
توضيحات قيمت قيمت
تغيير

واحد

وزن باالتر از  1000 و حداکثر تا2200 گرم 519,000 کيلو گرم

توضیحات:

1- ھر قطعه مرغ با برش شکمی عمودی ( برش عمودی : شکاف ایجاد شده در فاصله بين مقعد و انتھای غضروف سينه ، یعنی در امتداد خط ميانی ناحيه شکمی الشه )باشد . 
2- کليه اندرونه ھای ( امعا ء و احشا ) مرغ ، اعم از خوراکی و غير خوراکی شامل :چينه دان ، سنگدان، پيش معده ،روده ھا،جگر ،قلب و طحال بایستی کامال تخليه شده باشد. 3-الشه ھا 

کامال تميز و پاک شده و عاری از ھر گونه پر باشد.
 4- پاھا دقيقا از مفصل زانو قطع شده باشند.

 5- مقعد زنی مرغ انجام شده و الشه ھا فاقد باقی مانده روده و مقعد باشند .
 6- الشه ھا باید فاقد گوشت ھای کنده شده یا آویزان ،کبودی سينه ،شکستگی استخوان ، پارگی و برش عضالت باشند .

 7- الشه ھا باید فاقد تغييرات نامطلوب رنگ بو و پارگی پوست باشند .
 8- الشه ھا باید فاقد چربی انباشته در محوطه بطنی بوده و ھمچنين یخ و آب در داخل شکم و غدد لنفاوی و چربی در اطراف گردن و مقعد وجود نداشته باشد.

 فلش قرمز رنگ رو به باال نشانگر افزایش ، سبز رنگ رو به پایين نشانگر کاھش قيمت ، خط زرد رنگ نشانگر ثابت بودن قيمت محصول و دایره تو پر آبی رنگ نشانگر محصول جدید می باشد .
اعالم نرخ به تنھایی به منزله مجوز عرضه محصول نمی باشد و عرضه محصوالت مندرج در نرخنامه ،حاضر صرفاً منوط به رعایت کليه موازین و دستورالعمل ھای اجرایی ،کمی ، کيفی و 

بھداشتی صادره از سوی معاونت  بھره برداری و بھداشت می باشد.
توضيحات  :

1- کيسه بسته بندی از مواد نو و مختص مواد غذایی بوده و بخشی از آن فاقد چاپ و رنگ و بصورت شفاف به جھت امکان رویت محصول باشد.
 2- کيسه محتوی الشه بایستی کامال از ھوا تخليه(کيسه نایلونی) و سپس درب بندی و یا کليپس زده شود.

 3- بسته ھا سالم ، بدون عيب و پارگی باشند .
 4-بسته ھا (کيسه) باید دارای اطالعات و مشخصات مربوطه شامل: تاریخ توليد و انقضا ، ءشرایط نگھداری ،نام کشتارگاه و کد پروانه بھداشتی بھره برداری باشند .

5- استفاده از برچسب مجزا جھت درج مشخصات فوق به ھيچ عنوان مجاز نميباشد.
 6- بسته بندی ھا فاقد ھرگونه خونابه و آب باشد.

نام محصول ردیف

مرغ کامل تازه ،بسته بندی 
 کيسه ای(پوشش کيسه

(نایلونی
1

نرخنامه 00700068-01 مرغ تازه

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شھرداری تھران

ابالغ دوشنبه 12 دی 1401 ساعت 06:30:00  تا اطالع ثانوی
ھمه قیمت ھا به ریال می باشد

 از ١  تھیه شده در سامانه اطالعات پایه میادین میوه و تره بار ، توسط [پاکروح - بایرام] در تاریخ [یکشنبه 11 دی 1401]  کاربر وارد کننده اطالعات [پاکروح ١ 
بایرام] می باشد -


