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99/10/15:تاریخ 

فلِ هٌجوذبستِ بٌذی هٌجوذفلِ گزمسعفزاًیبذٍى پَست ظبا پَست ظ افشٍدُ قیوتیًام هحصَلردیف
238,207252,207249,207ًذارد1.22242,207252,207راى تک گزد 1
213,560218,060216,560ًذارد4001.08215,560217,060-300راى 2
215,463219,963218,463ًذارد3001.09217,463218,963-200راى 3
209,753214,253212,753ًذارد5001.06211,753213,253-400راى 4
1.27251,723253,223266,723249,723254,223252,723ساق راى5
1.27251,723253,223266,723249,723254,223252,723هغش راى6
1.7333,567335,067348,567331,567336,067334,567ضیٌتسل راى7
245,997247,997246,997ًذارد1.19246,497248,997سی8ٌِ
274,950279,450277,950ًذارد1.35276,950278,450سیٌِ گزد9
369,633374,133372,633ًذارد1.9371,633373,633ضیٌتسل سیٌِ بذٍى پاچیي10
80,82784,82783,327ًذارد0.3882,32790,559گزدى11
390,667405,667388,667393,167391,667ًذارد2فیل12ِ
80,00086,00085,000ًذاردًذاردًذارد0.18اسکلت13
262,463245,463249,963248,463ًذارد1.09247,463بال ٍ پاچیي14
62,000ًذاردًذاردًذاردًذاردًذارد0.1پَست15
1.94379,247380,747394,247377,247381,747380,247جَجِ کباب بذٍى استخَاى16

((((شرکت بازرگانی مرغ استار ))))

190,333

▼▼ ( ( مرغ ضایعات-دار طعم-  ظرفی-  منجمد و گرم فله مرغ قطعات قیمت  ▼▼

WWW.MORGHSTAR.IR(درب کطتارگاُ)قیوت رٍساًِ هزغ کطتار

 گزم2000 الی 1100تَلیذ اس ٍسى 227,288قیوت رٍس هزغ هٌجوذ داخلی

 گزم1900 الی 1000تَلیذ اس ٍسى 237,222قیوت رٍس هزغ هٌجوذ صادراتی

135,000((قیوت رٍس هزغ سًذُ گلستاى))

http://www.morghstar.ir/


1.1219,367220,867234,367218,367221,867220,367پاچیي17
115,000ًذارد118,000ًذاردًذاردًذارد0.85خزدُ گَضت هزغ18
195,000195,000200,000ًذارد230,000ًذارد1.49فیلِ گزدى هزغ19
238,173221,173226,673224,173ًذارد1.12223,173بال چیپسی20
150,000ًذارد140,000ًذاردًذاردًذارد0.29دهچ21ِ
211,657216,157214,657ًذاردًذارد1.07213,657بال ٍ ًَک بال22
331,567336,067334,567ًذارد1.7333,567336,067ضیٌتسل سیٌِ با فیلِ ٍ پاچیي23
375,343379,843378,343ًذارد1.93377,343378,843ضیٌتسل سیٌِ ٍ فیل24ِ
160,000155,000ًذاردًذاردًذاردًذارد0.29خویز هزغ25
48,000ًذاردًذاردًذاردًذاردًذارد0چزبی هزغ سٌگذاى دستی26
ًذاردًذارد14,000ًذاردًذاردًذارد0پَدر گَضت27

کیلَیی فلِ گزمهٌجوذ //400کیلَ ظزف گزم //400کیلَ ظزف ًَع آالیصردیف
180000190,000جگز 1
280000290,000سٌگذاى2
280000290,000دل3
1600000149,000پای هزغ4

بستِ بٌذی هٌجذبستِ بٌذی گزم(بٌا بِ سفارش )ًَع کاالردیف
1000202,333212,333 - 800اکبز جَجِ 1

ر مدیریت0
ف بانظ

خفی
ت

این شرکت دارای سردخانه اختصاصی و مرکز قطعه بندی می باشد

▼   لطفا دقت فزهاییذ ▼

کیلَیی هٌجوذ ضیزیٌگ  صادراتی

193,000
300,000

0

. کلیه قیمت های فوق تز اساس فزمول کلی تولید ارائه گزدیده ،علیهذا مثنای فزوش شزکت تز اساس پایین تزین قیمت مزغ سنده می تاشد

.کلیه محصوالت فوق ته تاریخ روس و تهیه شده اس مزغ گزم مزغوب توده و در صورت نیاس ته قیمت مناسة تماس حاصل فزمایید

تیعانه اس طزف خزیدار-3ثثت قیمت نهایی محصول     -2تماس تا تاسرگانی    -1:    جهت سفارش ته موارد سیز توجه فزمایید



 99/09/00: تاریخ

استان قیمت میانگینحداکثرحداقل

0تهران1

0شرقی آذربایجان2

0غربی آذربایجان3

0گیالن4

0مازندران5

0اصفهان6

0یزد7

0همدان8

0سمنان9

0قزوین10

0اردبیل11

0ایالم12

0خوزستان13

0کردستان14

0قم15

0گلستان16

0مرکزی17

0رضوی خراسان18

0فارس19

0کرمانشاه20

0جنوبی خراسان21

0لرستان22

کشور های استان زنده مرغ روزانه قیمت

R استان تفکیک
(لایر)   زنده مرغ قیمت 

تارگیزی محصول تا حضور نماینده خزیدار در محل تارگیزی-5اعالم شماره ماشین تایید شده دامپششکی اس طزف خزیدار    

بِ علت ًَساى قیوت سًذُ اس قزار دادى قیوت تا اطالع ثاًَی هعذٍرین



0بوشهر23

0بویراحمد و کهکلویه24

0بختیاری چهارمهال25




































