظلوم

یزد صفاییه خیابان عدالت   
 48پالك  15عدالت 

8244084 -  0351 1 12000 

جنب  4کیلومتر صدوق  طوس 29
 شیر ماهین يگاودار

خیابان سلمان  - یزد  
نبش کوچه  - فارسی

 465بیمارستان گودرز پ 

6260662 -  0351 1 18000 

قدیم طبس  جاده صدوق زاده مظلوم 30
قبل از  آباد حسینبعد از 

سمت  يریز کارخانه رنگ
 راست

یزد خیابان کاشانی کوچه   
 136سینما ایران پالك 

6232793-  0351 1 10000 

صدوق چرخاب جدید  جوکار 31
 مزرعه گلستانی

د شهرك امام رضا یز  
ب آکوچه نرگس پالك 

102023 

7210664 -  0351 1 6000 

 صدوق اشکذر چرخاب موحدان 32
 کهنه

باد جنب مسجد آیزد خیر  
  هاشم کوچه  بنی قمر

شهید رحیمی  يمتر 10
 31پالك 

7212131 -  0351 1 15000 

صدوق چرخاب جدید  زاده ظلومم 33
مسجد مرغداري  روي روبه

 زاده مظلوم آقاي

یزد خیابان کاشانی   
  ي سینما ایران  کوچه

 136پ 

6232793-  0351 1 36000 
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  هرمزگاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 22

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  آباد شهرستان حاجی  
 60000 2   روستاي باغات - آباد حاجی   روستاي باغات - آباد حاجی تاج زرین 1

  تهراناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -23

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان تهران  
خ  آباد خاوران خاتون جاده محمدرضا یوسفی 1

 به طرفنمک صالح 
 امامزاده

خیابان توحید خ فرصت    -
   164شیرازي پالك 

 بقه اولط

66435045-  021 1 170000 

                  ان دماوندشهرست  
 يانتها آباد اسالم دماوند محالم 2

 المحمرغداري م آباد اسالم
خیابان توحید کوچه  0221  -5593246

 3صائب پالك 
66439501-  021 1 15000 

واوان نرسیده به  جاده يیغمبرپ 3
راه هاشمک خیابان  سه
 يپیغمبر يمرغدار سرو

واوان نرسیده به  جاده   -
راه هاشمک خیابان  سه
 يپیغمبر يمرغدار سرو

-   1 52000 

کیلومتر  3دماوند گیالوند  مهربیشه دماوند 4
فیروزکوه  جاده داخل

جنب تعویض روغنی 
یالن گ جاده راهمی

خیابان بهارستان 
 مرغداري مهربیشه

میدان توحید کوچه سرو    -
 زنگ اول 7پالك 

66915800- 
66920086 

021 1 50000 

 جاده اول آباد دماوند اسالم پور دکتر ناصر نبی 5
 هاشمک

 جاده اول آباد دماوند اسالم   -
 هاشمک

5593246-  0221 1 15000 

اکبر محمودیان  6
 اصفهانی

فیروزکوه ج  جاده اول
کیلومتر به  14زرده دند 

  سمت چپ مرغداري 
 باقري آقاي

فیروزکوه ج  جاده اول   -
کیلومتر به  14زرده دند 

 سمت چپ

-   2 132000 

دماوند ابر شیوه روستاي  کیانیپور  مسعود 7
 رود افشان

دماوند ابر شیوه روستاي    -
 رود افشان

-   1 10000 

دماوند گیالوند شش  مهربیشه دماوند 8
 جاده کیلومتر داخل

یالن گ جاده فیروزکوه
متر جلوتر دست  500

 راست

تهران خ توحید کوچه    -
 7سرو پ 

66915800-  021 1 50000 

                 ان ريشهرست  
نرسیده به  ،قم جاده مرغ رها 9

 خیابان قلعه نو آباد حسن
خیابان قلعه نو  آباد حسن 021  - 562229

  شرکت  امامزادهبعد از 
 رها مرغ

-   1 100000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

واوان  جاده ري شورآباد سپید مرغ طلوع 10
روزبار سپید  يجنب باربر

 مرغ طلوع

واوان جنب  جاده شورآباد 021  - 56543932
 روزبار يباربر

88409837-  021 1 450000 

فشافویه بلوار  آباد حسن مرغ سپید بهار 11
 روي روبهامام خمینی 

 کارخانه فید ماشین

شمالی  يتهران خ سهرورد   -
خ اندیشه شرکت بهار 

 سپید

-   1 624000 

 يمتر 6قم  جاده غالمرضا شیروانی 12
 يشورآباد مرغدار
 شیروانی

خ فرصت  خ توحید   -
   215 پ يشیراز

 طبقه سوم

-   1 360000 

خاوران نرسیده به  جاده يابراهیم سیر 13
قیام دشت روستاي 

 توتک

توتک منزل  يروستا 0221  - 2488104
 يابراهیم سیر

-   1 20000 

  خاوران  جاده يکاظم سیر 14
 روي روبه 15کیلومتر 

دستمال کاغذي چشمک 
نرسیده به قیام دشت 
 روستاي توتک

 6000 1   - توتک يروستا 0221  - 33298062

 7کیلومتر خاوران  جاده هداوند جواد 15
جنب قبرستان ارامنه 
نرسیده به قیام دشت 

 لپه زنک يروستا

جنب  7کیلومتر ج خاوران    -
 قبرستان ارامنه

2472073 -  0221 1 22000 

خاوران نرسیده به  جاده يسیر اهللا نعمت 16
قیام دشت روستاي 
 توتک خیابان گلستان

ج خاوران شهرك  0221  -338088
   عصر ولیخ  آباد فرون

 120پ 

-   1 7000 

  زیوان  جاده آباد حسن مرغ امین 17
کیلومتر بعد از  1

 روستاي خانلق

  زیوان  جاده آباد حسن   -
  کیلومتر بعد از  1

 روستاي خانلق

39569-  021 1 75000 

                  شهرستان کرج  
کرج مادهدشت خیابان  قضات 18

سردارآباد نرسیده به 
  خیابان  آباد احمد

 هفتم غربی

خ ستارخان  يابتدا 0261  - 7304355
 دوم ينماز روي روبه

66439410-  021 1 120000 

زندان قزل  جاده کرج زاده محمد رئیس 19
 نانشهر خیابان حصار

3304321 - 
3304874 

خیابان  عصر ولیتهران خ  0261
 20زعفرانیه منزل پالك 

22415433-  021 1 131000 

ماهدشت  جاده کرج خیابانی 20
 يخیابان زیبا دشت انتها
 خیابان سردخانه صنعت

تهران خیابان فرصت  0261  -6302033
 25پالك  يزشیرا

اظهار  2   -
 نشده

ماهدشت  جاده کرج باغیان قره 21
از  تر پایینمحمدشهر 
 آباد محمد

جهانشهر خ فریمان  کرج 0261  -6302190
 20پالك 

4425878 -  0261 2 104000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرغداريدفتر مرکزي  محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

مشکین  کرج محمدشهر پیام دلیلی 22
دشت خ پاسگاه بلوار 

 انتهاي بلوار جاللی لو

 يمشکین دشت انتها کرج 0261  -6202757
 لو خ پاسگاه یبلوار جالل

6202757-  0261 1 100000 

کرج گرمدره خیابان  پور احمد نعیمی 23
 کوهک چهارم دست چپ

کرج گرمدره خیابان    -
 کوهک چهارم دست چپ

اظهار  2   -
 نشده

شرکت روستایی و  24
 زر پرورشی طیور

قدیم کرج خ  جاده کرج
ویالئی جنوبی جنب ریل 

 آهن راه

میدان توحید خیابان  02613  -2302565
 ستارخان

66924940-  021 1 300000 

ماهدشت خ امام  کرج دنبابی 25
رضا آخر خیابان سمت 

 76راست پالك 

ماهدشت خ امام رضا  کرج 0261  - 7303098
آخر خیابان سمت راست 

 76پالك 

-   1 31500 

کرج محمدشهر مشکین  اخوان 26
 روي روبهدشت بلوار ارم 

 پارك مشکین دشت

6202009- 
6202426 

کرج محمدشهر مشکین  0261
 روي روبهدشت بلوار ارم 

 پارك مشکین دشت

6202426 -  0261 2 90000 

 راهی سهماهدشت  کرج خلج مجید 27
سردارآباد احمدآباد خ 
کشتارگاه مرغداري 

 مجید خلج

شهر خیابان  کرج رجائی 0261  - 7858488
 شانزدهم

-   1 6000 

 راهی سه ماهدشت کرج یوسفعلی خلج 28
 يسردارآباد روستا

احمدآباد خ کشتارگاه 
 مرغداري خلج

 راهی سه ماهدشت کرج 0261  - 7858488
 يسردارآباد روستا

احمدآباد خ کشتارگاه 
 مرغداري خلج

-   1 7000 

کرج  آباد مرد جاده کرج جم شربت اوغل 29
  نرسیده به بیمارستان 

 خ جم

6302920- 
093614365

8 

بعد از تهران خ توحید  0261
 29کوي صائب پالك 

66924290-  021 1 200000 

شرکت دام و طیور  30
 راآ جم گل

 بعد از محمدشهر کرج
ماهدشت نرسیده  جاده

به بیمارستان خیابان جم 
 سمت چپ

بعد از تهران خ توحید  0261  -6302990
 کوچه صائب

-   2 145000 

به  حصار قزل جاده کرج شرکت تولید مرغبان 31
سمت کود کمپوست 

 مرغبان يمرغدار

3290523 - 
3290200 

توحید اول  تهران میدان 0261
   روي روبهستارخان 
 2 ينماز

6439410-  021 1 120000 

اشتهارد کرج  جاده کرج دوآب شرکت صنعتی 32
   آباد روستاي مختار

کیلومتري به طرف  5
 کوه

اشتهارد کرج  جاده کرج   -
   آباد روستاي مختار

 کیلومتري به طرف کوه 5

-   1 160000 

ماهدشت  جاده کرج دلیلی 33
 خیابان ثناجو دست چپ

ماهدشت  جاده کرج 0261  -6302851
 خیابان ثناجو دست چپ

-   2 15000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

ماهدشت  جاده کرج الهی خلیل 34
خیابان ثناجو دست 

 راست

 يکرج خیابان چالوس کو 0261  -6302012
 7عارف پالك 

-   2 18000 

و  شرکت کشت 35
 میالد -صنعت مرغ

 راهی سهکرج ماهدشت 
روستاي  آباد سردار
 کشتارگاهخ  آباد احمد
 کشتارگاه راهی سه

 راهی سهکرج ماهدشت  0261  - 7309811
روستاي  آباد سردار
خ کشتارگاه  آباد احمد
 کشتارگاه راهی سه

-   1 150000 

ماهدشت بعد از  کرج محمدحسین دلیلی 36
یاس  خیابان میدان دوم

انتهاي خیابان دست 
 راست

ماهدشت بعد از  کرج 0261  - 7302978
یاس انتهاي  خ میدان دوم

 خیابان دست راست

-   1 30000 

زندان  جاده کرج يظفرقند 37
 حصار خیابان ظفر قزل

تهران میدان توحید  0261  -3304846
خیابان ستارخان نبش 

 خیابان هفتم

44425853-  021 1 95000 

زندان  جاده کرج فر جالئی 38
پمپ روي  روبهحصار  قزل

 4بنزین خ تهران پالك 
کارخانه  روي روبه

 اکسیژن

توحید خ شهید تهران خ  0261  - 3303676
طوسی شرکت تعاونی 
 مرغداري ایران

66918832-  021 1 20000 

 جاده کرج کمال شهر يحاج وزیر 39
بعد از بهشت سکینه 

 يوزیر يمرغدار اتوبان

4763018- 
4763067 

تهران میدان توحید خ  0261
شرکت  شهید طوسی

 تعاونی مرغداري ایران

66942666-  021 1 168000 

 راهی سهکرج ماهدشت  مرغداري معلم 40
روستاي  آباد سردار
 راهی سه آباد احمد

 کشتارگاه مرغداري معلم

 راهی سهکرج ماهدشت    -
روستاي  آباد سردار
 راهی سه آباد احمد

 کشتارگاه مرغداري معلم

-   1 16080 

دانشکده  يدامپرور 41
 يکشاورز

کرج بعد از زیر گذر 
محمدشهر  جاده ابتداي

 روي روبهبعد از پل اتوبان 
شبکه دامپزشکی کرج 

 خیابان مترو

 امامزادهتهران کرج بلوار  0261  - 2745453
حسن پردیس کشاورزي 
منابع طبیعی دانشگاه 
تهران دانشکده علوم و 

مهندسی کشاورزي گروه 
 علوم دامی

2248082 -  0261 1 7200 

ماهدشت  جاده کرج نژاد يسعید 42
خ طالقانی  آباد عباس
بلوار شهید  روي روبه

 عباسی

ماهدشت  جاده کرج 0261  -6302258
خ طالقانی  آباد عباس
بلوار شهید  روي روبه

 عباسی

-   1 144000 

ماهدشت  جاده کرج دس قم داغیمهن 43
 اهللا خ آیت آباد عباس

خیابان   طالقانی
 گري دست چپ ریخته

ماهدشت  جاده کرج 0261  -6304211
 اهللا خ آیت آباد عباس

طالقانی خیابان 
 گري دست چپ ریخته

-   1 50000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

ماهدشت بعد  جاده کرج خیابانی 44
از میدان دوم خیابان 

انتهاي خیابان  یاس
ترانس برق  روي روبه

 110پالك 

ماهدشت بعد از  جاده کرج 0261  -7309670
 میدان دوم خیابان یاس

 روي روبهانتهاي خیابان 
 110ترانس برق پالك 

-   1 36000 

 يانتها ماهدشت کرج حسینی 45
بلوار امام خمینی 

 CNGجایگاه  روي روبه
خیابان خاکی خیابان 

 دست چپ

میدان معلم  کرج 0261  - 7308151
ساختمان اورانوس طبقه 

 ششم

-   1 55000 

کرج اشتهارد  جاده کرج سپیدجوجه 46
بعد از پلیس راه جنب 

 آباد روستاي جعفر

نبش  آزاديتهران خیابان  0261  - 7360065
 يچهارراه اسکندر

   241ساختمان 
 طبقه یازدهم

66421637 - 
66421639 

021 1 254720 

 راهی سهکرج ماهدشت  سازان چیت 47
 يسرداران روستا

 کشتارگاه جاده احمدآباد
 میالد يمرغدار جنب

 راهی سهکرج ماهدشت  0261  - 7858252
 احمدآباد يسرداران روستا

جنب  کشتارگاه جاده
 میالد يمرغدار

-   1 38000 

  خرمدشت ه سمت ب کرج مرغانه 48
 9پالك  2خ یاس 

 آزاديتهران خیابان  0261  - 4803801
دانشگاه  روي روبه

دامپزشکی ساختمان 
 4دامپرور طبقه 

66932223-  021 1 148000 

 جاده کرج محمدشهر دلیلی 49
 روي روبه ماهدشت

 کوچه ثناجو آبادولد

بعد  آبادمرد جاده کرج اول 0261  -6302851
کیلومتر  5اتوبان کرج از 

باالتر جنب کارخانه 
 سوسیس و کالباس

-   2 301000 

کرج ماهدشت بعد از  يرضاوند 50
میدان دوم خیابان امام 

  رضا آخر خیابان 
 74پالك 

تهران میدان توحید خ  0261  -7383096
ستارخان نبش کوچه 

 شرکت 99پالك  يشاد
 مرغداران مرکز

66940094-  021 1 24500 

 جاده کرج اول جاللی 51
 آهن راهبعد از محمدشهر 

 مقابل خ مترو

مقابل  آزاديتهران خیابان  0261  - 6302965
دانشکده کشاورزي 
 دامپزشکی

66934408-  021 1 67000 

 راهی سهکرج ماهدشت  بهار 52
سردارآباد  - آباد سردار

 روستاي احمدآباد
 کشتارگاه راهی سه

تهران توحید خیابان    -
   77 پالك ياسکندر

 یک واحد

66429608 -  021 1 16000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
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   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 مشگین دشت ،کرج پور کاشانی 53
خوشنام نرسیده به  جاده

