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واحد

یکدست ،کامالً سالم ، رسيده ،درشت ، فاقد آفت زدگی و لهيدگی ٢٣٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم و رسيده ، فاقد سوختگی و لهيدگی ۶۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٣٣٠٬٠٠٠ کامالً سالم و رسيده، بدون هسته ،تازه ( با بندهای سبز رنگ) کيلو گرم

سالم ، رسيده  ، خوشه ای ، فاقد آفت و آفت زدگی ٣۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامال سالم ، رسيده و رنگدار ، فاقد آفت و حبه شدگی، تازه ( با بندهای سبز رنگ ) ٢٩٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ،کامالً سالم ، رسيده ، درشت ، فاقد هر گونه آفت و لهيدگی، با دم ، بی دم و خشک ٣۴٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست،کامالً سالم ، رسيده ، فاقد هر گونه آفت و لهيدگی ،بادم ، بی دم و خشک ٣١٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ، کامالً سالم و رسيده ، رنگدارو گوشتدار ٢٩۵٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم،برنگ  طالیی، هر عدد باالی  یک کيلوگرم ، دارای برگ سالم ،تازه و کوتاه ۵٧٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم ، رسيده ، با رنگ قرمز تيره ،خشک و فاقد  لهيدگی ۴١٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم و رسيده هر عدد باالی٢کيلوگرم ١٢٩٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم و رسيده ، هر عدد باالی ٢H۵کيلوگرم ١٠٩٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم و رسيده ،هر عدد باالی ٧٠٠گرم ١٠٩٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ، کامال سالم ، سبز ، تازه ، کوتاه  و معطر ٨٩٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ، کامالًً◌ سبزو خط دار، قلمی و براق ، حداکثر وزن هر عدد ٩٠ گرم ٩۴٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ، کامالً سالم و رسيده ، رنگدار ، درشت فاقد آفت و آفت زدگی ٣٨٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم و رسيده ، رنگدار ، فاقد هرگونه آفت و آفت زدگی ٢۶٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامال سالم  ، تازه ،بدون پالسيدگی و لهيدگی ۴٠٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامال سالم ، رسيده ، رنگدار ، معطر و درشت با دمگل ميوه بلند  ، هر عدد حداقل ٧٠ گرم+-١٠گرم ٢٩٣٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست،کامال سالم ، رسيده و رنگدار و درشت ، هر عدد باالی ١١٠ گرم ١٩٨٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست،کامال سالم ، رسيده و رنگدار، بدون آفت و آفت زدگی ٩۵٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست،کامال سالم ، رسيده و سياه بدون آب افتادگی کف سطل ۶۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست،کامال سالم ، رسيده و رنگدار و درشت ،بدون بيماری و آفت زدگی  ،کامال شيرین با طعم و مزه 
طبيعی

٢٩٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم ، رسيده ٩٧٬٠٠٠ کيلو گرم

کامال سالم و رسيده هر عدد حداقل ۶٠٠گرم ١٢۵٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم ، رسيده ، رنگدار ، هر عدد باالی ۶٠٠گرم و فاقد لهيدگی ١١۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٢٩٨٬٠٠٠ یکدست ، کامال" سبز ،سالم ، با هسته مشخص کيلو گرم

یکدست ، به رنگ سبز روشن  ، سالم و رسيده ، ترد و آبدار ،  فاقد آسيب دیدگی ١٧٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ، کامالٌ سالم ، رنگدار ، رسيده ، درشت ،  فاقد هرگونه لهيدگی وآفت زدگی ۵۶٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست ، کامالً سالم ، رنگدار ، رسيده ، درشت ، فاقد هرگونه لهيدگی و آفت زدگی ۵۶٠٬٠٠٠ کيلو گرم

گوجه سبز شمالی ٢٨

گيالس  تکدانه ٢٩

گيالس  قرمز  و  سياه 
ممتاز

٣٠

طالبی جانا ٢۵

گرمک ٢۶

گوجه سبز سایر انواع ٢٧

شاه توت ٢٢

شليل و شبرنگ ٢٣

طالبی انواع ٢۴

سيب  گالب ١٩

سيب دورنگ تابستانه ٢٠

سيب سایر انواع( شفيع 
آبادی ، مشهدی و ...)

٢١

زردآلو  فلکه ای ،شکرپاره ، 
بادامی  ، شکر پاره و...

١۶

زردآلو سایر انواع ١٧

زنجبيل تازه ١٨

خربزه سایر انواع ( ملون ، 
دستنبو و ...)

١٣

خيار  کوتاه بذر اصفهان ١۴

خيار گلخانه ای ١۵

توت فرنگی ١٠

خربزه   بذر مشهدی ١١

خربزه  بذر گرمساری ١٢

۶

آلبالو رسمی ٧

آلو  انواع ( قطره طال ، 
شابلون و ...)

