ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
][ad_1
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺗﺎزه از ﺣﺪود
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺪک در ﺑﺎزار اﯾﻦ اﻗﻼم دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺗﺎزه  ۷۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻐﺎزهﻫﺎی
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل و ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪک ﺳﻮق ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺣﺎﮐﯽ از ﺛﺒﺎت
ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دارد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮغ ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺮغ در ﺑﺎزار اﺳﺖ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﻼم ﮔﺮانﺗﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎﺑﯽ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﻒ ۱۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﯿﻨﻪ  ۸۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ران ﻣﺮغ  ۷۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ
ﺳﺒﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۱ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ دارد .در ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮ اﻗﻼم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎل ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﺘﻒ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۹۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮدن  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
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