 CNGجایگاه 

 جاده مشگین دشت ،کرج  -  --- 
خوشنام نرسیده به جایگاه 

CNG 

-   2 70000 

 يمرغدار مؤسسه 54
 زاده تقی

 جاده ماهدشت
پشت  سکینه بی بی
 يمرغدار سکینه بی بی

 زاده نقی

نبش  آزاديتهران خیابان  0262  - 7341529
خ اسکندري ساختمان 

 5یکتا طبقه سوم واحد 

66428840-  021 1 120000 

ماهدشت  جاده کرج بدیعی 55
خیابان پدم بلوار درختی 
 خیابان چهرم شرقی

ماهدشت  جاده کرج 261  -6302995
 خیابان پدم دست راست
بلوار درختی خیابان 

 رم شرقیاچه

-   1 100000 

 راهی سهکرج ماهدشت  شماعی 56
 جاده آباد احمد آباد سردار

 کشتارگاه باالتر از
 سازان مرغداري چیت

 روي روبهتهران زعفرانیه  0261  - 7858441
 ساختمان الهام

-   1 20000 

 راهی سهکرج ماهدشت  یوسفعلی خلج 57
 جاده آباد احمد آباد سردار

 کشتارگاه

 راهی سهکرج ماهدشت  0261  - 7858488
 جاده آباد احمد آباد سردار

 کشتارگاه

-   1 16000 

ماهدشت خ  جاده کرج الچین مؤسسه 58
شهید جعفر  پدم خیابان

دست چپ کوچه  يبغداد
 کوچه گلسار

ماهدشت خ  جاده کرج 0261  -6308989
شهید جعفر  پدم خیابان

دست چپ کوچه  يبغداد
 گلسار

-   1 100000 

اشتهارد کرج  جاده کرج انوشیروانی 59
دست  آباد نرسیده به فرد
 راست

اشتهارد کرج  جاده کرج   -
دست  دآبا روستاي فرد
 راست

-   1 42000 

 اشتهارد جاده کرج بال تهران زرین 60
 روستاي جارو سمت چپ

 خاکی جاده

کرج کارخانه قند خیابان  0261  -7365175
 23قنات پالك 

3503803 -  0261 1 30000 

کرج اشتهارد  جاده کرج کاشانی 61
بعد از روستاي جارو 
خیابان مهیار روستاي 

 آباد مهدي

تهران خیابان ستارخان  0261  - 7365268
نبش کوچه شادي شرکت 
 تعاونی مرغداري مرکز

66940094-  021 1 40000 

 کرج اشتهارد جاده کرج 46تابان طیور تعاونی  62
روستاي  روي روبه

صدا  نرحمانیه جنب آنت
و سیما روستاي 

 آباد مهدي

 کرج اشتهارد جاده کرج   -
روستاي رحمانیه  روي روبه

 صدا و سیما جنب آنتن

-   1 60000 

 اشتهارد کرج جاده کرج 110 63
روستاي  روي روبه

 رحمانیه

متري گلشهر  45کرج    -
 چهارراه گلزار

-   1 51000 
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وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 
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 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 راهی سهکرج ماهدشت  رحیمی 64
خ  آباد احمد آباد سردار

کشتارگاه جنب مرغداري 
 یوسفعلی خلج

 راهی سهکرج ماهدشت    -
خ  آباد احمد آباد سردار

کشتارگاه جنب مرغداري 
 یوسفعلی خلج

-   1 4000 

کرج ماهدشت روستاي  وزیري 65
 راشته خ پشت مدرسه

کرج ماهدشت روستاي  0261  - 7870155
 راشته خ پشت مدرسه

-   1 28000 

 کرج اشتهارد جاده کرج سیدرضا عرب 66
کیلومتر مانده به  20

اشتهارد دست راست 
 آباد روستا پلنگ

 آباد کرج روستاي پلنگ 0261  -7362054
 يدست راست روستا

 آباد پلنگ

-   1 8000 

کرج گرمدره جنب  پور محمد حقیقت 67
شرکت پلیکان بعد از 
 شرکت دارو پخش

  کرج گرمدره  0261  -6100020
 جنب شرکت پلیکان

6100022-  0261 1 25000 

کیلومتر مانده به  5کرج  سپیدجوجه 68
نرسیده  اشتهارد نکوجار

 نکوجار به

کیلومتر مانده به  5کرج    -
 نرسیده به اشتهارد نکوجار
 نکوجار

-   1 10000 

اشتهارد خیابان  کرج محمد یزدي 69
چلوکبابی  روي روبه

کیلومتر به  5تبریزي 
 سمت کوه

کرج اشتهارد شهرك  0261  - 7723008
 روي روبهوحدت 

بیمارستان جنب بانک 
 توسعه تعاون

7724461-  0261 1 143000 

قراوین بعد از  جاده حاج عبدالحسن دلیلی 70
پل کردان  آباد کمال

 مرغداري دلیلی

قراوین بعد از  جاده   -
 پل کردان آباد کمال

-   1 54000 

ماهدشت  جاده کرج نژاد سعیدي 71
راه اول  سه آباد عباس

 سمت چپ

راه اول  سه آباد عباس کرج   -
 سمت چپ

-   1 110000 

 آباد مرد جاده کرج حریریان وحید 72
دشت  ینگمحمدشهر مش

جنب پاسگاه انتهاي بلوار 
متر بعد از  100لو  جالل

آسفالت دست راست 
 داخل کوچه

 آباد مرد جاده کرج 0261  -6202757
دشت  ینگمحمدشهر مش

جنب پاسگاه انتهاي بلوار 
 لو جالل

-   1 130000 

 /پور حاج احمد نعیمی 73
 563تعاونی 

 جاده اشتهارد مراد تپه
 563انجمین تعاونی 
 انصار

 جاده اشتهارد مراد تپه   -
 انصار 563انجمین تعاونی 

-   1 100000 

 راهی سهکرج ماهدشت  یوسفعلی خلج 74
خ  آباد احمد آباد سردار

از  تر پایینکشتارگاه 
 گري ریخته

 2بلوك  3گوهر دشت فاز  0261  -7858659
 16 خیابان بیستم پ

 ---  -  1 17500 
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 مرغدارينام  ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

اشتهارد کرج  جاده کرج سیدحسین عرب 75
کیلومتر مانده به  20

 جاده اشتهارد رحمانیه
 خاکی

اشتهارد کرج  جاده کرج 0261  -7362033
کیلومتر مانده به  20

 جاده اشتهارد رحمانیه
 خاکی

 --  -  1 8000 

 روي روبهکرج اشتهارد  بهادري 76
 جاده چلوکبابی تبریزي

کیلومتر به  5خاکی 
 طرف کوه سمت جنوب

 روي روبهکرج اشتهارد  0261  - 7724773
 جاده چلوکبابی تبریزي

کیلومتر به طرف  5خاکی 
 کوه سمت جنوب

-   1 70000 

 جاشتهارد کرجاده  کرج شرکت صبا 77
کیلومتر مانده به  5

نکوجار  راهی سهاشتهارد 
 سمت راست

اشتهارد خ معلم جنب    -
سوپر مارکت مالمحمدي 
 انتهاي میدان معلم

7722976-  0261 1 110000 

                شهرستان ورامین  
 قرچک ورامین جاده طیورشرق 78

 يجنب پارك شهرباز
 آهن راهخط بعد از 

 130000 1   - ندارد   -

باقرآباد،  ،ورامین جاده بامگاه 79
 آبادداوود يروستا يانتها

تهران خیابان خ نیایش    -
 پ طبقه دوم 8شرقی 

66428379-  021 2 200000 

کشت و صنعت  80
 همایون

پیشوا میدان  ،ورامین
 اصلی به طرف دانشگاه

 95000 1   - ندارد   -

 5کیلومتر ورامین پیشوا  آباد اتکا علی 81
به طرف  پیشوا جاده

 آباد جلیل

تهران سیدخندان خ  0292  - 2433401
 سازان اتکا دبستان

23834561 -  021 1 192045 

 آباد داوود ورامین باقرآباد خورشید مرغ 82
 آسفالت يمهدي انتها

 خورشید

   خ توحید خ شباهنگ   -
 121پ 

66432081-  021 1 164000 

بعد  ورامین خیرآباد جاده نجمی يمحمود 83
ن فرعی آه خط راهاز 

چهارم سمت راست درب 
 سوم سمت چپ

  خ توحید خ شباهنگ    -
 121خ طوسی پالك 

66432081-  021 1 90000 

ورامین گل تپه شهرك  موحدنیا سپهر آذین 84
 ریلبعد از  مدرس

 فرعی چهارم آهن راه

شریعتی سیدخندان خ  0291  - 6603233
 13 پ واحد 2 سیمرغ

-   1 15000 

 خیرآباد جنوبی ورامین عباسی 85
خ شهید بهرام مسیري 

 عصر ولیجنب باسکول 

خ شباهنگ ساختمان پویا  0291  -3232736
 طبقه دوم

-   1 30000 

بعد از باقرآباد  ورامین قدیر 86
آباد نرسیده به داوود

 همت

میدان امام حسین  ورامین   -
پشت تاالر ارکیده دفتر 

 ورامین يتعاونی مرغدار

-   1 30000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

ورامین شهرك  جاده دوستان 87
 خطبعد از مدرس 
 آهن راه

جنب  خیابان توحید 0291  - 3248152
   88پ  پود اطلس

 6 ط دوم واحد

-   1 50000 

شهرك مدرس  ،ورامین بهرامی 88
 5/1 آهن راهخط بعد از 

 بهرامی يمرغدارکیلومتر 

میدان توحید خیابان گلبار    -
 65خودرو پالك  بست بن

66427455-  021 1 45000 

به سمت  ورامین باقرآباد يرشید 89
 سمت راست آبادداوود

 خاکی جاده

تهران سیدخندان انتهاي    -
شمالی خ شهید  يسهرورد
 پنجم بین خ سوم و يقند

 20 پ

88769079 -  021 1 37000 

بعد از ورامین  جاده بهشتی 90
 آبادداوودقرچک باقرآباد، 

اختصاصی  جاده آباد رضی
 بهشتی يمرغدار

نبش  خیابان توحید   -
 4 خیابان پرچم طبقه
 بانک تجارت

66920226 -  021 1 100000 

خ علیزاده  آبادقرچک باقر تابنده 91
داخل فرعی  آبادداوود

 اول سمت راست

خ علیزاده  آبادقرچک باقر   -
داخل فرعی اول  آبادداوود

 سمت راست

-   2 88000 

   آبادخ ورامین خیر محمدي 92
بعد از ) به سمت ورامین(

چهارراه اول  آهن راهخط 
دوم دست  يمرغدار

 راست

خ توحید، خ شباهنگ    -
 سفر و ژانس سیرآجنب 

 121پ 

66432080-  021 1 65000 

ورامین شهرك مدرس  وارونی يرضا محمد 93
داخل  آهن راهخط بعد از 
 دست راست فرعی

خ  يتهران چهارراه مولو   -
بنگاه  385 صاحب جمع
 ارونی

33561303 - 
33127226 

021 1 28000 

 آبادخیربعد از  ،ورامین يکبیر 94
بعد از شهرك مدرسه 

 آهن راهخط 

خ ستارخان جنب بستنی    -
بابارحیم نبش کوچه 

تعاونی  99 پالك يشاد
 مرغداران

66940094-  021 1 80000 

ورامین پوئینگ خ  جاده میرزائی 95
 دست راست 7سرسبز 

ورامین پوئینگ خ  جاده   -
خورین منزل شخصی 

 میرزائی

-   1 50000 

 آبادداوود آبادورامین باقر اطهر 96
نرسیده  آباد رضی جاده

 يبه گاودار

 جاده آبادورامین باقر 0291  - 3234090
نرسیده به  آباد رضی

 محبی يگاودار

-   1 50000 

بعد از امین رو آبادخیر تیپوس 97
 يانتها آهن راهخط 

 آسفالت

تهران اول خ ستارخان    -
 4 پ نبش کوثر دوم

 کلینیک دامپزشکی تهران

-   2 25700 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 روي جاده روبهورامین  کریمی 98
بعد از پوئینگ جنوبی 

