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9,111,705,3979,147,994,408ریال

97/12/22:تاریخ 

فلٍ مىجمذبستٍ بىذی مىجمذفلٍ گرمزعفراویبذين پًست ظبا پًست ظ افسيدٌ قیمتیوام محصًلردیف
183,504188,004186,504وذارد1.22185,504187,004ران تک گرد 1
162,217166,717165,217وذارد4001.08164,217165,717-300ران 2
163,737168,237166,737وذارد3001.09165,737167,237-200ران 3
159,176163,676162,176وذارد5001.06161,176162,676-400ران 4
1.27193,107194,607208,107191,107195,607194,107ساق ران5
1.27192,107193,607207,107190,107194,607193,107مغس ران6
1.7258,489259,989273,489256,489260,989259,489ضیىتسل ران7
180,443182,443181,443وذارد1.19180,943183,443سیى8ٍ
203,271207,771206,271وذارد1.35205,271206,771سیىٍ گرد9
286,900291,400289,900وذارد1.9288,900290,900ضیىتسل سیىٍ بذين پاچیه10
56,28060,28058,780وذارد0.3857,78063,558گردن11
304,105319,105302,105306,605305,105وذارد2فیل12ٍ
32,00034,00033,000وذاردوذاردوذارد0.18اسکلت13
180,737163,737168,237166,737وذارد1.09165,737بال ي پاچیه14
12,00012,600وذاردوذاردوذاردوذارد0.1پًست15

((((شرکت بازرگانی مرغ استار ))))

152,053

(اکبرجوجه -  آالیشات  -  قطعه بندی  -   مرغ زنده   )قیمت های تاریخ روز

WWW.MORGHSTAR.IRقیمت ريزاوٍ مرغ کطتار

 گرم2000 الی 1100تًلیذ از يزن 167,833قیمت ريز مرغ مىجمذ داخلی

 گرم1700 الی 1000تًلیذ از يزن 177,000قیمت ريز مرغ مىجمذ صادراتی

111,000((قیمت ريز مرغ زوذٌ))

http://www.morghstar.ir/


1.94294,982296,482309,982292,982297,482295,982جًجٍ کباب بذين استخًان16
1.1167,258168,758182,258166,258169,758168,258پاچیه17
123,000وذارد118,000وذاردوذاردوذارد0.85خردٌ گًضت مرغ18
195,000185,000185,000وذارد230,000وذارد1.49فیلٍ گردن مرغ19
185,299168,299173,799171,299وذارد1.12170,299بال چیپسی20
35,000وذارد32,000وذاردوذاردوذارد0.29دمچ21ٍ
160,696165,196163,696وذاردوذارد1.07162,696بال ي وًک بال22
256,489260,989259,489وذارد1.7258,489260,989ضیىتسل سیىٍ با فیلٍ ي پاچیه23
291,462295,962294,462وذارد1.93293,462294,962ضیىتسل سیىٍ ي فیل24ٍ
47,00045,000وذاردوذاردوذاردوذارد0.29خمیر مرغ25
29,500وذاردوذاردوذاردوذاردوذارد0چربی مرغ سىگذان دستی26
وذاردوذارد19,600وذاردوذاردوذارد0پًدر گًضت27

کیلًیی فلٍ گرم مىجمذ400کیلً ظرف  گرم400کیلً ظرف وًع آالیصردیف
7400079,000جگر 1
162000170,000سىگذان2
127000129,000دل3
6700072,00055,000پای مرغ4

بستٍ بىذی مىجذبستٍ بىذی گرم(بىا بٍ سفارش )وًع کاالردیف
1000159,053161,053 - 800اکبر جًجٍ 1

ر مدیریت0
ف بانظ

خفی
ت

این شرکت دارای سردخانه اختصاصی و مرکز قطعه بندی می باشد

▼   لطفا دقت فرماییذ ▼

کیلًیی مىجمذ ضیریىگ  صادراتی

88,500
174,000
136,500

. 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



  97/12/00:   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

کشور های استان زنده مرغ روزانه قیمت

R استان تفکیک
(لایر)   زنده مرغ قیمت 

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

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



0جنوبی خراسان21

0لرستان22

0بوشهر23

0بویراحمد و کهکلویه24

0بختیاری چهارمهال25




































