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1401/03/04:تاریخ 

فلِ هٌجوذبستِ بٌذی هٌجوذفلِ گزمسعفزاًیبذٍى پَست ظبا پَست ظ افشٍدُ قیوتیًام هحصَلردیف
506,874520,874517,874ًذارد1.22510,874520,874راى تک گزد 1
451,397455,897454,397ًذارد4001.08453,397454,897-300راى 2
455,502460,002458,502ًذارد3001.09457,502459,002-200راى 3
443,186447,686446,186ًذارد5001.06445,186446,686-400راى 4
1.27531,402532,902546,402529,402533,902532,402ساق راى5
1.27531,402532,902546,402529,402533,902532,402هغش راى6
1.7707,939709,439722,939705,939710,439708,939ضیٌتسل راى7
508,058510,058509,058ًذارد1.19508,558511,058سی8ٌِ
572,246576,746575,246ًذارد1.35574,246575,746سیٌِ گزد9
818,050822,550821,050ًذارد1.9820,050822,050ضیٌتسل سیٌِ بذٍى پاچیي10
164,510168,510167,010ًذارد0.38166,010182,611گزدى11
841,105856,105839,105843,605842,105ًذارد2فیل12ِ

((((شرکت بازرگانی مرغ استار ))))

 گزم2000 الی 1100تَلیذ اس ٍسى 457,425قیوت رٍس هزغ هٌجوذ داخلی

 گزم1900 الی 1000تَلیذ اس ٍسى 474,722قیوت رٍس هزغ هٌجوذ صادراتی

. تا اطالع ثانوی مقدور نمی باشد1401احتراما بنا به ابالغ دامپزشکی کشور تولید و فروش مرغ منجمد و قطعه بندی به علت تنظیم بازار

تا اطالع ثانوی فقط اعالم بار همکاران محترم توسط بازرگانی شرکت قابل فروش می باشد

410,553

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

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

300,000((قیوت رٍس هزغ سًذُ گلستاى))

http://www.morghstar.ir/


130,00086,00085,000ًذاردًذاردًذارد0.18اسکلت13
502,502485,502490,002488,502ًذارد1.09487,502بال ٍ پاچیي14
62,000ًذاردًذاردًذاردًذاردًذارد0.1پَست15
1.94806,472807,972821,472804,472808,972807,472جَجِ کباب بذٍى استخَاى16
1.1461,608463,108476,608460,608464,108462,608پاچیي17
170,000ًذارد162,000ًذاردًذاردًذارد0.85خزدُ گَضت هزغ18
195,000195,000200,000ًذارد230,000ًذارد1.49فیلِ گزدى هزغ19
484,819467,819473,319470,819ًذارد1.12469,819بال چیپسی20
170,000ًذارد160,000ًذاردًذاردًذارد0.29دهچ21ِ
447,291451,791450,291ًذاردًذارد1.07449,291بال ٍ ًَک بال22
705,939710,439708,939ًذارد1.7707,939710,439ضیٌتسل سیٌِ با فیلِ ٍ پاچیي23
800,367804,867803,367ًذارد1.93802,367803,867ضیٌتسل سیٌِ ٍ فیل24ِ
140,000135,000ًذاردًذاردًذاردًذارد0.29خویز هزغ25
100,000ًذاردًذاردًذاردًذاردًذارد0چزبی هزغ سٌگذاى دستی26
ًذاردًذارد80,000ًذاردًذاردًذارد0پَدر گَضت27

کیلَیی فلِ گزمهٌجوذ //400کیلَ ظزف گزم //400کیلَ ظزف ًَع آالیصردیف
180000170,000جگز 1
240000250,000سٌگذاى2
310000320,000دل3
14000000پای هزغ4

بستِ بٌذی هٌجذبستِ بٌذی گزم(بٌا بِ سفارش )ًَع کاالردیف
1000422,553432,553 - 800اکبز جَجِ 1

ر مدیریت0
ف بانظ

خفی
ت

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

این شرکت دارای سردخانه اختصاصی و مرکز قطعه بندی می باشد

▼   لطفا دقت فزهاییذ ▼

کیلَیی هٌجوذ ضیزیٌگ  صادراتی

220,000
0
0



 1401/01/00: 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

کشور های استان زنده مرغ روزانه قیمت

R استان تفکیک
(لایر)   زنده مرغ قیمت 

.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

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



0فارس19

0کرمانشاه20

0جنوبی خراسان21

0لرستان22

0بوشهر23

0بویراحمد و کهکلویه24

0بختیاری چهارمهال25




