جنب دریاچه  آهن راه
 آسفالت يماهی انتها

 روي روبه آزاديخ    -
دانشکده دامپزشکی 

طبقه  130 پ ساختمان
 يچهارم گروه تولید
 کریمی

66595239-  021 1 16000 

بعد از  آبادباقر ورامین نسیم 99
اولین فرعی  آبادداوود

 سمت راست

تهران هفده شهریور خ    -
 سقاباشی دبیرستان ابرار

-   1 35000 

ورامین شهرك مدرس  درنا گوهر و نخعی 100
   آهن راهخط بعد از 

 سمت راست

خ رازان  تهران خ میرداماد   -
 2 واحد 2 پ شمالی

66438222-  021 1 45000 

صنعت  کشت و 101
 همایون

قرچک ایستگاه  ،ورامین
خط بعد از مخابرات 

 آباد امین يروستا آهن راه

ورامین ایستگاه مخابرات  0292  -3123760
 آهن راهخط بعد از 

-   1 45000 

بعد از  آباد قرچک امین مرغ یاران 102
مرغداري خ دانشگاه بعد 

بعد از  آهن راهاز خط 
 آباد امین

شریعتی باالتر از پل خ    -
خ شهید موسیوند  يرو

 43 پ يکوچه فکر

22205940-  021 1 50000 

به  آباد داوود آبادباقر عدالت 103
 آبادسعید طرف

خ  يچهارراه مولو ،تهران 0292  - 2134977
 385 پصاحب جمع 

 بنگاه ارونی

33127226 -  021 1 50000 

 آبادداوود آبادورامین باقر اسماعیلی 104
 راست آسفالته جاد

تهران سیدخندان خ    -
 سهروردي شمالی

-   1 30000 

قرچک نرسیده به  جاده شادمرغ 105
نرسیده به  آبادپل باقر
 يروستا يانتها آبادداوود

 آبادداوود

   تهران خ نیایش شرقی   -
 طبقه دوم 8 پ

66428379-  021 1 150000 

 جاده آباد ورامین داوود يعبدالرضا محمد 106
  مستقیم فرعی دوم 
 دست راست

   خ توحید خ شباهنگ   -
 121 پ )طوسی خ شهید(

66432083-  021 1 50000 

پوئینگ  جاده ورامین برادران کریمی 107
  شمالی درب سوم 
 سمت راست

 روي روبه آزاديخ    -
دانشکده دامپزشکی 

 4 ط 130ساختمان 

66595239-  021 2 36000 

 آباد رستم آباد باقر ورامین سعید اسماعیلی 108
 بآکنار کانال 

 26000 1 021  - 33103336 تهران منزل شخصی   -

 آباد داوود آباد ورامین باقر مرغداري زند 109
 آباد روستاي مهدي

 آباد داوود آباد ورامین باقر   -
 آباد روستاي مهدي

-   1 30000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 آباد داوود آباد ورامین باقر یوسفی 110
روستاي  آباد داوودانتهاي 

 آباد مهدي

 آباد داوود آباد ورامین باقر   -
روستاي  آباد داوودانتهاي 

 آباد مهدي

-   1 20000 

شمالی خ  کورامین پوئین مصطفی میرزایی 111
انتهاي سرسبز  7سرسبز 

 دست چپ

شمالی خ  کقرجک پوئین   -
 انتهاي سرسبز 7سرسبز 

-   1 100000 

روستاي  آباد ورامین جواد شیرازي 112
 تجره

روستاي  آباد ورامین جواد 0292  - 4285481
 تجره

-   1 31000 

 آباد ورامین جلیل پرور ماه 113
 کهنه آباد محمود

تهران شهرك ژاندارمري    -
 8پالك  10پ 

-   1 55000 

ورامین پیشوا ابتداي  ورنا سراجی 114
بلند  روستاي قلعه
   آباد روستاي حسن
 کوه گچ

ورامین پیشوا روستاي    -
 کوه گچ آباد حسن

-   1 15000 

ورامین پیشوا روستاي  نعمتی حسن عرب 115
 عرب آباد محمود

  ورامین خ بهزیستی    -
 ك حافظ شرقی

-   1 18000 

ها  عرب آباد ورامین محمد حاج خلیل تاجیک 116
 باالي روستا

ورامین پیشوا میدان    -
  شهید چمران 
 2 ك فرهنگیان پ

-   1 50000 

 آباد ورامین جواد شرکت دوستان ورامین 117
جنگل بعد از  آباد جعفر

 ب جهادآموتور 

 آباد جعفر آباد ورامین جواد 0292  - 4029101
  جنگل بعد از 

 ب جهادآموتور 

-   1 75000 

سیاه منصوري ثامن  118
 جوجه

 روي روبه آباد ورامین خیر
 کشتارگاه پشت زندان

   آهن راهدان یورامین م   -
 2 ك قدس پ

-   1 75000 

 آباد رستم آباد ورامین خیر یوسفی 119
 بآکنار کانال 

 آباد رستم آباد ورامین خیر   -
 بآکنار کانال 

-   1 26000 

 ورامین پوئینک بعد از کریمی 120
 مخابرات

 ورامین پوئینک بعد از   -
 مخابرات

-   1 13000 

حصار  آباد ورامین جواد شرکت تجره 121
بیک جنب باسکول  حسن

 خالدي

بیک  حصار حسن آباد جواد 0292  - 4285481
 جنب باسکول خالدي

-   1 45000 

                 شهرستان ساوجبالغ  
سیده به رهشتگرد ن و برادران اخوي يواخ 122

 يشهرك خور مرغدار
 ياخو برادران

 يشهران خ شهید مطهر 021  -88403815
 17پالك 

-   2 25000 

قدیم  جاده 10کیلومتر  ناز مرغ 123
کرج هشتگرد جنب 

 سبز يباسکول طال

جردن خ ناهید غربی  0262  - 4383554
 65پالك 

-   1 200000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 تهراندشت ساوجبالغ آران مرغ 124
 تهراندشت جاده
اعتمادالدوله  آباداحمد
 ران مرغآ

4473724 - 
4473722 

خ وحدت اسالمی  تهران 0262
 پارك شهر تر از پایین

چیان  چیت کوچه شهید
 17 پالك

55632598 -  021 1 150000 

   - )2( اصل توکل 125
 زاده رحیم نقی

کیلومتر  6ج کرج قزوین 
مانده به هشتگرد بعد از 

آبیک  کارخانه سیمان
 سیپورکس روي روبه

4682216 - 
17-  

نبش  آزاديخ  ،تهران 0262
شمالی  ياسکندر

   241 ساختمان
 طبقه یازدهم

-   1 189000 

 کردان جاده کوهسار اول میامین 126
 میامین يمرغدار

 کردان جاده کوهسار اول 0262  - 4333729
 میامین يمرغدار

-   1 80000 

  شهرك هیو  هشتگرد پور سامانی 127
 باالتر ازکیلومتر  2

   يشهرك انتها
 برق يتیرها

 يکرج خیابان مظاهر   -
 بست بنخانی  خیابان زکی
 2 ط 101پ  چهارم

2237094 -  0261 1 30000 

شهرستان ساوجبالغ  صفاجو 128
 چهار باغ يروستا

خیابان ) چهاردانگه(
   روي روبهبهروز 

 رب چاشنی

شهرستان ساوجبالغ  0262  -4563797
 چهار باغ يروستا

خیابان بهروز ) چهاردانگه(
 رب چاشنی روي روبه

-   1 85000 

  مرغداري  مؤسسه 129
 تقی کاشانی

ساوجبالغ ایستگاه 
خالصه دست  آباد سیف

 آهن راهچپ بعد از خط 

تهران فلکه صادقیه  0262  - 4524439
کوچه  نرسیده به مترو

 56شهید طاهري پالك 

44073305-  021 1 10000 

هشتگرد شلمزار  کوهبر 130
مرغداري کوهستان 
 8خیابان اصلی پالك 

هشتگرد شلمزار مرغداري  0262  -4643203
 8خیابان اصلی پالك 

-   1 5000 

هشتگرد شهرك هیو  لنگوري 131
چال دره مرغداري 

 لنگوري

هشتگرد شهرك هیو چال    -
 دره مرغداري لنگوري

-   1 40000 

کوهسار اردهه نرسیده  نیا حمید طلوعی 132
به روستاي اردهه سمت 

 چپ

کرج جهانشهر کوي گلها    -
 22پالك 

4410338 -  0261 1 20500 

کوهسار خیابان جمهوري  مولوي 133
 اسالمی مرغداري مولوي

خیابان  آباد تهران یوسف   -
 24پالك  پور فراهانی

-   1 26000 

 آهن راهخیابان  هشتگرد بدیعی 134
از  تر پایینکیلومتر  1

 امامزاده جعفر

تهران خیابان توحید  0262  - 4222477
خیابان شهید قدوسی 

 148 پالك

66918832-  021 1 110000 

 آباد دهستان سعید یلیانجل 135
 آباد روستاي حسین

 مرغداري جلیلیان

تهران خیابان توحید    -
 19کوچه صائب پالك 

66437136 -  021 1 30000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

شهرك کوهسار بعد از  زاده ادب 136
راه شنده نرسیده  ارده سه

 به وشکین

شهرك کوهسار بعد از    -
راه شنده نرسیده  اردهه سه

 به وشکین

4426821-  0261 1 25000 

قدیم  جاده 13کیلومتر  ماه مرغ 137
کرج هشتگرد جنب 
خوراك دام به اجین 
  خیابان اختصاصی 

 ماه مرغ

تهران میدان توحید خ  0262  - 4384343
فرصت شیرازي کوچه 
امیراسماعیل سامانی 

طبقه دوم  53پالك 
 جنوبی

66927224-  021 1 300000 

هشتگرد شهرك ینگی  يآباد حیدر 138
 روي روبهامام شرقی 

 شرکت چینه

هشتگرد شهرك ینگی    -
 روي روبهامام شرقی 

 شرکت چینه

44985996 -  021 1 16000 

                  شهرستان شهریار  
وستاي ر 4شهریار قلعه  شرکت فاطم 139

 مرغداري فاطم آباد دولت
3943416- 

17-  
 خ سوم خالداسالمبولی 0262

 27پالك 
88716575 -  021 1 100000

0 
تهران شهریار بعد  جاده يبرادران موسو 140

خ مروارید  آباد از خادم
 يموسو يمرغدار

 يخ کوثر آباد تهران شمس 0262  - 3239222
 118پالك 

22333901-  021 1 44000 

 جنب آبادحرد شهریار بنکدار 141
مرغداري  سکینه بی بی

 بنکدار

خیابان  میدان توحید   -
ستارخان شرکت تعاونی 

 مرغداران مرکز

66940094-  021 1 50000 

شهریار به سمت  جاده ایسان مرغ 142
تهران بعد از پل بادامک 

 159 پالك 1 خ وحید

شهریار به سمت  جاده 0262  - 3652026
تهران بعد از پل بادامک خ 

 159 پالك 1 وحید

-   1 35000 

شهریار،  قدیم کرج جاده شرکت مرغ پرطالیی 143
دست  ،آبادسعیدبعد از 

انتهاي  چپ خ آزادگان،
 خیابان

3655601 - 
3655602 

 سعیدآباد،بعد از شهریار،  0262
 دست چپ خ آزادگان،
 انتهاي خیابان

-   1 190000 

 جاده تهران شهریار شرکت مرغ خانگی 144
شهریار به سمت 

 7کریم کیلومتر  رباط
 شرکت مرغ خانگی

3772888 - 
3772877 

 جاده تهران شهریار 0262
کریم  شهریار به سمت رباط

  شرکت  7کیلومتر 
 مرغ خانگی

-   1 181760 

شرکت کشت و  145
 صنعت مرغ واال

بعد از کرج  شهریار جاده
زرنان  جاده آبادسعید

 آسفالتکارخانه 

3656677- 
3656699 

بعد از کرج  شهریار جاده 0262
زرنان  جاده آبادسعید

 آسفالتکارخانه 

-   1 280000 

 چهارراه مالرد شهریار ابوالفضل طالبی 146
مهرچین بعد از متر  300

سمت راست مرغداري 
 طالبی

بلوار  عصر ولیمیدان    -
 روي روبهکشاورز 

  بیمارستان سامان 
 94پالك 

88971101-  021 1 37000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

کشت و صنعت مرغ  147
 جنان

 شهریار قشالق زرگرها
) ده دکتر زرگر(
گلریز  جاده سکینه بی بی

 سمت چپ انتها

ایستگاه  تهران خ دماوند   -
بالل حبشی بنگاه خاور 

 465میانه پالك 

77902127-  021 1 50000 

 سکینه بی بی شهریار مرغداري ارشاد 148
سمت ده  به آباد امیر

 يمرغداربعد از شش 
  کوثر سمت چپ 
 انتهاي خاکی

   -ستارخانخ تهران    -
 34باقرخان پالك خ 

66593250-  021 1 60000 

شهریار چهارراه  مرغداري توحید 149
به  آبادامیر سکینه بی بی

  ده شش  طرف
 مرغداري توحید

میدان توحید خیابان  0262  - 3741874
ستارخان نرسیده به 
باقرخان نبش کوچه 

  99 ساختمان يشاد
 1پالك 

66940094-  021 1 57500 

 آباداختر جاده شهریار آذروش 150
 باال چاقو يروستا

 آباداختر جاده شهریار   -
 چاقو يروستا

-   1 36000 

تهران به  جاده شهریار دانه شرکت تازه 151
بعد از  سمت شهریار

شرکت الفام جنب 
 شرکت الفام

  خ ستارخان خ باقرخان  0262  - 3653652
 89پ 

66566277-  021 2 50000 

چهارراه مالرد  شهریار تاملی 152
 به طرفذین آمهربعد از 
دست راست  آبادقجر

 82پالك 

کرج میدان سپاه خ اول  0262  -3690270
 32پالك 

-   1 28000 

شهریار صفادشت خ  اردکانی 153
فوالدسازان انتهاي بلوار 

به طرف روستاي ده 
 شش دست چپ

  119خ  کرج مهرشهر 0262  - 3740742
 503پالك 

3402230 -  0262 2 105000 

تهران به  جاده شهریار پور رضی 154
 کشت و روي روبه شهریار

 صنعت شهریار

تهران به  جاده شهریار   -
 کشت و روي روبه شهریار

 صنعت شهریار

-   2 48000 

 سکینه بی بی شهریار يهنرستان کشاورز 155
میدان  آبادامیر يروستا

اصلی هنرستان 
 يکشاورز

 سکینه بی بی شهریار 0262  - 3741180
میدان  آبادامیر يروستا

 ياصلی هنرستان کشاورز

-   1 3500 

مالرد  جاده شهریار يذرآمزرعه و دام  156
 چهارراه مالرد قریه

 ذريآ يذین مرغدارآمهر

تهران خ توحید خ فرصت  0262  -3690100
   207 پالك يشیراز

 4طبقه 

66921613 -  021 1 226000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

 ظرفیت
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 قدیم کرج جاده شهریار فرجام نیک يمرغدار 157
شهریار بعد از پل  جاده
خیابان کوثر  آباد خادم
 فرجام نیک يمرغدار

