
قيمت
تغيير

واحد

٨٨٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٨٬٠٠٠ کيلو گرم

٩٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٣١٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٢٩٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٣٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٨۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٩۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٧٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٩٬٠٠٠ کيلو گرم

۴۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٩٬٠٠٠ کيلو گرم

٩۴٬٠٠٠ کيلو گرم

١۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٩٩٬٠٠٠ کيلو گرم

۴٠٠٬٠٠٠ کيلو گرم

١۴۶٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٩٬٠٠٠ کيلو گرم

١٣٠٬٠٠٠ عدد

١٧۵٬٠٠٠ عدد

١٢٬٠٠٠ عدد

٨٩٬٠٠٠ کيلو گرم

١٩٠٬٠٠٠ کيلو گرم

۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

١۴۴٬٠٠٠ کيلو گرم

١٢٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٢٣۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٩۵٬٠٠٠ کيلو گرم

نرخنامه ۰۰۱۰۱۰۲۰-۰۱ سبزیجات برگی و غیر برگی

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

سالم  با دانه های ، سبزو تازه باقال سبز ٣

یکدست ، کامالً سالم ،سبز ،تازه و ریز

توضيحات قيمت نام محصول ردیف

بادمجان یکدست ، کامالً سالم ،  قلمی و سياه ، با کاسبرگ سبز و تازه ١

یکدست ، کامالً سالم ،   سياه رنگ بادمجان   دلمه ٢

باميه ۴

یکدست،کامالً سبز ،  سالم  و ظریف ، تازه چين و با شکاف برگی کوتاه برگ مو ۵

یکدست ،کامالً سالم ،فاقد یخ زدگی ،خشک بدون باقيمانده ریشه و ساقه فاقد آثار لهيدگی و به هم 
چسبيدگی ، شکل شمعی ،  خاک و گل و  یخ زدگی

پياز ریز انواع ۶

کامال سالم ، خشک  وفاقدریشه و ساقه ،  آثار لهيدگی و به هم چسبيدگی ، شکل شمعی ، خاک 
و گل ، فاقد یخ زدگی،  هر عددبين ١٠٠ تا ٢٠٠ گرم ±١٠%

پياز زرد ٧

کامال سالم ، خشک فاقدریشه و ساقه ،  آثار لهيدگی و به هم چسبيدگی ، شکل شمعی ، خاک و 
گل ، بدون یخ زدگی،  هر عددبين ١٠٠ تا ٢٠٠ گرم ±١٠%

پياز سفيد صدفی ٨

کامال سالم ، خشک بدون باقيمانده ریشه و ساقه فاقد آثار لهيدگی و به هم چسبيدگی ، شکل 
شمعی ، خاک و گل و بدون یخ زدگی  ، حداقل  وزن هر عدد ٧٠گرم و حداکثر ٢٠٠ گرم

پياز قرمز ٩

کامالًسالم وسبز ، تميز ، تازه و  پاک شده تره فرنگی ١٠

یکدست ، کامالً سالم ، تازه ، ریز ، قلمی و کشيده خيار چنبر ١١

یکدست ،  کامالً سبز ، تازه ، معطر و قلمی ،  هر عدد حداکثر ٩٠ گرم خيار رسمی و خاردار ١٢

کامالً سالم و سبز ، تازه و درشت خيار ساالدی ١٣

یکدست ، کامالً سالم ، سبز ، تازه ،  کوتاه و معطر خيار کوتاه بذر اصفهان ١۴

یکدست کامال سبزو خط دار ،قلمی و براق ، حداکثر وزن هر عدد ٩٠ گرم خيار گلخانه ای ١۵

با غالف سبز تيره ، کامالً سالم ، تازه ، دانه دار با برگچه های اضافی ذرت شيرین ١۶

با غالف سبز روشن ،کامالً  رسيده ، سالم و دانه دار ذرت معمولی ١٧

کامال سالم  ، تازه ،بدون پالسيدگی و لهيدگی زنجبيل تازه ١٨

کامالً سالم ، تميز و پاک شده، فاقد ساقه های بلند سبزی پاک کرده ١٩

تازه و کامالً  بدون ریشه و  گل و الی سبزی جور انواع ٢٠

سبزی خوردن پاک کرده بسته بندی شده ، شستشو و ضدعفونی شده  ،مورد تایيد حوزه بهره 
برداری و بهداشت و دارای پروانه بهداشتی ساخت و عالمت سيب سالمت

سبزی خوردن پاک کرده 
بسته بندی٢٠٠گرمی

٢١

سبزی خوردن پاک کرده بسته بندی شده ، شستشو و ضدعفونی شده  ،مورد تایيد حوزه بهره 
برداری و بهداشت و دارای پروانه بهداشتی ساخت و عالمت سيب سالمت

سبزی خوردن پاک کرده 
بسته بندی٣٠٠گرمی

٢٢

انواع سبزی جورکامالً پاک شده ، عاری از هرگونه ضایعات و بقایای اضافی غير قابل استفاده (ساقه ، 
ریشه و ... ) هردسته بين ۴٠ تا ٧٠گرم±١٠%

