
 

 مشاغل ساماندهی و میادین سازمان گذاری نرخ کمیته

 .گردد می اعالم ذیل  شرح به سازمان نظارت تحت های جایگاه در ثانوی اطالع تا 0196  /10/10 ازمورخه بار وتره میوه فروشی خرده نرخ

 

 

 

 

 قیمت سازمان نوع جنس ردیف قیمت سازمان نوع جنس ردیف قیمت سازمان نوع جنس ردیف

 010،11 گالبی بیروتی ریز 20 200111 نخود فرنگی  02 000111 سبزی خورشتی و سبزی خوردن 0

 090111 آلو شابلون 20 010111 فلفل دلمه نو ،0 010،11 0سیب زمینی درجه  0

 210111 آلو سیاه 29 000111 فلفل قلمی ریز 06 000،11 انواع پیاز 1

 1،0111 آلو زرد0آلوقرمز 1، 010111 لیمو ترش خارکی 00 020،11 کرفس 2

 220111 شلیل شمس 0، 110111 لوبیا سبز 00 00111 بادمجان دلمه ،

 00111 هندوانه  0، 090111 انارانواع  09 0،0،11 گوجه فرنگی 6

 210111 انجیر سفید 1، 020111 هویج 11 020111 خیار محلی  0

 260111 0انجیردرجه  2، 00،0111 گالبی درشت مرغوب  10 090،11 خیار گلخانه ای مرغوب 0

 210111 هلو انجیری  ،، 000،11 0درجه  مشهدی خربزه 10 010،11 خیاررسمی مرغوب 9

 690111 گالبی دوشیزه وشاه میوه  6، 90111 0درجه  خربزه مشهدی 11 010111 کلم برگ قرمز 01

 000111 انگور ریش بابا 0، 090111 انواع سیب درختی  12 000،11 کلم برگ سفید 00

 020111 ذرت 0، 000،11 طالبی هشت خط ،1 000111 گل کلم 00

 -------- ---------------- 9، 210111 0موز درشت درجه 16 260111 کلم بروکلی 01

  100،11 هلو زعفرانی و کاردی  10 000111 کاهو پاک نشده 02

 01،0111 بیروتی درشتگالبی  10 020111 کاهو پاک شده ،0

 00،11، انواع قیصی 19 260111 فلفل دلمه رنگی 06

 000111 انگور عسکری 21 000،11 کاهو پیچ 00

 1،0111 انگور مشکی  20 020111 محلیکدو 00

 260111 انگور کندری  20 000،11 بادمجان  قلمی 09

 210،11 سیب گالب 21 610111 سیر تازه با برگ 01

 0100111 0گیالس تکدانه درجه 22 900111 بدون برگسیرتازه  00

 00111، شلیل انجیری ،2 0100111 سیر خشک ایرانی  00

 200،11 شلیل  26 010111 لیمو شیرین 01
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