تهران میدان توحید خ    -
ستارخان بین شادمان و 
بهبودي کوچه شهید 

 17نجاري پالك 

66431870-  021 1 35000 

 سکینه بی بی شهریار طباطبائی 158
خیابان  آبادامیر روستاي

 بخشی توان

 سکینه بی بی شهریار   -
خیابان  آبادامیر روستاي

 بخشی توان

-   2 45000 

شاهین  يمرغدار 159
 سپهر

 چهارراه مالرد شهریار
 يذین مرغدارآمهر آباد لم

 شاهین

سیمرغ  خ شریعتی خیابان   -
 13 واحد 2پالك 

22864160-  021 2 30000 

کیلومتر  4شهریار  جاده راد يتیمور 160
پل  آباد بعد از سعید

بادامک دست راست خ 
کیلومتر داخل  4گلبار 

خیابان مرغداري 
 راد يتیمور

خیابان  تهران خ توحید   -
   يفرصت شیراز

 164 پالك

66432312-  021 1 40000 

شهریار به سمت  جاده رمضانی يمرغدار 161
  تهران بعد از پل خ 

 3پالك  1 وحید

شهریار به سمت  جاده 0262  -3652082
  تهران بعد از پل خ 

 3پالك  1 وحید

-   2 80000 

 جاده آبادشهریار مرد نیما عباسی 162
بعد از  سکینه بی بی
ده شش سمت  آبادامیر

 چپ مرغداري عباسی

  میدان توحید  خیابان   -
 104پالك  1 کوثر

66436165-  021 1 48000 

 امامزادهپشت  شهریار زاده نقی 163
خاکی  جاده سکینه بی بی

 ينرسیده به باغ مهد

 امامزادهپشت  شهریار   -
خاکی  جاده سکینه بی بی

 ينرسیده به باغ مهد

-   1 110000 

 سکینه بی بی شهریار 110 يمرغدار 164
ده شش  جاده آبادامیر

 دست راست دنبالو

   حکرج چهارراه مصبا   -
 24 خ امیرخانی پ

-   1 50000 

بعد از شهریار صفادشت  میهن 165
بعد  آبادامیر ،سکینه بی بی

از پرسی گاز مرغداري 
 میهن

بعد از شهریار صفادشت  0262  - 3741220
بعد  آبادامیر ،سکینه بی بی

 از پرسی گاز

-   1 22000 

 شهریار باغستان جاده 2 صادقی يمرغدار 166
بهار کشت و  جاده

 27صنعت پالك 

بهار  جاده شهریار جاده   -
 27کشت و صنعت پالك 

-   2 81000 

 چهارراه مالرد شهریار دامک 167
انتهاي روستا  آباداسفند

 خ چناران

خ اقدسیه خ اجودانیه بلوار    -
 6محمدي پالك 

22298217-  021 1 140000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 آبادمرد جاده کرج میزایو 168
خیابان پدم ) ماهدشت(

انتهاي خیابان قبل از 
پیچ سمت چپ یا 

 پدم جاده مستقیم

 آبادمرد جاده کرج   -
خیابان پدم ) ماهدشت(

انتهاي خیابان قبل از پیچ 
 سمت چپ یا مستقیم

 پدم جاده

6302333- 
6302444 

0261 2 360000 

شهریار بعد از صفادشت  شرکت النه مرغ 169
 سکینه بی بیچهارراه 

دست چپ میدان 
بعد داخل میدان  آبادامیر
 آباد شریف روستاياز 

 شرکت النه مرغ

خ  آزاديتهران خ  0262  - 3741954
شمالی کوچه  ياسکندر

 8شاهین پالك 

66923690 -  021 1 273000 

 سکینه بی بی شهریار کوثر 170
به  آبادامیر سمت چپ

طرف ده شش مرغداري 
 کوثر

سمت  سکینه بی بی شهریار 0261  - 3740218
به طرف ده  آبادامیر چپ

 شش مرغداري کوثر

-   1 90000 

شهریار صفادشت میدان  )میهن( ارم 171
ده شش  به طرف آباد امیر

دست راست مرغداري 
 ارم

تهران خ توحید جنب  0262  - 3741021
 25 پالك 88پود  اطلس

66928746 -  021 2 224000 

سکینه  بی ج بی ماهدشت سهند طیور 172
خ کشت  آبادامیر يروستا
 سهند صنعت طیور و

 روي روبه توحیدمیدان  0262  - 3239421
  چلوکبابی وفا 

 طبقه سوم 88ساختمان 

66928746 -  021 2 80000 

بعد  تهران شهریار جاده علیشاهی 173
 روي روبهپل بادامک از 

 جاده يجرپزآکوره 
 معدن

کوچه  عصر ولیخ  شهریار 0262  - 3238717
 11پالك  2معاد 

-   1 37000 

 آباد اهللا آباداختر شهریار شرکت یونس 174
 صنعت یونس کشت و

فریقا خ آتهران بزرگراه  0262  - 3943394
  ناهیتا آجردن برج 

 1106واحد 

88783325- 
88785911- 

021 1 600000 

 جاده اول آبادمرد شهریار ران مرغآشرکت  175
 آباداختر جاده اشتهارد
 چاقو باال يروستا

تهران خ وحدت اسالمی  0262  - 3942010
چهارراه ابوسعید کوچه 

 48 چیچیا پالك

55632598 -  021 1 113000 

 کیلومتر داخل 3شهریار  یعتیشر 176
شهرك  کریم رباط جاده

امیدیه بعد از سردخانه 
حاج کوه به سمت 

 آباد برد

ابتداي  میدان توحید   -
خیابان ستارخان نبش 

شرکت  يکوچه شاد
 تعاونی مرغداري مرکز

66940094-  021 1 25000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

کیلومتر قدیم کرج  جاده يمیر يمرغدار 177
خ سویران درب  15
انتهاي خیابان  رو روبه

 سویران

کیلومتر قدیم کرج  جاده 021  -66282187
 رو روبهخ سویران درب  15

 انتهاي خیابان سویران

-   1 300000 

بعد از  قدیم شهریار جاده جهان جوجه 178
  پمپ بنزین باباسلمان 
خ بهار قدیم شرکت 
 جهان جوجه

خ شهید  تهران خ توحید 0262  - 3237034
 5 واحد 117طوسی پالك 

66437000-  021 1 90000 

کریم  رباط جاده شهریار يمهاباد 179
بعد از شرکت مرغ 

بوکه  راهی سهخانگی 
متر داخل خیابان  300

بوکه بعد از میدان پرنده 
دست چپ درب طوسی 
 دوم مرغداري مهابادي

3780481 - 
2 -  

تهران خ شریعتی دوراهی  0262
   قلهک کوچه مسعود

 1 واحد 15پالك 

22267154 -  021 1 28000 

 يروستا آباداختر شهریار باللی 180
 باال انتهاي روستا چاقو

راه گوهردشت  کرج سه   -
 51پالك  4خیابان بالل 

2701034 -  0261 1 27000 

 قدیم کرج جاده تهران فرجام نیک 181
پل بعد از  شهریار جاده
خیابان کوثر  آباد خادم

 فرجام مرغداري نیک

تهران خ ستارخان بین    -
شادمان و بهبودي کوچه 

 17شهید نجاري پالك 

66431870-  021 1 35000 

کشت و  جاده شهریار صادقی 182
خ وحدت  صنعت شهریار
 58 یکم پالك

تهران ونک خ شیراز خ  0262  - 3261619
 54 پردیس پالك

88606314- 
1 - 6 

021 1 18000 

 شهریار به جاده شهریار فدك 183
اشتهارد چهارراه 

به طرف ده  سکینه بی بی
 فدك يمرغدارشش 

جنب  آزاديتهران خ  0262  -3741617
ان فیلم خیابان وای

میرقاسمی خیابان 
 2واحد  4افشاریان پالك 

66006061-  021 1 55000 

صفادشت پشت  پور اصغر 184
 روي روبهسکینه  بی بی

 زاده مرغداري نقی

تهران میدان توحید  0262  - 3742091
  ستارخان تعاونی 
 مرغداري مرکز

66940094-  021 1 40000 

 جاده 4شهریار قطعه  سانئیان 185
  روستاي  آباد اختر

 چاقو باال

 آباد شهریار روستاي مرد   -
 منزل سانئیان

7306108-  0261 1 10000 

  سکینه  بی بی جاده يآباد دض 186
 76 خ امام رضا پالك

  سکینه  بی بی جاده 0261  - 7303098
 76 خ امام رضا پالك

-   1 31500 

2  



 

126 

  تهراناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -23

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

  قدیم کرج  جاده یوسفی  187
خان  حسن بعد از قلعه

  شهر قدس گرمدره 
 دست راست

قدیم کرج بعد از  جاده   -
خان شهر قدس  حسن قلعه

 گرمدره دست راست

-   2 50000 

 آباد شهریار ج اختر يآباد تاج 188
 روستاي چاقو باال

 آباد شهریار ج اختر   -
 روستاي چاقو باال

-   1 9000 

چهارراه مالرد روستاي  پرنیا 189
 بیدگنه بعد از پرند

چهارراه مالرد روستاي    -
 بیدگنه بعد از پرند

-   1 600 

 آباد شهریار دهستان اختر حیدري 190
 آباد روستاي اهللا

متري  8کرج ماهدشت    -
 16مهران پ 

-   1 12000 

 سکینه بی بیشهریار ج  ابراهیم نسب 191
روستاي  امامزادهبعد از 
جلوتر از  آباد ارغش

 روستا

   سکینه بی بیشهریار ج    -
روستاي  امامزادهبعد از 

 آباد ارغش

-   1 12000 

 سکینه بی بیشهریار ج  صدف 192
به  آبادروستاي امیر

سمت ده شش بعد از 
بلوار خ پرستو سمت 
راست اولین مرغداري 

 سمت راست

 سکینه بی بیشهریار ج  0262  - 7380031
به سمت  آبادروستاي امیر

ده شش بعد از بلوار خ 
پرستو سمت راست اولین 
 مرغداري سمت راست

-   2 46000 

مالرد  جاده شهریار فتحی 193
خ  آباد روستاي اسفند

حصار شالپوش جنب 
 گاوداري افتخاري

مالرد  جاده شهریار   -
   آباد روستاي اسفند
 منزل فتحی

-   1 7000 

 سکینه بی بیشهریار  بیات 194
   آباد روستاي امیر
 آباد خ شریف

 سکینه بی بیشهریار    -
   آباد روستاي امیر

 خ شهید رجایی

3740389 -  0262 1 24000 

شهریار روستاي  475شرکت تعاونی  195
  جوي نبش  هفت

 ایستگاه گاز

   آباد خ نفت جنت   -
 متري مهر 16خ نسترن 
 6 پالك 1 سرو

44419800-  021 1 24000 

 سکینه بی بیشهریار  ذرنوشآمزرعه  196
به  سکینه بی بیچهارراه 

  سمت ماهدشت 
 3خ دانش 

 سکینه بی بیشهریار  0261  - 7305234
به  سکینه بی بی چهارراه

  سمت ماهدشت 
 3خ دانش 

-   2 25000 

چهارراه  سکینه بی بیخ  رضاوندي 197
مهردشت  سکینه بی بی

  ماهدشت خ امام رضا 
 74 پ

چهارراه  سکینه بی بیخ  0261  -7303096
مهردشت  سکینه بی بی

  ماهدشت خ امام رضا 
 74 پ

-   1 20000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

چهارراه  سکینه بی بیخ  مزرعه 198
سمت ه ب سکینه بی بی

 2 مهردشت خ دانش

چهارراه  سکینه بی بیخ    -
سمت ه ب سکینه بی بی

 2 مهردشت خ دانش
بعد از خاکی درب سوم 

 سمت چپ

-   1 32000 

 سکینه بی بیشهریار ج  نژاد مه 199
ج ده  آبادروستاي امیر

شش نرسیده به ده شش 
سمت راست انتهاي 

 خاکی

 سکینه بی بیشهریار ج    -
اول ج  آبادروستاي امیر

  شش منزل ده 
 ظفر یادگار

-   1 17000 

 سکینه بی بیشهریار ج  بیات 200
 آبادروستاي امیر
 توانبخشی

 سکینه بی بیشهریار ج    -
خ  آبادروستاي امیر

مخابرات کوچه مخابرات 
 33 پ

-   1 10000 

 سکینه بی بیشهریار ج  نیت خوش 201
   آبادروستاي امیر
 خ توانبخشی

  دریانو انتهاي یکم    -
 4 تختی پ يکو

-   1 30000 

 آبادصفادشت امیر شبتدي 202
روستاي ده شش خیابان 

پرستو انتهاي خیابان 
 دست راست

 آبادصفادشت امیر   -
روستاي ده شش 

خیابان پرستو انتهاي 
 خیابان

-   1 21000 

بعد از  آبادمرد عابدینی 203
   به طرف سکینه بی بی

ده شش دست چپ 
 مرغداري کوثر

بعد از  آبادمرد شهریار   -
   به طرف سکینه بی بی

ده شش دست چپ 
 مرغداري کوثر

-   1 48000 

قزوین بعد  جاده شهریار حاج محمود شوشتري 204
کیلومتر بعد از  3بیک آاز 

 گوشت زیاران

قزوین بعد  جاده شهریار 0262  -2873060
کیلومتر بعد  3بیک آاز 

 از گوشت زیاران

4423280 -  0261 1 62000 

 جاده شهریار غالمرضا انوري 205
نرسیده به  سکینه بی بی
 دست چپ میهن آباد امیر

 جاده شهریار   -
نرسیده به  سکینه بی بی

دست چپ  آباد امیر
 میهن

-   1 24500 

هارراه مالرد چشهریار  ابوالفضل طالبی 206
متر بعد از ده  200

 مهرچین دست راست

هارراه مالرد چشهریار    -
عد از ده متر ب 200

 مهرچین دست راست

88971101- 
4 -  

0262 1 37000 

                  شهرستان اسالمشهر  
شاطره خ نگین انتها  شرکت نگین 207

  خیابان شرکت 
 مرغداري نگین

شاطره خ نگین انتهاي  021  -55244355
 نگین خیابان شرکت

66024242-  021 1 140000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

فیروز بهرام بعد از اتوبان  فیروز بهرام 208
کوچه ) انتها( خ درختی

 پور شهید بخش

پاسداران بعد از پارك   -  -- 
 3نیاوران خ قنات پالك 

 5 طبقه

26131874 -  021 1 110000 

ه به داسالمشهر نرسی يشرکت انور 209
  میدان نماز ده عباس 
در سبز رنگ پشت 
 سیلوي اسالمشهر