٨

آناناس طالیی ٩

نام محصول ردیف

ازگيل ژاپنی ١

انبه ٢

انگور  عسگری ٣

انگور  یاقوتی

نرخنامه ۰۰۱۰۰۰۲۰-۰۱ میوه

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شھرداری تھران

ابالغ سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰:۰۰  تا اطالع ثانوی
ھمه قیمت ھا به ریال می باشد

۴

انگور سایر انواع ۵

آلبالو  پيوندی



یکدست ، کامالًسالم و رسيده ، فاقد هر گونه لهيدگی و آفت زدگی ۴٧٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم ، رنگدار ، رسيده ، درشت ، فاقد هرگونه لهيدگی و آفت زدگی ٣٩٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست،کامالً سالم و رسيده وآبدارو درشت ،با پوست شفاف سفت و سنگی ، بدون سوختگی ٢٢٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامالً سالم و رسيده،  آبدار ، یکدست، با پوست روشن و شفاف ٢٨٠٬٠٠٠ کيلو گرم

رسيده ، زرد رنگ کامالًً◌ سالم  ، با نوک و دم سبز رنگ ، هر عددحداقل ١۶٠ گرم ٣١٠٬٠٠٠ کيلو گرم

رسيده ، زرد رنگ و کامالًً◌ سالم و خوشه ای با نوک و دم  سبز رنگ  ، هر عدد حداقل ١٣٠ گرم ٢٨٠٬٠٠٠ کيلو گرم

یکدست کامال سالم ، رسيده و رنگدار ، فاقد نشانه های بيماری  و آفت زدگی ، با طعم و مزه طبيعی، 
هر عدد حداقل ٩٠ گرم

١٩۵٬٠٠٠ کيلو گرم

کامال سالم ، رنگ دار ، رسيده و قرمز ، هر عدد زیر٣کيلوگرم ۴٠٬٠٠٠ کيلو گرم

کامال سالم ، رنگ دار ، رسيده و قرمز ، هر عدد باالی٣کيلوگرم ۵۵٬٠٠٠ کيلو گرم

هلو انواع ٣٧

هندوانه  انواع زیر٣کيلوگرم ٣٨

هندوانه انواع 
باالی٣کيلوگرم

٣٩

ليموترش(   مينابی و 
پرشين الیم )

٣۴

موز  آمریکای جنوبی  
(کارتن بزرگ )  و خوشه 

ای  سایزهای ۴،۵و۶

٣۵

موز سایزهای ٧ الی ٩ ٣۶

گيالس  قرمز و گيالس 
سياه

٣١

گيالس پرتوایی  و صورتی ٣٢

ليمو ترش سنگی ٣٣

نکات قابل توجه در اجرای نرخنامه انواع ميوه : 
**** اعمال نرخ موردی جهت محصوالت اکيداً ممنوع می باشد *****
*****عرضه محصوالت خارج از نرخنامه اکيداً ممنوع می باشد *****

 ****نرخ عرضه انواع ميوه در جایگاههای تک محصولی با رعایت ویژگيهای کمی و کيفی تعيين شده در نرخنامه حداقل ١٠ % پایين تر از نرخ مصوب محصول
با مشخصات کمی و کيفی مشابه می باشد

 ١- در صورت عدم مطابقت کيفيت با مشخصات و ویژگيهای کمی و کيفی تعيين شده ،اعمال نرخ حداقل با ٢٠ % پایين تر از قيمت مصوب الزامی ميباشد .
٢-فلش قرمز رنگ رو به باال نشانگر افزایش ، سبز رنگ رو به پایين نشانگر کاهش قيمت ، خط زرد رنگ نشانگر ثابت بودن قيمت محصول و دایره تو پر آبی رنگ نشانگر 

محصول جدید می باشد .
 ٣- تاکيد ميگردد رعایت مشخصات و ویژگيهای کمی و کيفی محصول الزامی بوده  و الزمست مدیران محترم ميادین و روسای بازارها توجه ، نظارت و کنترل ویژه معمول 

نمایند .
 ۴- برای آن دسته از محصوالتی که رنج (محدوده ) وزنی نداشته و صرفاً حداقل وزن یا حداکثر آن تعيين شده ١٠% تعدیل وزن بالمانع می باشد 

۵- عرضه محصوالت بصورت دستچين صرفا براساس دستورالعمل های اعالم شده توسط معاونت محترم بهره برداری و بهداشت امکان پذیر می باشد .
 ۶- مسئوليت حسن اجرای نرخنامه و عرضه محصول با کيفيت به عهده شخص مدیر ميدان - رئيس بازار می باشد .

 ٧- بدیهی است رعایت کليه ضوابط ، موازین و دستورالعمل های اجرایی، کمی ، کيفی و بهداشتی ابالغ شده از سوی معاونت محترم بهره برداری و بهداشت ، در خصوص 
محصوالت فوق الذکر الزامی و مالک عمل بوده و صرف اعالم قيمت برای کاال ، مجوزی جهت عرضه و نحوه و شرایط آن نميباشد.

٨- حسب مصوبه مورخه ٢٣/٠٩/١٣٩۴ کميته نرخگذای در خصوص عرضه محصوالت ارگانيک (ميوه و سبزیجات برگی و غيربرگی) با افزایش قيمت حداکثر ٣٠ درصد نسبت به 
غرف ميوه دستچين و غرف سبزیجات برگی و غير برگی دستچين عرضه گردد.

٩- در صورت عدم  وجود نرخ مصوب انواع ميوه فرآوری تازه بسته بندی شده و شناسنامه دار  با برند معتبر و دارای مجوز های الزم ا ز مراجع ذیصالح  اعمال قيمت با  ٢٠% 
کمتر از قيمت مصرف کننده در محلهای دارای مجوزهای  الزم ،بالمانع می باشد .و همچنين انواع ميوه فرآوری منجمد و خشک ١۵% کمتر از قيمت مصرف کننده اعمال گردد .

توضیحات:


