
 

 شهری و فرآورده های کشاورزی مشاغل ساماندهی سازمان گذاری نرخ کمیته

 .گردد می اعالم ذیل  شرح به سازمان نظارت تحت های جایگاه در ثانوی اطالع تا 3196  /72/80 ازمورخه بار وتره میوه فروشی خرده نرخ

 

 

 

 }/گک.ئ ذرزطدئ

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

 200،88 خرمالو 22 280888 لوبیا سبز 72 700888 سبزی خورشتی و سبزی خوردن 3

 660888 انگور ارومیه  20 370،88 ذرت ،7 320888 3سیب زمینی درجه  7

 280888 نارنگی زرد شمال 29 90888 هندوانه  76 300،88 انواع پیاز 1

 70888، پرتقال تامسون زرد شمال 8، 080888 لیمو ترش خارکی 72 320،88 کرفس 2

 20،88، لیمو شیرین 3، 690888 انار ممتاز 70 330،88 بادمجان دلمه ،

 270888 گوجه گلخانه  7، 260888 انواع انار 79 120888 مرغوب گوجه فرنگیانواع  6

 --------------- ---------------------------- 1، 320888 هویج 18 320888 خیار محلی  2

 --------------- ---------------------------- 2، 33،0888 گالبی درشت مرغوب  13 790888 خیار گلخانه ای مرغوب 0

 --------------- ---------------------------- ،، 300،88 3درجه  مشهدی خربزه 17 320888 خیاررسمی مرغوب 9

 --------------- ---------------------------- 6، 790888 زالزالک 11 780888 کلم برگ قرمز 38

 --------------- ---------------------------- 2، 130888 انواع سیب درختی  12 330،88 کلم برگ سفید 33

 --------------- ---------------------------- 0، 360888 طالبی هشت خط ،1 300،88 گل کلم 37

 --------------- ---------------------------- 9، 290،88 3موز درشت درجه 16 260888 کلم بروکلی 31

  1،0888 هلو زعفرانی و کاردی  12 360،88 کاهو پاک نشده 32

 3820888 گالبی بیروتی درشت 10 720888 کاهو پاک شده ،3

 1،0888 انواع انگور مشکی  19 260888 فلفل دلمه رنگی 36

 770888 انگور عسکری 28 360،88 کاهو پیچ پاک نشده 32

 160888 انگور ریش بابا 23 320888 محلیکدو 30

 1،0888 هلو انجیری  27 320888 بادمجان  قلمی 39

 20،88، گالبی دوشیزه وشاه میوه  21 1،0888 فلفل دلمه نو 78

 220888 کیوی 22 1،0888 فلفل قلمی ریز 73

 70888، شلیل انجیری ،2 3760،88 سیر خشک ایرانی  77

 260888 شلیل و شبرنگ 26 290،88 لیمو شیرین جنوب 71
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