 70000 1   - ندارد 0228  - 2344888

  مستوفی  آباداحمد يشرکت کاهد 210
 9خیابان گالیل  9گالیل 

 يکاهد يمرغدار

2722509 - 
2721506 

  تهران پاسداران  0228
 21پ  گلستان ششم

22542914-  021 1 39000 

بعد از زادگان آاتوبان  شرکت مرغانه 211
 آباد پمپ بنزین خ شمس

 بعد از زیرگذر اتوبان ساوه
 سپهر يمرغدار

   5شهرك غرب فاز  021  - 55250756
 1896پالك 

55250756 -  021 1 64000 

گلدسته به سمت فیروز  شرکت چکاوك 212
 آباد شمس جاده بهرام اول

 1خیابان اول پ 

55291151- 
2 -  

تهران خ اسکندري شمالی  021
 4طبقه  124پالك 

66914853-  021 1 100000 

                 کریم شهرستان رباط  
فرودگاه  جاده کریم رباط يساالر 213

امام خمینی روستاي 
نوده بعد از مطلوب فلز 

 زادآ

خیابان  خیابان توحید 0229  -3440169
 14نیایش شرقی پالك 
 طبقه دوم

-   1 45000 

ساوه انتهاي خخ  جاده سپیدبال فجر پویا 214
سبزدشت مرغداري 

 فرجام نیک

  تهران خ بهار شیراز    -
 6پالك 

66431870-  021 1 56000 

 يکریم روستا رباط بیدگلی 215
 سفیدار

 400000 1   - سفیدار يروستا کریم رباط 0229  - 4222686

 جاده کریم رباط جاده سیمرغ شهریار 216
شرکت  آباد قدیم انجم

 سیمرغ

 تهران خیابان شهید   -
علیرضا طوسی شباهنگ 

 يخیابان اسکندربعد از 
 4طبقه  124پالك 

66934884-  021 1 50000 

                 شهرستان پاکدشت  
خ  آباد پاکدشت خاتون سفییو 217

نمکی صالح روستاي 
 51پ  آباد حاجی

خ  آباد پاکدشت خاتون   -
نمکی صالح روستاي 

 51پ  آباد حاجی

66339002-  021 1 70000 

نو  پاکدشت روستاي قلعه اکبر تاجیک 218
 50امالك پالك 

 مرغداري تاجیک

تهرانپارس خ توحید کوچه    -
 قدیم 50غربی پالك  17

77362224 -  021 1 120000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

پاکدشت دهستان  زار یونجه 219
روستاي  آباد شریف
 خانی  ابوالقاسم آباد علی

میدان توحید ابتداي  0292  - 3533366
ستارخان کوچه سیامی 

 4واحد  3پالك 

66439410-  021 1 400000 

                آبادشهرستان نظر  
   - آبادشهرستان نظر مزرعه بهار 220

 از حصار قبل قوچ جاده
قالیشویی سمت راست 
 جنب تراکنش برق

   - شهرستان نظرآباد   -
 از حصار قبل قوچ جاده

قالیشویی سمت راست 
 جنب تراکنش برق

-   1 10000 

 آباد قاسم جاده آبادنظر رضاوند 221
پل زیرگذر بعد از بزرگ 

دست چپ بعد از 
 مرغداري جمالی

کرج جهانشهر خیابان    -
فرمانداري کوچه شید 

 4طبقه  40/1بقایی پالك 

-   1 50000 

تنکمان روستاي  آبادنظر حجارمنش 222
اقبالیه انتهاي روستاي 

 اقبالیه

تهران خیابان شریعتی    -
خیابان قیطریه کوي سعید 

خیابان توحید خیابان 
شهید طوسی شباهنگ 

 148سابق پالك 

-   1 39000 

 آبادشهرستان نظر کریمی اهللا حجت 223
   بختیار يروستا
 کریمی يمرغدار

 يروستا آبادشهرستان نظر 0262  -4632797
 کریمی يمرغدار بختیار

66595239-  021 1 140000 

 آباد شهرستان نظر حاج وزیري 224
مرغداري  آباد نجم

 مصطفی حاج وزیري

 آباد نجم آباد شهرستان نظر   -
  مرغداري مصطفی 
 حاج وزیري

6622940 -  021 1 20000 

 آبادشهرستان نظر دهقانی 225
 تنکمان مرغداري دهقان

کرج میدان سپاه خیابان    -
 گلستان نبش الدن

4480220 -  0261 1 35000 

کرج به قزوین  جاده ماکیان شهر 226
نرسیده به کارخانه فخر 

  ایران مرغداري 
 ماکیان شهر

کرج به قزوین  جاده 0262 - 5310293- 5
نرسیده به کارخانه فخر 

  ایران مرغداري 
 ماکیان شهر

-   1 85000 

 آباد شهرستان نظر شرکت بانک سحر 227
 آباد روستاي حسن

  مرغداري طیور 
 بانک سحر

روستاي  آباد شهرستان نظر   -
مرغداري طیور  آباد حسن

 بانک سحر

-   1 100000 

 آباد شهرستان نظر کیان مرغ 228
بعد از  آباد روستاي کاظم
نژاد نرسیده گلخانه خسرو

 به کلبه بهرام

تهران پاسداران تنگستان    -
 6چهارم کوي ترانه پالك 

 طبقه اول

22702296 -  021 1 160000 

 آباد شهرستان نظر يآباد دهقانی محمد 229
 تنکمان مرغداري دهقان

یابان کرج میدان سپاه خ   -
 گلستان نبش الدن

4480220 -  0261 1 35000 

 آباد به طرف نجم آباد نظر شادمند 230
شنی  جاده جنب پاسگاه

   آباد به طرف عبدل
 دست راست

 آباد به طرف نجم آباد نظر 0261  -2706803
 جنب پاسگاه

5373918 -  0262 1 30000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري مرغداريمحل 
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان اردبیل  
انزاب باال  جاده اردبیل شرکت امت ثاراهللا 1

بعد از شرکت گاز 
مرغداري خدایی نرسیده 

 به انزاب باال

اردبیل میدان قیام  0452  - 2913081
خیابان کاشانی جنب 

 دفتر مسافرخانه نادري
 مرغداري خدایی

3361945- 
3357878 

0451 1 37000 

  مغان  جاده اردبیل 615ت تعاونی شرک 2
متر بعد از پلیس  500

راه مغان دست چپ 
 615شرکت تعاونی 

به اردبیل میدان قیام   
دروازه مشگین  طرف

طبقه زیرین مسافرخانه 
 نادري مغازه مرادي

3330875 -  0451 1 65000 

 جاده 18کیلومتر اردبیل  مرغداري غیبی 3
) مغان جاده( شهر مشگین

نرسیده به پلیس راه 
 مغان

اردبیل خیابان کاشانی   
راه پیرعبدالملک  چهار

 فروشگاه مرغ غیبی

3356649 -  0451 1 15000 

خلخال  جاده اردبیل مرغداري غیبی 4
بعد از  18کیلومتر 

روستاي آراللوي بزرگ 
  جنب پتروشیمی 
 دست راست

  اردبیل خیابان والی   
متري والی مجتمع  18

   10هنرمندان بلوك 
 واحد یک

2238814 -  0451 1 17300 

اردبیل راه انزاب علیا  مرغداري فرجی 5
ایستگاه شرکت  روي روبه

 گاز دست راست

اردبیل راه انزاب علیا   
  ایستگاه  روي روبه

 شرکت گاز

  1 10000 

                  شهرستان خلخال  
 390شرکت تعاونی  6

 ایثارگران خلخال
خلخال بخش هشتجین 

نرسیده به روستاي 
 منامین دست راست

خلخال بخش هشتجین  0452  -4873263
نرسیده به روستاي 
منامین دست راست 
 منزل محمدصادق شاد

4873234 -  0452 1 15000 

                 شهر شهرستان مشگین  
  مرغداري تخمگذار  7

 فاطمه صادقی
 15کیلومتر شهر  مشگین
 اهر بعد از روستاي جاده

   روي روبهقصابه 
 روستاي خنجر

شهر خیابان شهدا  مشگین  
کوچه شهید جهانگیري 

 11کوچه هویزه پالك 

5232275 -  0452 1 9000 

 16کیلومتر شهر مشگین پور مرغداري ولی 8
اهر مابین روستاي  جاده

لو و ساوجبالغ  شعبان
 دست راست

شهر خ باهنر  مشگین 0452  -5512226
جنوبی طبقه فوقانی 

  داروخانه دکتر 
 کریم انوري

5225115 -  0452 1 5000 

 10کیلومتر  شهر مشگین مرغداري تخمگذار صادقی 9
از  تر پاییناهر  جاده

مزرعه خلف  روستاي
 دست چپ

شهر خ شهدا  مشگین 0452  - 5285113
کوچه شهید جهانگیري 

 11کوچه هویزه پالك 

5232275 -  0452 1 11000 

 جاده شهر مشگین شرکت تعاونی آناج مرغ 10
از  تر پایینکمربندي 

 سازي کارخانه آرد

شهر شهرك امام  مشگین 0452  - 5236960
خیابان شهید وافقی 

 35پالك  1فرعی 

اظهار  2 0451  - 5233797
 نشده

 10کیلومتر شهر  مشگین مرغداري تخمگذار محرمی 11
اهر روستاي احمد  جاده

متر بعد از  500بیگلو 
 خروجی روستا

شهر روستاي  مشگین  
احمد بیگلو پشت مسجد 
 حضرت ابوالفضل روستا

5552048 -  0452 1 15000 
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرکزي مرغداري دفتر محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 945تعاونی  12
 شهر مشگین

شهر اهر بعد  مشگین جاده
از روستاي سلمان کندي 

 لو آقچه جاده ابتداي

ي کیلومتر 7تبریز خیابان   
کوي پزشکان کوي رضوان 

 9پالك 

6550621 -  0421 1 30000 

                 گرمیشهرستان   
تخم  شرکت زرین 13

 مغان
 3شهرستان گرمی 

موران  جاده يکیلومتر
 روستاي ایلخچی

شهرستان گرمی بازار   
شوروي دفترخانه قاسمی 

مسجد جامع  روي روبه
 گرمی

6221214-  0452 2 32000 

شرکت تعاونی  14
 گرمی 413

 جاده شهرستان گرمی
ي کیلومتر 10موران 

نرسیده به روستاي حمزه 
 خانلو

اردبیل اتوبوسرانی کوچه  0452  -6423337
 36باران پالك 

6627599 -  0451 1 42000 

شرکت تعاونی  15
 انگوت 1285

شهرستان گرمی بخش 
کند انگوت  مرکزي تازه

از کمیته امداد  تر پایین
 پشت تپه

شهرستان گرمی بخش   
کند انگوت  مرکزي تازه

 از کمیته امداد تر پایین

 اظهار نشده 2  

                 شهرستان کوثر  
شرکت تعاونی  16

815 
 جاده شهرستان کوثر اول

روستاي گنجگاه  راهی سه
  مرغداري صادقی 

 دست چپ

شهرستان کوثر شهر گیوي   
جنب مسجد  امیرکبیربازار 

 82جامع پالك 

4923040 -  0452 1 30000 

شرکت تعاونی  17
 فاراب مرغ

اردبیل به کوثر  جاده کوثر
فاراب دست چپ  راهی سه

 فاراب مرغ شرکت تعاونی

اردبیل به کوثر  جاده کوثر 0452  - 4542072
  فاراب  راهی سه

 روستاي فاراب

4542073 -  0452 1 15000 

شرکت تعاونی  18
 بامداد 953

 جاده شهرستان کوثر
ي کیلومتر 2فیروزآباد 
  فیروزآباد  مانده به

 دست چپ

اردبیل خیابان والی  0452  - 4943300
بانک ملی کوچه  روي روبه

 18پالك  5بعثت 

2235225 -  0451 1 30000 

                 شهرستان نمین  
شرکت تعاونی  19

 اردبیل 763
اردبیل آستارا  جاده نمین
 جاده پلیس راه روي روبه

سربند علی بالغی بعد از 
روستاي سربند دست 

 راست

 به طرفاردبیل میدان قیام   
 دروازه مشگین

7717555 -  0451 2 50000 

مرغداري مصطفی  20
 کران موسوي ننه

 جاده شهرستان نمین
فندقلو نرسیده به روستاي 

 سر کله

اردبیل خیابان امام یساول  0452  - 3252772
ثبت اسناد سابق  روي روبه

 دفتر مرغداري شیخلووند

8815502 - 
3333105 

0451 1 30000 

اردبیل  جاده 12کیلومتر  مرغداري غیبی 21
 آبی بیگلو دست راست

روستاي  روي روبه جاده
 آرخازلو

 روي روبهاردبیل یساول  0452  - 3433350
 اداره ثبت قدیم

3351006-  0451 1 34000 

                  شهرستان نیر  
غ تخمگذار مر  22

شرکت تعاونی 
 روستایی نیر

کیلومتر  2اردبیل نیر  جاده
 مانده به شهرستان نیر

روستاي دیمان  جاده
 دست راست 1کیلومتر 

شهرستان نیر خیابان امام  0452  -3823611
خمینی جنب شهرداري 
 شرکت تعاونی روستایی

3822584 -  0452 2 30000 
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  قماستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان قم  
کیلومتر  -کاشان جاده ،قم پور حسن اسالمی 1

 زندان روي روبه -12
 يمتر 16میدان امام  ،قم 0251  - 3443287

   11فلسطین کوچه 
 10پالك 

6632126-  0251 1 20000 

قدیم کاشان  جاده قم بیگی اهللا بیبح سید 2
  جنب  15کیلومتر 

 پادگان خیبر

 3باجک فرهنگیان   
   1بیطرفان حکمت 

 4پ 

  1 120000 

 جاده ،کاشان جاده ،قم اکبر یوسفی 3
، نرسیده 20کیلومتر  ،کهک

 دست چپ به خورآباد

   يد 19خیابان  ،قم 0251  -3443896
، کوچه شلمچه 30کوچه 

 2پالك 

7752028 -  0251 1 50000 

 روي روبهکاشان  جاده ،قم مرغداري مفید 4
  زندان اول خیابان 

 متري سمت راست 30

 يمتر 30امین  بلوار ،قم  
  بکائی میدان مفتح 

 39 پالك

2935948 -  0251 1 55000 

 روي روبهکاشان  جاده ،قم علی زارعی 5
متري دوم  30زندان 

  متري  30انتهاي 
 دست چپ

مجتمع فرهنگیان  ،قم 0251  - 3443273
 8پالك  3بیطرفان 

7717575 -  0251 1 50000 

  کاشان  جاده قم محمد عظیمی 6
جنب  20کیلومتر 
 شویی کبار ماشین

 17امین کوچه  قم بلوار  
 18پالك 

2932884 -  0251 1 130000 

 12کاشان کیلومتر  جاده غالمحسین تقوي 7
زندان لنگرود  روي روبه

 فرعی اول سمت چپ

دي بعد از فلکه جهاد  19 0251  - 3443257
 633پ 

7701554 -  0251 1 80000 

 روي روبهکاشان  جاده ريفمحمد جع 8
متري دوم  30زندان 

  متري  30انتهاي 
 دست راست

   49خ خاکفرج ك   
 492پ 

6634231 -  0251 1 20000 

گازران مزرعه  جاده ،قم احمد حسینی سید 9
 گلستان جاده آباد فرج

   7میدان امام ك  252  -6223937
 95پ 

8821406-  0251 1 90000 

 روي روبهگازران  جاده قم سید احمد موسوي 10
 میدان دام قلعه صدري

 10000 2 0251  - 8850327 50نیروگاه نبش توحید   

 12کاشان کیلومتر  جاده محمدحسین رضوانی 11
متري اول انتهاي  30

 سمت چپ

قم چهارمردان خ هنرستان  0251  -3443692
 54پ  1معلم جنوبی 

7719177 -  0251 1 27000 

 -کاشان جاده 12کیلومتر  زاده غالمعلی تقی 12
 30 يزندان انتها روي روبه
  کوه  يپا -دوم يمتر