سبزی دسته ای کوچک 
جور  (هردسته )

٢٣

تازه و کامالً  بدون ریشه و  گل و الی و بقایای اضافی سبزی نعنا جعفری ٢۴

سيب زمينی استانبولی باریک و کشيده ، کامالً سالم و پاک شده ، فاقد گل و خاک، با پوست نازک و ظریف ٢۵

کامالً سالم ، یکدست ، قطر متوسط هر عدد زیر ۵سانتی متر،  فاقد گل و  خاک ، هرگونه تغيير رنگ و 
شکل ، ضایعات،بيل خوردگی ، آفت زدگی ،بيماری ،  جوانه زدگی و چروکيدگی

سيب زمينی ریز ٢۶

سالم ، یکدست ، نو ، با پوست صاف ، لطيف و براق  ، قطر متوسط حدودهر عدد ۴ تا ١۴ سانتی 
متر،  هرگونه تغيير رنگ و شکل ، ضایعات،بيل خوردگی ، آفت زدگی ،بيماری ،  جوانه زدگی و 

چروکيدگی
سيب زمينی نو ٢٧

یکدست،کامالً سالم و تازه و   بدون گل و الی (دانه بسته)، حبه  دار سير تازه با برگ ٢٨

کامالً سالم ، بوته کامل ، بدون ریشه و گل و الی ، حداکثر طول ساقه ٨ سانتی متر سير تازه بدون برگ ٢٩

یکدست ، کامالً سالم ،تازه ،آبدارو ترش ، با هسته مشخص از جنس انواع انگور غوره آبگيری ٣٠



١۴٩٬٠٠٠ کيلو گرم

٩٩٬٠٠٠ کيلو گرم

١۶۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٢۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

١۴٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٩٩٬٠٠٠ کيلو گرم

۵٨٬٠٠٠ کيلو گرم

۵۵٬٠٠٠ کيلو گرم

١١٩٬٠٠٠ کيلو گرم

۶٢٬٠٠٠ کيلو گرم

١١۵٬٠٠٠ کيلو گرم

۵٠٬٠٠٠ کيلو گرم

۶٨٬٠٠٠ کيلو گرم

۶۵٬٠٠٠ کيلو گرم

١٠٢٬٠٠٠ کيلو گرم

١٣٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٨٠٬٠٠٠ عدد

١۵٩٬٠٠٠ کيلو گرم

٢٨٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٢٢٠٬٠٠٠ کيلو گرم

٩۵٬٠٠٠ کيلو گرم

٩٣٬٠٠٠ کيلو گرم

توضیحات:

یکدست ، کامالً سالم ،تازه،آبدار و ترش ، بدون هسته سفت شده از جنس انگور بيدانه غوره عسگری ٣١

کامالًسالم  و رنگی  هر عددحداقل باالی ٨٠ گرم  بدون چروکيدگی حداقل در دو رنگ، کارتنی فلفل دلمه رنگی ٣٢

یکدست ، کامال  سالم ، تازه و سبز تيره ، هر عدد حداقل ٧٠ گرم فلفل دلمه سبز ٣٣

کامال سالم و تازه ، فاقد پالسيدگی
فلفل ریز انواع (کاپی ، 

شيرین ، تند، کبابی و ...)
٣۴

سالم ، تازه ، کشيده و درشت کاپی و ریز مکزیکی (سبز و رنگی)و بلغاری فلفل کاپی ٣۵

یکدست ، کامالً پاک شده، سبز رنگ، مغز دار و بدون سوختگی ، لهيدگی  و آفت کاهو پيچ (ساالدی) ٣۶

یکدست ، کامالًپاک شده ، درشت ، مغزدار  به رنگ سبز روشن  ، فاقد سوختگی و آفت زدگی، 
لهيدگی

کاهو رسمی پاک کرده ٣٧

کامالً سالم و پاک شده  فاقد سوختگی ، پالسيدگی و لهيدگی و آفت زدگی کاهو( کلم ) چينی ٣٨

یکدست ،کامالً سالم سبز و قلمی   ، فاقد لهيدگی و شکستگی ،  هر عدد حداکثر ٢٢٠  گرم کدو مسمایی ٣٩

کامالًسالم و پاک شده   ، فاقد پالسيدگی ، لهيدگی ،ترک خوردگی و شکستگی کرفس ۴٠

کامالًً◌ سالم ، سبز و تيره  با طول ساقه کمتر از ٨ سانتی متر کلم بروکلی ۴١

کامالًسالم و پاک شده  ،فاقد سوختگی ، پالسيدگی و لهيدگی و آفت زدگی کلم سفيد ۴٢

کامالًسالم و پاک شده  ،فاقد سوختگی ، پالسيدگی و لهيدگی و آفت زدگی کلم قرمز ۴٣

کامالً سفيد ، سالم ، دارای بافت متراکم و بدون برگ با طول ساقه حداکثر ٣ سانت ، فاقد آفت زدگی  
،حداکثر وزن ٣ کيلوگرم

گل کلم ۴۴

کامال سالم ، رسيده و رنگدار  فاقد لهيدگی و آفت گوجه  فرنگی انواع ۴۵

یکدست،کامال سالم و رسيده ، رنگدار ، بصورت بيضی ، گرد یا گالبی

گوجه فرنگی  گيالسی ، 
زیتونی  و خوشه ای  و... 

