
  
 شهری و فرآورده های کشاورزی سازمان ساماندهی مشاغل

 تا اطالع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان به شرح  ذیل اعالم میگردد  12/09/1401نرخ خرده فروشی میوه وتره بار از مور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت سازمان نســـوع جـــن ردیف قیمت سازمان نســـوع جـــن ردیف قیمت سازمان ســـوع جنــن ردیف

 172.500 سیب زمینب نو مرغوب 59 161.000 وقرمز انواع پیاز کشکی 30 552.000 .پریما.اکوادوریموز درجه یک کارتن بزرگ زین 1

 149.500 زرد و طالیی پیاز 60 264.000 انگور کندری 31 540.000 کارتن کوچک فلیپینی جی1موز درجه 2

 96.000 1گوجه فرنگی درجه 61 240.000 انگور عسکری 32 483.000 هندی اسکی1موز درجه 3

2گوجه فرنگی درجه 62 300.000 یانگور سیاه شیراز 33 460.000 کارتن کوچک هندی  اسکی،بانانا1موز درجه 4  72.000 

 575.000 سیر قرمز خشک 63 240.000 ورطبی انگور ریش بابا 34 437.000 فلیپینی فرش 2موز درجه 5

 517.500 سیر خشک 64 180.000 انگور شانی 35 350.750 تخم لبنانی ممتاز قرمز زردوسیب  6

 143.750 سیب زمینی کهنه 65 414.000 قرمز ارومیهانگور  36 281.750 1سیب قرمز و زرد درجه 7

 46.000 انواع هندوانه 66 384.000 انگور بیدانه سفید ارومیه 37 345.000 نارنگی محلی 8

 138.000 گریپ فوروت تو سرخ 67 172.500 یزد -خیار گلخانه  کرج  38 166.750 1شمال درجهنارنگی  9

 287.500 لیمو شیرین 68 240.000 آلو شابلن 39 92.000 2شمال درجه نارنگی 10

 230.000 زالزالک 69 144.000 2آلو شابلن درجه 40 230.000 نارنگی ممتاز سورت شده 11

 149.500 خربزه مشهدی 70 456.000 و شهریارما لخر 41 345.000 2گالبی بیروتی درجه 12

 92.000 2خربزه مشهدی درجه 71 240.000 خرمالو شمالی 42 805.000 1گالبی بیروتی درجه 13

 69.000 خربزه جانا و طالبی 72 230.000 2به درجه  43 287.500 پرتقال نافی جیرفت 14

 172.500 دلمه ای  فلفل گلخانه 73 437.000 و مرغوب به درشت 44 172.500 پرتقال شمالی 15

 345.000 فلفل قلمی 74 178.250 لیمو خارکی 45 178.250 قال محلیپرت 16

 115.000 فلفل دلمه معمولی 75 281.750 لوبیا سبز نو 46 218.500 خیار اصالحی 17

 80.500 2فلفل دلمه درجه 76 138.000 کرفس 47 230.000 انار شیرین میخوش مرغوب 18

 310.500 فلفل رنگی 77 92.000 کدو خروشتی 48 172.500 1انار درجه 19

 92.000 بادمجان گلخانه  78 103.500 هویج اصفهان و شیراز 49 115.000 2انار درجه 20

 57.500 بادمجان قلمی معمولی 79 230.000 کلم برکلی 50 287.500 انار دانه مشکی مرغوب 21

 69.000 بادمجان معمولی دلمه 80 57.500 کلم برگ سفید 51 172.500 2انجیری درجه هلو 22

 149.500 شلغم و لبو 81 80.500 کلم برگ قرمز 52 207.000 انجیری هلو 23

 92.000 هشت خط 82 92.000 گل کلم 53 345.000 زعفرانی هلو 24

 115.000 معمولی ذرت 83 172.500 نخود فرنگی 54 180.000 2نگ درجهشبر 25

 207.000 ذرت مکزیکی 84 60.000 کاهو رسمی جهرمی و جیرفتی 55 240.000 شبرنگ 26

 287.500 بامیه ممتاز نو 85 120.000 کاهو پیچ 56 300.000 شلیل شمس مرغوب 27

 287.500 کیوی درشت 86 96.000 کاهو بلند 57 240.000 شلیل انجیری مرغوب 28

 230.000 کیوی ریز 87 264.500 لیمو ترش 58 300.000 شلیل انجیری مرغوب 29

  توضیحات : هر گونه تغییر در قیمت ها فروش  طبق فاکتور دریافتی از عمده فروشان تحت نظارت اتحادیه بار فروشان میدان تره بار

ساااازمان سااااماندهی مشااااغل 

فاااارآورده هااااای شااااهری و 

 کشاورزی شهرداری بندرعباس
 

شاااماره تلفنهاااای پاساااخگوی 

 : شکایات سازمان

076-33380655-6 

 

 پیامک سازمان:  شماره

30006179686255 

 
Site: 

mayadin.bandarabbas.ir 

 

 

 

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


 