 سمت چپ

 9انصارالحسین کوچه  ،قم  
 يمنزل شکور 3پالك 

6650736-  0251 1 25000 

  کاشان  جاده ،قم فراز قم سینا 13
 روي روبه 12کیلومتر 
اول  30 يانتها - زندان

  شرکت مرغداري 
 سینا فراز قم

  خیابان بوعلی سینا  ،قم 0251  - 3443277
درمانگاه پشت  يمتر 25

 مسجد تولیت

2935192 -  0251 1 110000 

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

15کیلومتر اراك  جاده ،قم ابوالفضل پهلوانی 14
 يجنب پادگان منتظر

 - خیابان شهید لواسانی ،قم  
 22پالك  43 - کوچه

  1 38000 

 -قدیم اصفهان جاده ،قم لبخند سحر 15
 دست راست 25کیلومتر 

 30 کوچه يد 19 خ ،قم  
 2کوچه شلمچه پالك 

  1 85000 

 14قمرود کیلومتر  جاده زادگان محمد ملک 16
 امامزاده 6نرسیده به 

گیالنفر  يمتر 30 ،قم  
   6 کوچه روي روبه

 658پالك 

7761069 -  0251 1 20500 

کوه سفید بعد از  جاده - قم مزرعه مرغ زرین فدك 17
 چاه پا برهنه

 روي روبهقم فلکه جهاد   
بانک ملی دفتر مرغداري 

 طباطبایی

7700350 -  0251 1 43000 

قدیم اصفهان  جاده ،قم سید عباس طباطبائیان 18
 7کیلومتر ، 15کیلومتر 
 ونارج درب دوم جاده

) باجک( يد19خیابان  قم  
   فلکه جهاد از بعد

 633پالك 

7700350 -  0251 1 102000 

کاشان  جاده 6کیلومتر  ،قم محمدعلی یزدیزادگان 19
 قبرستان بقیع روي روبه
نرسیده به  جهاد جاده

 آباد جنت يروستا

 روي روبهفلکه جهاد  0251  - 3443281
مدرسه امام خمینی جنب 

 گلفروشی

7718413 -  0251 1 90000 

قدیم  جاده 15کیلومتر قم  غالمرضا جندقی 20
 جاده 7کیلومتر اصفهان 

 ونارج

بعد از دي  19خیابان  ،قم  
 جنب سوپر فلکه جهاد

 گلچین

7727803 -  0251 1 50000 

قدیم اصفهان  جاده قم عباس بابایی 21
ونارج  جاده 15کیلومتر 
 ياولین مرغدار 7کیلومتر 

 مزرعه خام بیگی

قم نرسیده به فلکه   
نبش کوچه  عصر ولی

 يا درب قهوه 2شماره 

7724536-  0251 1 65000 

قدیم  جاده 15کیلومتر  ،قم 48تعاونی  22
باسکول  روي روبهتهران 
 از اتوبان بعد زیرگذر
   يمحمد يمرغدار

 دست چپ

 14000 1 0251  - 2927215 31پ  4قم بلوار امین ك   

هران قدم ت جاده قم حسن حیدري 23
بعد از پل  20کیلومتر 
اراضی مزرعه  آباد عسگر

مرغداري  آباد محسن
 حیدري

 155000 1 0251  - 7714204 502پ  39باجک ك قم   

 جاده کاشان جاده ،قم ییپرطال 24
کهک ورجان نرسیده به 

 سمت راست يسنگبر

 70000 1 0251  - 7715541 25پ  69قم باجک ك   

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

  قمرود  جاده قم 359تعاونی  25
  نرسیده به  12کیلومتر 

 359امامزاده مرغداري  6

 روي روبهم کیوانفر  30قم   
 658پ  6ك 

6603920 -  0251 1 28000 

تاج خاتون  جاده اراك جاده پگاه فجر 26
 دست چپ 3کیلومتر 

 کیوانفر يمتر 30 ،قم  
 672پالك 

6603933 -  0251 1 30000 

باغ  یکه جاده ساوه جاده محمدتقی آذري 27
  نرسیده به روستا 
 دست راست

 25000 1 0251  - 2907578 95پ  1ساالریه خ نسترن   

روستاي  آباد قم حاجی حسین حیدري 28
 سراجه

نبش  يد 19خیابان  ،قم  
 2پالك  72کوچه 

7706648 -  0251 1 55000 

قدیم اصفهان  جاده ،قم نمونه 29
   قبل از 10کیلومتر 
 بتون بنیاد

 يکو کیوانفر يمتر 30قم   
 يمحمد کوچه شهید رهبر

 18پالك 

6615829 -  0251 1 89000 

سید محمدتقی  30
 طباطبائیان

کهک  جاده کاشان جاده قم
  نرسیده به روجان 

 20کیلومتر 

بعد از  يد 19خیابان  ،قم 0252  - 4433383
  سازندگی  فلکه جهاد
 633پالك 

7700250 -  0251 1 80000 

 از کاشان بعد جاده ،قم عینی محمد علی 31
 50میم کیلومتر  يروستا

   16ك  قم بلوار دل آذر 0252  - 4453348
 1پ 

7225153 -  0251 1 5000 

  شرکت مرغداري  32
 قلعه نساء

سلفچگان  - ساوه جاده ،قم
 آباد رحمت راهی سه
اراضی طغرود  آباد دولت

 اراضی قلعه نساء

بعد از  - يمیدان مطهر ،قم 0252  -6373320
 داخل گاراژ - اداره پست

6625861-  0251 1 50000 

 15کیلومتر اتوبان تهران  تقی محمديمحمد 33
 يدست راست مرغدار

 يمحمد

یاسر  م عمار 75قم   
ساختمان اتحادیه 

3طبقه  تخمگذارمرغداران 

7782200 -  0251 1 80000 

قدیم اصفهان  جاده ،قم حسین رحمتی - گائینی 34
پاسگاه  از بعد 8کیلومتر 

 اولین فرعی دست راست

 -خیابان باجک - قم  
 -4 بیطرفان -1 فرهنگیان
 - بست شکوفه نب 1 نسترن

 36پالك 

7750565-  0251 1 8000 

ها  لک آباد قم حاجی يقادر 35
به  آباد روستاي مبارك

 آباد روستاي حاجی طرف
 آقا سمت چپ

قم ساالریه خیابان میثم   
آخر شهرك کوچه بعثت 

 25پالك 

  2 5000 

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن  آدرس ) قطعه(

 کهک جاده -کاشان جاده میهن 36
قرارگاه شهید  جاده

 آباد طرمچی مزرعه صلوات
دست راست مرغداري 

 میهن

  فلکه شهید محالتی   
 ك شهدا جنب شیر پگاه

7238795 -  0251 1 40000 

کهک  جاده کاشان جاده کشت و صنعت کوثر 37
روستاي صرم کوچه قصابی 

 322پ 

 8000 1   کاشان روستاي صرم جاده  

کهک  جاده کاشان جاده قم غالمرضا غفاري 38
ورجان  ينرسیده به روستا

سمت راست بعد از آسفالت

   16قم آذر خ زاویه   
 57م سعدي پ 

6700100-  0251 1 43000 

قدیم اصفهان  جاده بهرام فهیمی 39
ونارج  جاده 9کیلومتر 

 سمت راست

 يمتر 20قم ساالریه   
 130یاسمن پالك 

2925777 -  0251 1 44000 

قدیم اصفهان  جاده ،قم اصغر جندقی علی 40
 سمت چپ 15کیلومتر 
 13کیلومتر نارج  و جاده

 -63 کوچه -باجک - قم 0252  - 4253330
 23پالك 

  1 60000 

کهک  جاده کاشان جاده قم ابوالفضل حمیدیان 41
 روي روبهسمت چپ 

 سنگبري الوند

  ذر نبش آخیابان  ،قم 0252  - 4423594
 فروشی مرغ 80 کوچه

 حمیدیان

7742356-  0251 1 26000 

 جاده کاشان جاده ،قم علی الجوردي سید 42
میم  يروستا از کهک بعد

 مزرعه لنگان

م صدوق خ  45قم خ   
کوکب ك پشت پارك 

 کوکب

2932421 -  0251 1 14000 

 جاده کاشان جاده ،قم علی شیخیان 43
 خاوه يکهک روستا

 جاده کاشان جاده قم 0252  - 4373591
 خاده يکهک روستا

  1 12000 

اراك  جاده 30کیلومتر  خلق امیرعباس نیک 44
جنداب  جاده 4کیلومتر 

 تپه مزرعه قره

سمت  37خ ساحلی ك   
 2راست درب دوم واحد 

7501419 -  0251 1 18000 

 اراك جاده 30کیلومتر  محمدعلی آذري 45
 4کیلومتر جنداب  جاده

 تپه مزرعه قره

 شهرك قدس بلوار  
 3پالك  4کوچه  عصر ولی

2851226-  0251 1 20000 

 اراك جاده 30کیلومتر قم  محمدي اهللانصر 46
تپه جنداب مزرعه قره جاده

  بلوار امین ك صادقی   
 41پ  10ك 

2932089 -  0251 1 30000 

 اراك جاده 30کیلومتر قم  آذري 47
جنداب  يروستا جاده

تپه مرغداري  مزرعه قره
 آذري

 4 عصر ولیشهرك قدس   
 3پ 

2851226-  0251 1 20000 

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

روستاي جنداب جنب  يداوودعلی  48
 رودخانه

دي بعد از  19باجک خ   
   روي روبهفلکه جهاد 

 بانک ملی

  2 21700 

یکه باغ بعد از یکه باغ به  حسن اسماعیلی خو 49
سمت سنجگان سمت 
 راست مرغداري اسماعیلی

 80دي نبش ك  19خ   
 4طبقه دوم پ 

7714596-  0251 1 20000 

   ،ساوه جاده ،قم فر علی امامی 50
 18کیلومتر تفرش  جاده

 دستجرد يروستا

تفرش  جاده ساوه جاده  
روستاي  18کیلومتر 

 دستجرد

  1 8000 

 به طرفکازران  جاده ،قم شرکت سالم کشت 51
 جاده از سلفچگان بعد

 جاده قاهان دست راست
خاکی اول اراضی روستاي 

 سولقان

جنب هتل  ،میدان امام ،قم  
 7داخل کوچه پالك  رز

6634110 -  0251 1 27000 

 ،ساوه ،سلفچگان جاده ،قم )وجدانی( علی سالم 52
از  بعد ،قاهان جاده قبل از
، آباد رحمت خانه قهوه
شرکت وسار  روي روبه

 اراضی روستاي سولقان

 20000 1   7پالك  ،میدان امام ،قم 0252  - 5445514

 جاده سلفچگان جاده ،قم وکیلی محمدرضا 53
 ينرسیده به روستا ،قاهان

 قاهان

میدان امام طبقه  ،قم  
 برق تهران يفوقانی کاال

6611187 -  0251 1 27000 

 اراك جاده 30کیلومتر قم  پور رعیت 54
جنداب  يروستا جاده

 تپه مزرعه قره

 - صدوق يمتر 45 ،قم  
طبقه  5 - مقابل کوچه

 فوقانی بانک ملی

  2 15400 

به راه سلفچگان  سه ،قم محمدي 55
کیلومتر  3اصفهان  طرف
کیلومتر  220 تابلو از بعد

 به اصفهان سمت راست

   قم خیابان بوعلی سینا  
درمانگاه پشت  يمتر 25
تولیت سمت راست  مسجد

 آخرین منزل

2935192 - 
2935192 

0251 1 49000 

 - قانی ابوالفضل چهره 56
 براتی

 جاده ،اراك جاده ،قم
 تپه جنداب مزرعه قره

 يمتر 45 يابتدا ،قم  
نبش کوچه  -صدوق
طبقه فوقانی  5 - شماره

 بانک ملی

2936144-  0251 2 25000 

راه سلفچگان  سه ،قم حسن مالحسینی 57
 ،ساوه جاده 5کیلومتر 
   ،شرکت باریت جاده

 دست راست

 يمتر 45خیابان امام  ،قم  
طالقانی  يمتر 20 ،مدرس

 935پالك 

  1 80000 

جنداب  جاده اراك جاده طال پنجه 58
سمت راست مرغداري 

 شفایی

  م مطهري  24خ امام   
 43پ  14ك 

  1 15000 

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده 30کیلومتر  ،قم حسین اشعري 59
 جاده 5/2کیلومتر  ،اراك

 جنداب سمت راست

 16000 1   16پ  79باجک ك   

 1سه راه سلفچگان  مرغداري سهیل 60
راه  کیلومتر مانده به سه
 سمت راست

درب  7ك  53باجک ك   
 سوم دست چپ

7753009 -  0251 1 96000 

 روي روبهساوه  جاده قم سید حسین بقایی 61
 جاده باغیک يروستا

جنب  يکیلومتر 18تفرش 
 بنزین گل مریم پمپ

   -م صدوقی 45 0252  - 5353030
 56پ  56صدوقی 

2935769-  0251 1 23000 

 3جنداب کیلومتر  جاده 234تعاونی مشاع  62
 دست چپ اولین مرغداري

بانک  روي روبهدي  19خ   
 ملی و سپه دفتر طباطبایی

7700350 -  0251 1 34000 

 30اراك کیلومتر  جاده قم طباطبائیان 63
روستاي  جاده دست راست

جنداب اولین مرغداري 
 دست چپ

 روي روبهقم میدان جهاد   
 632بانک ملی پ 

7700350 -  0251 1 34000 

 30000 1 0251  - 7734228 6پ  1دي بیطرفان  19خ    گازران روستاي طغرود رضا صفائی -شهربین 64
 - قدیم اصفهان جاده قم سید رضا حسینی 65

به  - بعد از دو راهی نیزار
بعد از  -سلفچگان طرف
 سمت چپ -پل

 -گلستان يمتر 20 ،قم 0252  -3763255
 14پالك  8 کوچه

2916079-  0251 1 36000 

تهران بعد از  جاده قم تقیان 66
آسفالت  جاده شکوهیه
 روي روبه آباد رحمت

مرغداري سپیدبال 
 مرغداري شیخ تقیان

قم میدان امام زیر هتل رز   
 سالم آقايدفتر مرغداري 

6634110 -  0251 1 21500 

 -25 راه سلفچگان سه ،قم شرکت سیمین مرغ قم 67
 -به سمت دلیجانکیلومتر 

 سمت راست

م  25خ بوعلی سینا   
درمانگاه پشت مسجد 
  تولیت سمت راست 
 آخرین منزل

2935055 - 
2935192 

0251 1 80000 

کهک بعد از روستاي  جاده تقی سیار 68
میم نرسیده به ویریچ 

 دست راست

قم بلوار امین خ ساحلی  0252  -4453361
 321پالك 

  1 30000 

کهک ورجان نرسیده  جاده نوین 69
 به سنگبري سمت راست

کهک روستاي  جاده  
 ورجان

  1 40000 

کهک سیرو دست  جاده مهدي نصراللهیسید  70
 راست مرغداري اول

 -خیابان دور شهر ،قم  
 يمتر 20 -خیابان سمیه
 75 پ 14رجائی ك 

713292-  0251 1 60000 

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرغداريدفتر مرکزي  محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده -کاشان جاده ،قم 8شرکت تعاونی  71
کهک سیرو نرسیده به 

