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توضیحات:

**رعایت بخشنامه نحوه توزیع تخم مرغ صادره از سوی حوزه معاونت بهره برداری و بهداشت ( به شماره ٢۵١١٨٣١١) الزامی می باشد .
درصورت عرضه تخم مرغ بسته بندی شده ، با ليبل قيمت پایين تر از قيمت مصوب الزم است محصول با قيمت ليبل ( قيمت پایين تر ) عرضه شود .

در صورت عرضه تخم مرغ بسته بندی شده با ليبل قيمت باالتر از قيمت مصوب ، الزم است محصول با قيمت مصوب اعالم شده ( قيمت پایين تر ) عرضه شود .
فلش قرمز رنگ رو به باال نشانگر افزایش ، سبز رنگ رو به پایين نشانگر کاهش قيمت ، خط زرد رنگ نشانگر ثابت بودن قيمت محصول و دایره تو پر آبی رنگ نشانگر محصول 

جدید می باشد .
* عرضه تخم مرغ  بسته بندی  در شانه های ٣٠ عددی با وزن کمتر از ١٧٠٠گرم  اکيداً ممنوع می باشد .

١- در خصوص بسته بندی های ۶ الی  ٢٠ عددی درصورت عدم رعایت دقيق وزن اعالم شده در هر بسته ، اعمال قيمت ٢٠ درصد پایين تر از قيمت اعالم شده الزامی می 
باشد .

 ٢- حداکثر وزن هر شانه خالی تخم مرغ ٣٠ عددی، از ١٠٠ گرم بيشتر نباشد.
٣- در مورد تخم مرغ شناسنامه دار: الف- با توجه به انجام عمليات سورت و جداسازی ،  تخم مرغها ميبایست از لحاظ وزنی و حجمی یکنواخت باشند. 

ب- درج مشخصات شامل: تاریخ توليد ، تاریخ انقضاء ، نام واحد توليدی بر روی هر عدد از تخم مرغها الزاميست . ج- تخم مرغ ها می بایست فاقد هر نوع آلودگی به مدفوع، 
پر،شکستگی، نوک زدگی، ترک خوردگی و یا حشرات باشند . 

د-آندسته از تخم مرغ هایی که برند های آن از سوی معاونت محترم بهداشت اعالم و مورد تایيد قرار گرفته مجاز به عرضه می باشد.
۴- تخم مرغهای شناسنامه دار در صورت بسته بندی می بایست دارای برچسب مشخصات معتبر که حاوی اطالعات الزامی ذیل است باشند : - نام کارگاه بسته بندی - 

آدرس و مشخصات کامل کارگاه بسته بندی - کد پروانه بهره برداری بهداشتی صادره از مرکز دامپزشکی - شرایط نگهداری - مدت نگهداری 
۵-اعالم نرخ به تنهایی به منزله مجوز عرضه محصول نمی باشد و عرضه محصوالت مندرج در نرخنامه حاضر، صرفاً منوط به رعایت کليه موازین و دستورالعمل های اجرایی 

،کمی ، کيفی و بهداشتی صادره از سوی معاونت بهره برداری و بهداشت می باشد.
س بازار ميباشد. ۶- مسئوليت حسن اجرای نرخنامه و عرضه محصول با کيفيت به عهده شخص مدیر ميدان - رئي
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