
 

 شهری و فرآورده های کشاورزی سازمان ساماندهی مشاغل

 تا اطالع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان به شرح  ذیل اعالم میگردد.  20/05/1397خ  از مورنرخ خرده فروشی میوه وتره بار 

 

 

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

1 
 موز درشت درجه یک  43 15،000 انواع پیاز  22 32،000 سیر خشک کهنه

92،000 

 cl 83،000 موز نوا 44 17،000 کاهو جهرم پاک نشده  23 69،000 سیر خشک  2

 fp 78،000موز نوا  45 29،000 کرجی  –کاهو یزدی  24 29،000 خیار رسمی مرغوب  3

 57،500 سیب گالب  46 29،000 فلفل دلمه نو 25 46،000 لوبیا سبز نو 4

 138،000 آلبالو انواع  47 105،000  سیب سبز 26 35،000  خیار گلخانه ای مرغوب  5

 58،000 قرمز انگور عسکری  48 23،000 فلفل ریز  27 39،000 اصالحی خیار 6

 127،000 قرمز  انجیر 49 21،000 1درجه  هندوانه 28 23،000 هویج 7

 29،000 بادمجان گلخانه  50 86،000 هلو درجه یک  29 14،000 کلم برگ قرمز 8

 35،000 خربزه مشهدی درجه یک  51 105،000 ممتاز هلو  30 13،000 کلم برگ سفید 9

 57،500 پرتقال  52 25،000 گوجه فرنگی 31 17،000 بادمجان قلمی 10

 115،000 هلو انجیری  53 86،000 آلو شابلن آلو زرد  32 22،000 کرفس 11

 210،000 بیروتی  گالبی  54 92،000 شبرنگ  33 22،000 کدو  12

 105،000 شلیل انجیری  55 52،000 سیب درختی زرد  34 40،000 فلفل دلمه گلخانه 13

 115،000  زغال اخته 56 29،000 سیب درختی قرمز  35 130،000 1قیصی درجه  14

 138،000 آلبالو فرنگی 57 37،000 به  36 46،000 2درجه  قیصی 15

 16،000 کلمم قمری  58 46،000 کیوی  37 13،000 سیب زمینی نو 16

 17،000 کاهو چینی  59 31،000 طالبی  –شمام و هشت خط  38 35،000 گل کلم 17

 14،000 بادمجان دلمه 60 52،000 انگور یاقوتی  39 36،000 پیچکاهو  18

 96،000 انگور کندری 61 35،000 زردآلو  40 29،000 مشهدی بذرخربزه  19

   62 218،500 گیالس تکدانه درشت  41 9،000  2هندوانه درجه  20

   63 23،000 2خربزه مشهدی درجه  42 46،000 کلم بروکلی 21
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