
  
 شهری و فرآورده های کشاورزی سازمان ساماندهی مشاغل

 تا اطالع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان به شرح  ذیل اعالم میگردد.  08/10/1397خ  از مورنرخ خرده فروشی میوه وتره بار 

 

 

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

 52،000 پرتقال نافی جنوب        43                             32،000  کشکی نوپیاز 22 40،000 حلوایی کدو 1

 35،000 نافی شمالپرتقال  44 17،000 کاهو جهرم پاک نشده  23 69،000 ایرانیسیر خشک  2

 138،000 موز درجه یک 45 27،500  یزد-کرج کاهو  24 23،000 خیار رسمی مرغوب  3

 121،000 درجه دو موز  46 86،000  خرمالو 25 44،000 محلی لوبیا سبز 4

 52،000 پرتقال نافی جنوب 47 26،500 پیاز قرمز تبریز 26 35،000  خیار گلخانه ای مرغوب  5

 *** *** 48 29،000 کرفس  27 29،000 محلی 1درجه هندوانه  6

 *** *** 49 69،000 خرمالو شمال 28 35،000 هویج 7

 *** *** 50 92،000 سیب درختی قرمز ممتاز 29 40،000 کلم برگ قرمز 8

 *** *** 51 84،000 انگور ارومیه 30 31،000 کلم برگ سفید 9

 ***         *** 52 30،000  گلخانه گوجه 31 38،000 قلمی بادمجان 10

 *** *** 53 35،000 پرتقال محلی 32 35،000  ریزقلمی فلفل  11

 *** *** 54 25،000 کلم قمری 33 27،500 خورشتیکدو  12

 *** *** 55 57،500 شمال نارنگی 34 92،000 فلفل دلمه 13

 *** *** 56 46،000 لیمو خارکی 35 38،000  بادمجان دلمه  14

 *** *** 57 161،000 گالبی بیروتی 36 26،500     نوپیاز زرد  15

 *** *** 58 86،000 1درجه  کیوی 37 23،000 کهنه سیب زمینی 16

 *** *** 59 26،500 طالبی –شمام و هشت خط  38 29،000 گل کلم 17

 *** *** 60 35،000 گریپ  فوروت قرمز 39 25،000 کهنهرد پیاز ز 18

 *** ***  61 31،000 لیمو شیرین 40 80،500 به  19

 *** *** 62 98،000 انار مرغوب 41 23،000 شلغم 20

 *** *** 63 80،500 سیب درختی زرد ممتاز 42 69،000 کلم بروکلی 21

سااااااااماندهی مشااااااااغل  ساااااااازمان
شااااااااااهری و فاااااااااارآورده هااااااااااای 
کشااااااااااااااااااورزی شاااااااااااااااااهرد ری 

 بندرعباس
 

شاااااااماره  پانهاااااااای  اسااااااا  وی 

 : شکایات سازمان
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 شماره  یامک سازمان: 
30006179686255 

 
Site: 

mayadin.bandarabba
s.ir 

 

 

 

http://www.mayadin.bandarabbas.ir/
http://www.mayadin.bandarabbas.ir/

