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مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان )سهامي عام(

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در  سال 1369 تاسیس و فعالیت شرکت طبق اساسنامه انجام عملیات مرغداری؛پرورش 
طیور؛ تولید گوشت مرغ ؛تخم مرغ؛ خوراک دان ؛ جوجه یکروزه ودر نهایت کشتار و بسته بندی به عنوان زمینه هاي فعالیت شرکت 
درج شده است . این شرکت با دو و نیم دهه سابقه فعالیت ، از بزرگترین و برترین شرکت هاي تولید کننده جوجه یکروزه گوشتي 

در ایران بوده و در این دوران با ارائه محصوالت برتر , همواره از نظر کیفیت  جایگاه ویژه اي را کسب نموده است . 

شرکت ماهان با بکارگیري روش هاي دقیق علمي و مدیریتي همگام با تکنولوژي روز دنیا حرکت نموده و همواره به عنوان شرکتي 
با بهره مندي از نیروي انساني متخصص و ورزیده توانسته است  پیشرو در ارتقاء سطح کیفي و کمي تولیدات شناخته شده و 

شاخص عملکرد مطلوب را در سطح مزارع پرورش جوجه یکروزه گوشتي بدست آورد .  
با بهره گیري از  نیاز هاي مشتریان و جلب رضایت ایشان همیشه مدیریتي پاسخگو داشته که  این شرکت در برآورده نمودن 
کارشناسان مجرب در واحد خدمات مشتریان خدمات مطلوب مشاوره اي را از راه بازدیدهاي دوره اي برنامه ریزي شده ،  برگزاري 
سمینارهاي تخصصي ، چاپ و نشر بولتن هاي علمي و ارائه خدمات مختلف اطالع رساني از طریق وب سایت اختصاصي به مشتریان 

خود ارائه نموده است . 

شرکت با بهره گیري از واحدهاي تولیدي مستقر در استانهاي کرمان، تهران، قزوین، البرز، زنجان، مازندران و لرستان ظرفیت 
پرورش 490,000  قطعه مرغ مادر را فراهم نموده و  محصول تولیدي را در سرتاسر ایران توزیع  مینماید .  

کارخانه دان مستقر در منطقه ماهان با ظرفیت 25,000 تن در سال کار تامین دان مرغوب کلیه مزارع شرکت را برعهده داشته و 
بخش اعظم تخم مرغهاي تولیدي در دو کارخانه جوجه کشي ماهان و و رامین خوابانده میشود . 

شرکت ماهان برآن است که با توسعه و گسترش امکانات مدیریتي با محوریت ارتقاء کیفي و کمي تولیدات از طریق مشارکت به 
تکمیل زنجیره تولید نائل و به فعالیت خود ادامه دهد . 

شرکت ماهان از ابتداي سال 1398 با برنامه ریزي دقیق، منسجم و ایجاد چارت سازماني تخصصي، وارد سیستم زنجیره یکپارچه 
تولید مرغ گوشتي ) اینتگریشن ( شده است و با هدف ورود به بازار مرغ کشور، زیر ساخت هاي الزم در این خصوص را فراهم 

نموده است که اجرایي شدن و تکمیل این زنجیره، منجر به عرضه مرغ با کیفیت و مطلوب در سطح کشور شده است .

Mahan Poultry Production Complex Company has been funded in 1991 and the activities of Company are concerning 
to poultry rearing, producing chickens meat, eggs, feeds, day- old chicks, pullet and finally slaughtering and packaging  
which all have been mentioned in company’s statues as its activities. This company with about  two decades 
history of the aforementioned activities, is one of the best and biggest companies in Iran in terms of producing  
day- old chicks, and this company during its life, with producing best quality products, in terms of quality, always 
stands on especial position among the top day- old chicks producing companies in Iran.
Mahan Company through applying precise scientific processes and its uptight management on par with world 
cutting edge technology has maintained its forward looking path and is always known as a pioneer in boosting the  
quality and quantity level of its products. also through enjoying the expertise and experiences of workforce, this 
company has been able to achieve a desirable performance index among the  broiler farms.
This company has always possessed the responsible managers who seek the satisfactions of its customers through 
meeting their needs. The company uses experienced experts in customers service Dept. to provide the customers with 
quality  consulting  services through the scheduled  and regular  and routine visits, holding specialized seminars, 
publishing and releasing  scientific bulletins and of information technology  services  rendered to its customers 
via its official web site. The company through the farms which located at Kerman, Tehran, Ghazvin, Alborz, Zanjan, 
Mazandaran and Lorestan provinces, has obtained the capacity of producing 490,000  broiler breeder in  each period 
and  distribute its productions throughout the country, while reducing the biosecurity risks.
Feed  mill facility is another part of company which  located in Mahan District with the production capacity of 25,000 
tons per year is responsible for providing  high- quality feed for all the poultry farms throughout the country. Move 
over, production capacity of  Mahan hatcheries, in Kerman and Tehran province ,   are just over 40 million day-old 
chicks per year   and  large portion of produced eggs are laid in  these facilities located in Mahan and Varamin 
District . Mahan Company  is planning to achieve the completion of production chain and continue its activity 
through developing and expanding its managerial facilities based on raising the quality and quantity level of its 
products,  under joint ventures. Since the beginning of 1398 (2019), Mahan Co. has entered the integrated Broiler 
chicken production system with careful and coherent planning and creating a dedicated organizational chart, and 
with the aim of entering the country chicken market, has prepared the necessary infrastructure. Execution and 
completion of this production chain has led to the supply of high quality and desirable poultry meat in the country.

Mahan Poultry Production Company (Public held company)
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واحدهای تحت پوشش

استان تهران : 

استان کرمان : 

استان مازندران : 

- دفتر مدیریت فروش و خدمات پس از فروش
- کارخانه جوجه کشی ورامین : این کارخانه با ظرفیت 20 میلیون تخم مرغ نطفه دار از سال 85 به مجموعه ماهان اضافه گردیده و 

مشغول فعالیت میباشد.

اولین فارم های احداثی شرکت ، چهارفارم 55,000 قطعه ای مادر گوشتی در منطقه ماهان کرمان میباشد که در دهه هفتاد احداث 
و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کارخانه جوجه کشی : کارخانه جوجه کشی ماهان در سال 79 با ظرفیت سالیانه 20 میلیون تخم مرغ  نطفه دار راه اندازی گردید و در 
حال حاضر نیز با تولید جوجه های با کیفیت یکی از بهترین جوجه کشی های مطرح صنعت مرغداری میباشد. 

کارخانه دان : کارخانه دان شرکت ماهان از فروردین سال 80 با ظرفیت 25,000 تن شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر نیز دان 
مورد نیاز کلیه واحد های تحت پوشش را تامین مینماید.

استان مازندران : سه فارم مادرگوشتی با ظرفیت مجموع 100,000 قطعه در منطقه ساری از سال 85 به مجموعه ماهان اضافه و در 
حال فعالیت است.

Divisions undercover:

Tehran Province:

kerman Province:

Mazandaran Province:

Sailing and customer service offices
Varamin Hatchery Facility: This facility with the capacity of 20 million fertile eggs has been joined by Mahan 
Company in 2006 and is currently active.

Three Broiler breeder hen farms, with the capacity of 100,000 hens in Sari District which have been joined by 
the Mahan Company in the year 2006 and is currently active.

Among the first established poultry farms of the company, there are four farms with the capacity of 55,000 
Broiler breeder hens in the District of Mahan in Kerman which has been established in 1991 and from then has 
started its activity.
Hatchery facility:
Mahan hatchery facility has started its activities in the year 2000 with the capacity of producing 20 million fertile 
eggs annually, also it currently, through producing top quality chicks, is one of the best hatchery facilities of 
poultry industry.
Feed  mill:
Mahan Company’s feed mill facility has started its activities on January 2001 with the capacity of 25’000 tons of 
poultry feed  production. it currently produces all the needed feed of the divisions undercover.
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یک فارم 30,000 قطعه ای با موقعیت و شرائط مطلوب در منطقه سلطانیه زنجان بصورت طرح مشارکت با بخش خصوصی از سال 90 
مشغول فعالیت است. 

یک فارم مادر گوشتی با ظرفیت 30,000 قطعه در منطقه آبیک و یک فارم پرورش پولت تخم گذار با ظرفیت سالیانه 945,000  قطعه 
در منطقه هشتگرد  تحت نظارت شرکت ماهان و با مشارکت شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر در حال فعالیت هستند.

پیشرفته ترین فارم پرورش مرغ مادر گوشتی 115,000قطعه ای سراب دوره لرستان با نظر مساعد سازمان اقتصادی کوثر و مصوبه 
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال 90 تصمیم به احداث دو فارم مادر گوشتی در منطقه خرم اباد گرفته شد که مراحل 
تامین و خرید زمین و اب مربوطه از همان سال آغاز و عملیات ساخت و ساز پروژه از سال 93 شروع و در اردیبهشت 96 باتمام رسید .

مجموع  ظرفیت  با  جداگانه  فارم  دو  در  ریزی  جوجه  ظرفیت  که  انجام شده  ریال  میلیارد  حدود 230  گذاری  با سرمایه  پروژه  این 
115,000 قطعه پرورش مرغ مادر را دارا می باشد.

راه اندازی فارم خرم آباد دست آورد های ذیل را در بر میگیرد:
- ایجاد موقعیت شغلی و بکارگیری مستقیم نیروی انسانی بتعداد 60 نفر

- ایجاد موقعیت شغلی و بکار گیری غیر مستقیم تعداد زیادی از افراد منطقه بنا به شرائط شغلی و کاری مورد نیاز
- افزایش 9,300,000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی به ظرفیت تولید سالیانه شرکت 

- افزایش حدود 15,000 تن گوشت مرغ سالیانه جهت مصرف کننده به ظرفیت گوشت مرغ کشور

استان زنجان : 

استان قزوین و البرز : 

استان لرستان : 

zanjan Province:

Ghazvin and Alborz 
province:

Lorestan Province:

One farm with the capacity of 30,000, on a proper location and with good condition in the District Soltaniyeh in 
Zanjan is active through partnership program with private sector from  2011 on.

One Broiler breeder hen farm with the capacity of 30,000 in the District of Abyek and one farm of raising pullet  
with the capacity of 945,000 under supervision of Mahan Company in the District of Hashtgerd is currently ac-
tive through partnership with  Pishgamane_Kowsar Agricultural Company.

The most advanced Broiler breeder hen farm with the capacity of 115,000 in Sarabdoreh in Lorestan.
Through assistance of Kowsar Economic Organization and by virtue of approval of Kowsar Agricultural Invest-
ment Co. in the year 2011, decision was made to establish two Broiler breeder hen farms in the Khoram Abad 
District which the processes of funding, land purchasing and water providing have been started from the afore-
mentioned year and the activities relating to constructing phase of Project had been started from 2014 and it 
ended in April, 2017.
This project has been completed through the investment of approximately 230 billion Rials and it has the ability 
of chick replacement in two separate farms with the total capacity of 115’000 Broiler breeder hens.
The starting of Khoram Abad farm has caused the following achievements:
- Producing jobs opportunities and using direct work forces up to 60 personal .
- Producing jobs opportunities and using indirect work forces up to so many natives according to the needed 
works and job conditions.
- Increasing  production of 9,300,000  day- old chicks to the annual capacity of Company.
- Increasing production of 15,000 tons of chicken meat  capacity  to the annual production of country.



مجتمع تـــولیــــد گوشت مرغ ماهان در راستای ایفای نقش پیشتاز خود در صنعت طیور گوشتی اقدام به 
تهیه و توزیع نشریات راهنما در زمینه پرورش و نگهداری جوجه گوشتی نموده است.

در این نشریات سعی شده تا با تکیه بر جدیدترین اطالعات، موضوعات مختلف به نحو ساده و 
قابل فهم برای مرغداران گرامی تشریح شود. هدف از این اقدام ارتقای سطح دانش 

فنی و در نتیجه بهبود روش های مدیریت پرورش و افزایش سودآوری پرورش 
دهندگان طیور گوشتی می باشد.

تا  است  امیدوار  همواره  ماهان  مرغ  شرکت  مشتریان  خدمات  گروه 
متخصصین، کارشناسان و مرغداران با ارائه انتقادات و همچنین 

فعالیت  بهبود  و  اعتال  زمینه  جدید،  موضوعات  و  راهکارها 
های این شرکت را فراهم آورند.

همچنین  و  نشریات  این  دریافت  برای  لطفا 
استفاده از کمک های فنی با بخش خدمـات 

مشتـریـان مجتمـع تولید گوشت مــرغ 
ماهان تمـاس بگیرید.

                             www.e-mahan.ir info@e-mahan. i r

رودکی،  تقاطع  پرچم،  خیابان  توحید،  میدان  تهران:  دفتر 
پالک 53، طبقه 5            کد پستی: 14578-67113 
021 66946168                       021 66595482      
دفتر کرمان: خیابان استقالل، کوچه شماره 10، پالک 10
0343 2522361                0343 2522350 - 8      

No.1, Third floor, The corner of Hasani Street, Western Nosrat 
Tohid SQ.,Tehran.                              Postal Code: 1457867113
        (+ 9821) 66924041                               (+ 9821) 66946168
Central Office: No.10, Street No.10, Esteghlal Ave., Azadi SQ., 
Kerman.                                      Postal Code: 7617795699
        (+9834) 32522350                                   (+9834) 32522361