ابراهیم سمت  امامزاده
 8تعاونی  يراست مرغدار

م صدوق  45قم اول  0252  - 4383399
 39میدان مفتح پ 

2935948 -  0251 1 55000 

 جاده کوه سفید جاده ،قممق شرکت تعاونی حمید 72
البرز بعد از قشالق سمت 
 چپ تعاونی حمید

قم خ مولوي ك فردوسی   
 10ك روحی پ 

6630234 -  0251 1 30000 

 جاده کوه سفید جاده ،قم شرکت قشالق 73
 جاده قشالق انتهاي

 مرغداري قشالق

یاسر  م عمار 75انتهاي  0252  -3328067
 2هاران طبقه ساختمان ب

 دفتر شرکت نوك طال

  1 55000 

 جاده قدیم تهران جاده سپیدبال 74
مرغداري  آباد رحمت

 سپیدبال

 5قم باجک بیطرفان  0251  - 3342478
 12پ  3گلستان 

7720635-  0251 1 125000 

به کوه سفید  جاده قم شرکت زرپر 75
امامزاده روستاي  6 طرف
 مرغداري زرپر آباد ملک

 يمتر 20 - بلوار امین ،قم  
   -19 کوچه - گلستان

 199پالك 

2925257 -  0251 1 34000 

 جاده -کهک جاده - قم چیان محسن گیوه 76
سفالت آکارخانه  - صدم

  خاکی  يامید انتها
 دست چپ

م صدوق  45قم انتهاي   
 13بلوار شهید کریمی ك 

 17پ 

  1 30000 

شرکت تولیدي سپید  77
 مرغ پرستو

 و جاده کهک اول جاده قم
  نارچ مزرعه صنم بر 

 1فرعی 

صدوق  يمتر 45 اول ،قم  
 41میدان مفتح پالك 

  1 24000 

 جاده -کاشان جاده ،قم نگین 78
معدن  جاده - کهک ونارج

  منگنز سمت چپ 
 مرغداري نگین

الدین  قم میدان شهید زین 0252  - 4423401
 21م قندي پ  20جنب 

6654557 -  0251 1 45000 

ساوه روستاي قاهان  جاده علی شارعی 79
 مرغداري شارعی

 20000 1 0252  - 5343304 روستاي جمیزقان  

-سلفچگان - ساوه جاده ،قم مرتضی سالم 80
 يابتدا 32کیلومتر 
 سولقان يروستا

 -خیابان ژاله -ساالریه - قم  
 12پالك 

  1 22500 

قدیم  جاده 15کیلومتر  ،قم طالنوك  81
بعد از پل زیرگذر  - تهران
 سمت راست - اتوبان

 متري عمار 75انتهاي   
یاسر ساختمان بهاران 

 طال شرکت نوك 2طبقه 

  1 90000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 -قدیم تهران جاده قم مالمحمدي 82
 سمت چپ 15کیلومتر 
کیلومتر  -آباد رحمت جاده

  دست چپ مرغداري  4
 مالمحمدي

بلوار  -شهرك قدس ،قم  
   4 عصر ولی -عصر ولی

 25پالك 

2859162-  0251 1 20000 

 جاده قدیم اصفهان جاده محمدجواد عظیمی 83
بعد از کیلومتر  2ونارچ 

معدن منگنز نرسیده به 
  امامزاده عیسی 
 سمت راست

 - قم خیابان دور شهر  
 10پالك  - 17 کوچه

7745307 -  0251 1 63000 

 -ورجان جاده کاشان جاده مرغداري شقایق 84
 به سمت معدن منگنز

ست سمت را 5کیلومتر 
 مرغداري شقایق

   20م صدوق  45 0252  -4423609
 152م چمران پ 

2937853 -  0251 1 22000 

بعد  - کوه سفید جاده - قم سپیده مرغ شفق 85
 روي روبه -البرز ياز روستا

 باسکول کوثر

  دي  19قم خ   
 72پ  2ك 

7712270 -  0251 1 43000 

روستاي  جاده اراك جاده پور حسین شفیعی 86
تاج خاتون مرغداري دوم 

 دست راست

م  10م توانیر  20خ امام   
اول  بست بناسکندري 

 3دست راست پ 

  1 40000 

تاج خاتون مرغداري  جاده حسین دهقان دهنوي 87
 اول سمت راست

م  20میدان امام خ امام  0252  - 3233408
  م اسکندري  10توانیر 

 درب دوم سمت چپ 1ك 

6653276-  0251 1 14000 

اراك  جاده 3کیلومتر  فهیمی 88
نرسیده به روستاي تاج 
 خاتون مرغداري فهیمی

 17نیروگاه بنش ك   
ساالریه  - فروشگاه توحید

 238خ نواب صفوي پ 
 5واحد 

8815215 -  0251 1 43000 

کیلومتر به  5سلفچگان  برادران خادمی 89
باغ  سمت ساوه بعد از یکه

سمت چپ نرسیده به 
 سنجگان

 تريم 46تهران نارمک   
  شرقی خ محمد فراهانی 

  بلوار امین  -92پ 
   10صدوق ك  تريم 45

 56پ 

2933865-  0251 1 17000 

اسماعیل محمدي  90
 قراسویی

اراك  جاده 20کیلومتر 
 پشت سوهانی قصر

میدان آزادگان مرصاد   
 6پ  8تندگویان 

6668930-  0251 1 30000 

 20اراك کیلومتر  جاده برادران میرابراهیمی 91
پشت سوهانی جنب 

 شویی ماسه

  نیروگاه میدان توحید   
 30آزاد پ  تريم 20

  1 80000 

سلفچگان بعد از امامزاده  ر عبدالحسینیمنصو 92
جعفر سمت راست نرسیده 

 به راهجرد

ساالریه خ میثم خ اقاقیا   
 81پ  5اقاقیا 

  1 50000 

2  
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 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

باریت بعد  جاده سلفچگان ثمین 93
فرعی چهارم  آهن راهاز پل 

 سمت راست

م  16خ انصارالحسین   
 33پ  4کالهدوز ك 

6652538 -  0251 1 22000 

 30اراك کیلومتر  جاده خدادادي 94
 جنداب روي جاده روبه

سهیلی  تريم 20خ امام   
  97پ نبش 

6636386 -  0251 1 25000 

 531شرکت تعاونی  95
 ققنوس

راه سلفچگان  اراك سه جاده
سمت  آباد قریه عباس
 راست

نیروگاه میدان توحید   
  جنب درمانگاه عبداللهی 

ساالریه فلکه  -157پ 

   54پ  1میثم اقاقیا 
 4واحد 

8827989 - 
2901041 

0251 1 34000 

سو  اراك روستاي قره جاده حاج محمد محمدي 96

آباد کیلومتري فتح 2حدود 

 118کارگر پ  تريم 45  

 )میدان امام(

  1 20000 

 شرکت سمند طالیی 97
 )516تعاونی (

 30ساوه کیلومتر  جاده قم
 خانه قهوه روي روبه

 آباد رحمت

 روي روبهقم میدان جهاد   
 633بانک ملی پ 

7700350 -  0251 1 22600 

  راه سلفچگان  سه جاوید 98
 جاده کیلومتري ساوه 5

شرکت باریت مرغداري 
 جاوید

     1 23000 

   جاده اراك جاده قم عبدالهی 99

 تاج خاتون

  مقابل  کیوانفر تريم 30  

 بانک صادرات

6603933 -  0251 1 75000 

سلفچگان ساوه قبل  جاده مرتضی سالم 100
قاهان بعد از  جاده از

 آباد رحمت خانه قهوه
شرکت وسار  روي روبه

 اراضی روستاي سولقان

  میدان امام جنب  0252  - 5445514
 7هتل رز پ 

  1 24000 

بخش خلجستان دهستان  الفضل برزگرنویسیابو 101
 قاهان روستاي اغلک

 24ك  مدنی تريم 16قم   
 387پ 

6706478 -  0251 1 10000 

2  
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  قماستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -25

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 سلفچگان قبل از جاده عباس سالم 102
قاهان بعد از  جاده
 آباد رحمت خانه قهوه
شرکت وسار  روي روبه

 اراضی روستاي سولقان

  میدان امام جنب  0252  - 5445520
 7هتل رز پ 

  1 7000 

بین رستگان و فوجرد  علینقی جانقلی 103
   جاده 10کیلومتر 

 دستجرد تفرش

 25000 2 0252  - 5373839 روستاي فوجرد  

غالمحسین خدادادي  104
 دهنوي

 تريم 20خ امام  0252  - 3668005 آباد نصرت
 97منش پ  سهیلی

6636386 -  0251 1 25700 

سیدعبدالحمید  105
 میرمحمدي

قم بخش خلجستان قاهان 
 نرسیده به روستاي اغلک

  صدوق  تريم 45 0252 -335622646
مخابرات  تريم 20

 1آپارتمان خاتم واحد 

2924976-  0251 1 12000 

  کاشان  جاده قم پیمان ابراهیم دست 106
 محمدآباد 20کیلومتر 
پادگان باقرالعلوم  جاده

سمت چپ مرغداري 
 پیمان دست

 2قم خ باجک فرهنگیان   
 21پ  2ك بنفشه 

7502825 -  0251 1 18000 

کاشان بخش  جاده قم عباس حیدري 107
 ونارچ به طرفکهک 

 20000 1   73باجک ك   

قدیم تهران بعد از  جاده قم نصراللهی 108
سمت  جاده پارکینگ اولین

 چپ مرغداري نصراللهی

م رجایی  20قم خ سمیه   
 29پ  2ك 

7748257 -  0251 1 35000 

قدیم تهران  جاده قم تعاونی مرغ نعیم 109
دست چپ  22کیلومتر 

 تعاونی مرغ نعیم

  قم فلکه جهاد جنب   
 بانک کشاورزي

13- 
7718414 -  

0251 1 100000 

روستاي  آباد قم حاجی امیر فهیمی 110
 عصر ولیخ  آباد مبارك

  قم بوستان نرگس   
 9پ  25ك 

8837308 -  0251 1 10000 

جاده قم اتوبان قدیم تهران مرغداري حسنی 111
بعد از مرغداري  آباد رحمت

سپیدبال سمت چپ 
 مرغداري حسنی

  م کشاورز  45قم   
 7پ  19 ك

8843194 -  0251 1 24700 

روستاي  آباد قم حاجی چهرقانی 112
آب روي روبهك  آباد مبارك

  قم بوستان نرگس   
 9پ  25ك 

8837308 -  0251 1 15000 

شرکت تعاونی  113
 کشاورزي زربند

قم بخش خلجستان 
 روستاي زربند

 77قم خ باجک انتهاي ك   
 آخرین منزل سمت چپ

7722252 -  0251 1 25000 
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  قزویناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -26

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  زهرا شهرستان بوئین  
 عصر ولی حصار جاده آبگرم علی محمدي 1

نرسیده به روستاي اردالن 
 سمت چپ

خیابان  جاده کرج میان 0282  - 4973190
گلشهر بلوار شهید حدادي 

 آزاديمتري  12نبش 

4433435 -  0261 2 37000 

دشتک  جاده آبگرم لکیم 2
هاردالن نرسیده به اردالن ب

 دست چپ

09359286
119 

 16000 1 0282  - 4832127 آبگرم روستاي اردالن 

 زهرا بوئینقزوین  جاده هویزه 3
 آباد روستاي عصمت

قزوین خیابان خیام جنوبی  0282  -4222568
 1پالك  8 کوچه

2222429 -  0281 1 64000 

  صنعت  کشت و 4
 دشت ارم

 زهرا بوئینقزوین  جاده
نرسیده به  15کیلومتر 

 جاده سیمرغ دست راست
خاکی  جاده بغل پل قدیم
کیلومتر  9 آباد روستا ولد
 جاده داخل

تهران میدان توحید  0282  - 4313247
خیابان  خیابان ستارخان

   54باقرخان پالك 
 طبقه دوم

66566277-  021 1 184000 

تاکستان  - قزوین جاده کاسپین طیور 5
 بزرگ آباد رحمت راهی سه

بزرگ  آباد رحمت جاده
 دست راست

قزوین خیابان مولوي نبش   
خیابان شهید انصاري 

 3طبقه اول واحد 

2557542 -  0281 1 60000 

روستاي صدرآباد یک  محمد احمدي 6
 یلومتر بیرون از روستاک

خیابان  آباد روستاي صدر  
 دوم منزل محمد احمدي

6253230-  0282 1 12000 

دشتک به  جاده بگرمآ لو خدابنده 7
 اردالن دست چپ

09121816
453 

بگرم روستاي اردالن آ 
 لو منزل علمدار خدابنده

4832267-  0282 1 12300 

کلنجین  جاده آبگرم عیسی پیري 8
روستاي یاستی بالغ 
 نرسیده به روستا

09192876
944 

قزوین خیابان انصاري  
چهارراه انصاري مجتمع 

 دفتر پیري تجاري

2577458 -  0281 1 17000 

بعد از شرکت  آباد فتح اینانلو 9
آریان استیل دست راست 
 بعد از مرغداري ترابی

اشتهارد شهرك طالقانی   
 کوچه شهید قدمی

7724903 -  0261 1 40000 

قدیم  جاده آباد سگز پور سیفی اهللا فتح 10
 آباد امیر

باد بلوار شهدا خیابان آسگز  
 شهید طالقانی

4363380-  0282 1 15000 

 جاده 15کیلومتر  شرکت سیمرغ 11
قزوین دست  زهرا بوئین

 جاده راست

تهران خیابان آفریقا نبش  0282  - 4222530
 86گلفام پالك 

  1 624000 

                  تاکستانشهرستان   
قزوین  جاده 20کیلومتر  پرسفید 12

شرکت  روي روبهتاکستان 
شمیده مسیر خاکی کهک 

به تاکستان زیرخط 
 آهن راه

 6تهران شمیران خیابان  0282  - 5222109
 قدیم 16غربی پالك 

44306412 -  021 1 75000 

2  
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  قزویناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -26

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

 جاده آباد روستاي دیال کهک مرغ 13
مدرسه امام  روي روبه

  خمینی بعد از 
 مرغداري یاران

قزوین مابین چهارراه نظام  021 22401060
  وفا و بوعلی جنب 
 سنگ پاییزان

2237103 -  0281 1 24000 

شرکت تعاونی زرده  14
 طالیی

 تاکستان - قزوین جاده
سمت  کهک راهی سه
به سمت خورهشت  راست

 آباد نرسیده به مهدي
 سمت چپ

09126999
487 

تهران خیابان نیاوران خ  
آخر  32جمشیدیه خ 

 31خیابان پالك 

22287947-  021 1 54000 

شامی  راهی سهتاکستان  تاك طالیی 15
شاپ بعد از شهرك نرجه 
 دست راست بعد از گلخانه

09126828
312 

تاکستان خ حجتی باالي  
نانوایی  روي روبهبلوار 

 108پالك 

5240444 - 
5222908 

0282 1 150000 

تاکستان به همدان  جاده تاك پرورش طیور 16
 آباد نرسیده به سیف

 آباد جهان روي جاده روبه

 54000 1   تاکستان خ حجتی  

                  شهرستان قزوین  
 باالتر از رشت جاده قزوین تخم طالیی قزوین 17

ناصرآباد نرسیده به زویار 
امام  جاده دست چپ

 ضامن

 عصر ولیمیدان  قزوین 0281  - 7223270
 خرمشهر کوچه سوم بلوار

 51پالك 

2555921 -  0281 1 65000 

قزوین ناصرآباد روستاي  زرده طالئی 18
 آباد همت

جنب  آهن راهقزوین خ  0281  - 7223270
سیم مخابرات اتحادیه  بی

هاي تعاونی  شرکت
 روستایی طبقه دوم

2553991 -  0281 1 80000 

مرکز آموزش جهاد  19
 کشاورزي

قزوین تاکستان  جاده
نرسیده به اقبالیه 

 آباد اسماعیل

اقبالیه  جاده قزوین 0282  - 5427350
مرکز آموزش  آباد اسماعیل

 جهاد

5424969-  0282 1 60000 

قزوین  جاده کیلومتري 28 شرکت مینو ماکیان 20
رشت روستاي دودهه 
 باالتر از امامزاده

09121193
682 

تهران خ ستارخان خ کوثر  
 104یکم پالك 

66436167-  021 1 100000 

                  شهرستان آبیک  
آبیک  -قدیم قزوین جاده حافظان جاوید 21

نیروگاه شهید  25کیلومتر 
از روستاي  رجایی بعد

 کوندج

2822641- 
2822644 

تهران خ میرداماد خیابان  0282
 9جردن برج آناهیتا طبقه 

88783177-  021 1 945000 

قدیم قزوین آبیک  جاده رفاه گستران پیروز 22
 آباد بعد از روستاي ناصر
 جاده سمت راست بحر

تهران خ آفریقا برج  0282  - 2822221
 7آناهیتا طبقه 

88887065 - 
88887066 

021 1  700000 

2  
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  قزویناستان   ) دنباله( 1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -26

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

قزوین آبیک  جاده مرغ تک 23
نیروگاه شهید  روي روبه

رجائی بعد از مرغ صباح 
سمت راست انتهاي 

 خیابان

2872500 - 
2872143 

تهران خیابان دکتر  0281
راه طالقانی  شریعتی سه

 نصیر اول کوچه خواجه
 356پالك 

77527898-  021 1 84000 

صنعت  شرکت کشت و 24
 آبیک طیور

قزوین آبیک بعد از  جاده
سمت  آباد روستاي ناصر
 چپ

2872888 - 
2872889 

  تهران خیابان توحید  0282
 19کوچه صائب پالك 

66436635- 
66436638 

021 1 420000 

بیک آقزوین  جاده مرغ صباح 25
 درب نیروگاه بحر روي روبه

 جاده

2872132 - 
2872330 

تهران بلوار مرزداران  0282
شیرینی سراي  روي روبه

 بانو ساختمان ایمان

44249320-  021 1 330000 

قزوین آبیک بعد از  جاده شوشتري 26
مرغداري حوضک کیلومتر 

 آباد روستاي ناصر 43

فاز  5کرج رجائی شهر خ  0282  -2873060
برادران  16پالك  2

 قاسمی

4423280 -  0261 1 60000 

زوین آبیک بعد از ق جاده حوضک 27
آبیک  روي روبه آباد ناصر

طیور داخل فرعی سمت 
 راست از طرف قزوین

یک خ  فاز کرج مهرشهر 0282  - 2872992
 296پالك  105

  1 130000 

قزوین آبیک بعد از  جاده ابراهیم کرمانی سعید 28
جنب مرغداري  آباد ناصر

شوشتري خیابان آریاکیان 
سمت راست انتهاي 

 خیابان

تهران خیابان ستارخان  0282  - 2873100
 4دوم پالك  نبش کوثر

  1 128200 

 جاده 16کیلومتر آبیک  گنج آب 29
آبیک قشالق سمت راست 

 سفال کارخانه آجر

2812438 - 
2812439 

 آزاديتهران خیابان  0282
خیابان اسکندري شمالی 

 طبقه دوم 35پالك 

66917641 - 
66917643 

021 1 134000 

شهرك قشالق  روي روبه سفیدپر 30
انتهاي  آباد روستاي یعقوب
 روستا

شعبه  روي روبهقشالق  0282  - 2812380
 750نفت پالك 

  1 15000 

قدیم خاکعلی  جاده نازنین 31
راه قره  سه 18کیلومتر 

راه  قباد سمت راست سه
 مرغداري نازنین

تهران خیابان شیرازي  0282  -2816518
  شمالی کوچه نرگس 

 9پالك 

  1 60000 

 آباد کمال جاده بیکآ غزال چمن 32
به سمت  30کیلومتر 
 دان خوشه از قزوین بعد

 آباد کمال جاده آبیک 0282  - 2814725
به سمت  30 کیلومتر

 قزوین بعد از دان خوشه

  1 100000 

ستاي قاضی زیاران رو عباس افشان 33
 کالیه انتهاي روستا

تهران خ مصطفی خمینی   
از میدان انقالب  تر پایین

میدان بهارستان اول خ 
 8نظامیه پالك 

77529185-  021 1 24000 

خاکعلی نرسیده به  جاده تاج سمین 34
 جاده روستاي خطایان اول

خاکشان قبل از دان 
 خوشه

تهران میدان توحید کوچه  0282  - 2983355
   30صاحب پالك 
 طبقه دوم

66433926 - 
66433928 

021 1 205000 

خاکعلی بعد از  جاده حقیقت -تاج زرین 35
نرسیده  آباد دوراهی ابراهیم

به خطایان سمت راست 
داخل فرعی نرسیده به 

 دان خوشه

تهران خیابان اسالمبولی   
ابتداي خیابان شرکت 

 تاج حقیقت زرین

88777238-  021 1 180000 
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  گلستاناستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري -27

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  مرکزي مرغداريدفتر  محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  بندرگزشهرستان   

شرکت کشاورزي و  1
 دامپروري نیلو

 آزاديتهران میدان  0173  - 3722027 ترکمن جاده 2کیلومتر 
 7طبقه  241 ساختمان

66421611 -  021 1 150000 

 بندرگز جاده 2کیلومتر  مرغداري اطمینان 2

 روي روبهبه کردکوي 
روستاي کوه صحرا 

 سمت چپ

گرگان بلوار ناهارخوران   

 632پالك  59عدالت 
 3طبقه 

5523493 -  0171 1 50000 

 آباد انزان شرقی استون عباسعلی مظهري 3
  بین ج روستایی 
 سمت چپ

ثبت  روي روبهبندرگز  0173  - 3753197
 اسناد

3722606 -  0173 1 90000 

شهرك نوکنده بعد از  بنفشه شرکت صحرا 4
 صنعتی سمت راست

نوکنده بعد از شهرك  0173  - 3792273
 صنعتی سمت راست

3792273 -  0173 1 40000 

                شهرستان ترکمن  

بندر ترکمن بعد از  بابک ذبیحی 5
خواجه نفس به طرف 
 آباد بصیرآباد بند بصیر

 سمت راست

   ابانگرگان خی  
 شهید رجایی

  1 50000 

                 آباد شهرستان علی  

 70000 1   عصر ولیگرگان خیابان  0173622  -3081 گرگان آباد ج علی 3ك  پر طالشرکت  6

 روي روبه آباد علی توکل شرکت 7
   شمس ردآکارخانه 
 اوانس جاده

 روي روبه آباد علی  
  کارخانه آرد شمس 

 اوانس ادهج

6211031-  0173 1 124800 

                  شهرستان کردکوي  

   16کردکوي کیلومتر  گرگانشهر يمرغدار 8
ج اصلی کردکوي گرگان 

 راه یساقی سه

گرگان خ مرداد مرکزي  0173  - 3282022
 18 پ

2229833 -  0171 1 230000 

2  
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  استان گلستان  )دنباله( 1388 –هاي پرورش مرغ تخمگذار ست نام و نشان مرغداريفهر -27

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  گرگانشهرستان   
گرگان کردکوي  جاده شرکت مرغ کالجان 9

 روي روبه 10 کیلومتر
 خط حیدرآباد

گرگان خ شهدا عرضه  0171  -2643255
  مستقیم بخشی 
 تخم مرغ

2228670-  0171 1 250000 

                  شهرستان گنبدکاووس  
 شرکت فردوس 10

 گنبد) سفیدبال(
روستاي سلطانعلی  جاده

سمت چپ  5کیلومتر 
 سومین مرغداري

  گنبد خ نامجو  0172  - 3343741
 کوچه هشتم

3344730 -  0172 1 90000 

                 قال آقشهرستان   
مرغ تخمگذار مزرعه  11

 نمونه
الوم مزرعه نمونه  انبار

ارتش بعد از انبار الوم 
  دست چپ به طرف 
 سد وشمگیر

 90000 1 0173573  -2722 الوم ق قال انبارآ  

گرگان  جاده 8کیلومتر  شرکت مرغ همادشت 12
 آباد ق قال قربانآبه 

 99 عدالت عصر ولیخ  0173535  -2279
 95 پ

  1 150000 

                  شهرستان کالله  
ج کالله به  12کالله ك شرکت همادشت گنبد 13

تپه روستاي  مراوه
 صوفیان

صوفیان  يکالله روستا 0174445  -3435
انتهاي آسفالت داخل 

 روستا

3399-  0174445 1 60000 

                  شهرستان رامیان  
رامیان خان بین  شرکت شهید مطهري 14

رازگل شرکت آروستاي 
 الله باغ مبالق

تهران خ شریعتی باالتر  0174  -6373204
از پل رومی خ شهید 

وند کوچه فکري  موسی
 3 پ

22686164 -  021 1 420000 

  خراسان شمالیاستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 28

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                 شهرستان بجنورد  
بجنورد  35کیلومتر  -بجنورد ایمان 1

 شیروان روستاي سیساب
شهریور  17 -بجنورد  

جنوبی جنب اتفاقات برق 
 قدیم درب اول

2253250 -  0584 2 17776 

                فاروجشهرستان   
 آباد نجف راهی سه -خبوشان تعاونی مرغ وحدت 2

 )شیروان به فاروج(
 راهی سه -خبوشان  

   آباد نجف
 )شیروان به فاروج(

  1 30000 
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  نوبیخراسان جاستان   1388 –تخمگذارهاي پرورش مرغ  فهرست نام و نشان مرغداري - 29

 نام مرغداري ردیف

وضع فعالیت  دفتر مرکزي مرغداري محل مرغداري
 88در سال 
   1فعال 

 2غیر فعال 

ظرفیت 
 مرغداري

 کد محل تلفن آدرس کد محل تلفن آدرس ) قطعه(

                  شهرستان بیرجند  
 جاده 35کیلومتر  بیرجند بهپرور 1

 مرغزار يروستا مشهد
 نرسیده به نوخان

   بیرجند خ غفاري 0561 - 5234025
 11 پ 13خ یاسمن 

4241081 - 0561 1 30000 

 و يمجتمع مرغدار 2
 آباد حاجی يدامدار

 جاده 6کیلومتر  بیرجند
 يمجتمع مرغدار آباد حاجی
 آباد حاجی يدامدار و

 يخ جمهور بیرجند  
   روي روبه ،اسالمی

 شرکت نفت

اظهار  2  
 نشده

بخش خوسف  بیرجند آباد امین 3
روستاي  آباد دهستان معصوم
 تقابآباد  امین

 يخیابان جمهور بیرجند 0562 - 4233676
جنب مرکز  19اسالمی 
 تخم مرغ توزیع

2222959 - 0561 1 26000 

 جاده 13کیلومتر  بیرجند میانکوه 4
 فرعی کالته نو جاده مشهد

بیرجند نبش جمهوري   
دفتر مرغداري  23 اسالمی

 میانکوه

2222576- 0561 1 36000 

 يبخش مرکز بیرجند شمسی حسین 5
 گازار يروستا

شهرك  خ غفاري بیرجند 0561 - 2273434
 13 پ 16ظفر  تیر 27

2501106- 0561 1 15000 

سید محمد  6
 پورشمسیان

 جاده 8کیلومتر  بیرجند
 آباد شمس يروستا ،خوسف

اسالمی  يخ جمهور بیرجند 0561 -2510162
 ،اول کوچه ،کوچه صادقی

پخش  سمت چپ، مرکز
 تخم مرغ پورشمسیان

2226261 - 0561 1 15000 

 جاده 10کیلومتر  بیرجند سیمرغ شرق 7
 يبیرجند التورانت آباد

 آباد اسماعیل

2329005 - 
2329006 

 15تقاطع  خ پاسداران 0561
 سوپر شیالن خرداد

4443236- 0561 1 10000 

 حسنمحمد 8
 زاده محمد

زاهدان  جاده 7کیلومتر 
دشت  - روستاي بجد بیرجند

 بجد مرغداري محمدزاده

   24 يبیرجند غفار 0561 - 5218192
 38پالك 

4430050 - 0561 1 50000 

                  سربیشهشهرستان   
مجتمع کشت و  9

 صنعت بیدمشک
سربیشه بخشرود دهستان 

 بیدمشک يبادن آعفارجا
 مزرعه بیدمشک مختاران 562366  -3388

 دکتر سیروس مشار
3663900 - 0562 1 40000 

                 قائناتشهرستان   
نرسیده به  يخضر قاین سحر 10

 بسکاباد يروستا
 20000 1   - بین اباج يروستا 0562 - 5513452

برکوك  جاده ارین شهر ثمین دشت قهستان 11
خشک نرسیده به روستاي 

 خشک

 22بیرجند خیابان غفاري   
 57پالك 

4424939 - 0561 1 30000 

صدف  يمرغدار 12
 مهستان

بیرجند سرایان  جاده
 روستاي افریز

بیرجند خیابان جمهوري   
مرکز توزیع تخم مرغ  19

 بیرجند

2225132 - 0561 1 18000 

بعد از  2ن کیلومتر قای پور حسین علی 13
 بادآ روستاي علی

جانبازان پشت  قاین چهارراه 0562 -5369172
 نانوائی لواشی

5228797 - 0562 1 30000 

                  شهرستان فردوس  
شرکت مرغداري  14

 برکت
 15000 1 0534 - 2227952 فردوس خ انقالب 0534 - 2239207 آباد حسن

                  بشرویهشهرستان   
 32000 1 0535 -3252681 8پالك  8بلوار انقالب  0535 -3258062 روستاي باغ دهک سپیدبال 15

  