ریز فله

۴۶

یکدست ، کامالً سالم ، بسته بندی در ظروف  یکبار مصرف درب دار

گوجه فرنگی  گيالسی 
وزیتونی  و ... در بسته 

های ۴٠٠گرمی +-۵٠ گرم

۴٧

کامال سبز و قيطونی، کشيده، غير خشبی، تازه چين، ترد و فاقددانه درشت، زنگ و آفت زدگی لوبيا سبز قيطونی ۴٨

کامالً سالم و رسيده، تازه و آبدار ، یکدست، با پوست روشن و شفاف
ليمو ترش (  مينابی و 

پرشين الیم )
۴٩

یکدست ، کامالً سالم ، رسيده و آبدار و درشت،با پوست شفاف و سنگی بدون سوختگی ليمو ترش سنگی ۵٠

یکدست ، کامالً سالم و  دانه دار ، با مغزدانه سبز رنگ نخودفرنگی ۵١

کامالً سالم  ، بدون شکستگی، هر عدد بين ١٠٠ تا ١۵٠ گرم هویج فرنگی و ایرانی ۵٢



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

** نرخ عرضه انواع  سبزیجات برگی و غير برگی 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 . 

*با توجه به بهبود روند عرضه محصول گوجه فرنگی ، اعمال ١٠%تخفيف در غرف تک محصولی الزامی می باشد . 
١- در صورت عرضه محصول سبزی پاک شده به صورت خرد شده ، به ازای هر کيلو گرم مبلغ ۴٠٠٠ ریال باالتر از نرخ مصوب اعمال گردد .

٢-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 .
٣- 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 پرآبی رنگ نشانگر 

محصول جدید ميباشد . 
۴- الف) عرضه سبزی خوردن بایستی بصورت عرضه برابر و یکسان اجزای تشکيل دهنده سبزی خوردن (تره،شاهی،نعنا،  تربچه و...)و جایگزینی یک رقم از سبزیهای 

مذکور با لحاظ نمودن شرایط فصلی توليد و خواست و سليقه مشتری ب) عرضه سبزی قورمه بایستی بصورت عرضه٣٠% تره ،٣٠%جعفری ، ١۵%گشنيز ،١۵ %اسفناج 
و١٠%شنبليله و جایگزینی یک رقم از سبزیهای مذکور با لحاظ نمودن شرایط فصلی توليد و خواست و سليقه مشتری ج ) عرضه سبزی پلو بصورت۴٠%شوید ،٣٠ 

%گشنيز وجعفری ،٢٠%تره،١٠ %سير تازه و جایگزینی یک رقم از سبزیهای مذکور با لحاظ نمودن شرایط فصلی توليدو خواست و سليقه مشتری د ) عرضه سبزی آش 
بصورت۴٠ %برگ چغندر یا اسفناج ،۴٠% گشنيز وجعفری و٢٠%تره و جایگزینی یک رقم از سبزیهای مذکور با لحاظ نمودن شرایط فصلی توليد وخواست و سليقه مشتری 

هـ ) عرضه سبزی سوپ بصورت۵٠% جعفری و۵٠% گشنيز و در صورت تقاضای جداگانه نعناع و جعفری متناسب با ميزان سبزی جور خورشتی مصرفی درانواع خورشتهای 
مربوطه ( کرفس و ... ) الزم است نسبت به انجام درخواست مشتری اقدام شود .

  ۵- عرضه محصوالت بصورت دستچين صرفا براساس دستورالعمل های اعالم شده توسط معاونت محترم بهره برداری و بهداشت امکان پذیر می باشد .
 ۶- سبزی پاک شده ميبایست کامال سالم ، سبز و پاک شده بوده و فاقد هرگونه ضایعات، ساقه های بلند، گل و الی، لهيدگی و آفت باشد.الزمست نکات قيد شده در 

خصوص مشخصات کمی و کيفی و همچنين الزامات بهداشتی عرضه محصول دقيقا رعایت و کنترل گردد .
 ٧- الزم است انواع سبزی جور بدون گل و الی و با حذف کامل ریشه عرضه گردد .

 ٨- منظور از اندازه هر عدد سيب زمينی ،اندازه قطر بزرگ سيب زمينی است(با توجه به اینکه سيب زمينی تخم مرغی شکل بوده و دارای دو قطر بزرگ و کوچک می 
باشد ) . 

 ٩- در صورت عرضه محصول سيب زمينی و پياز بصورت بسته بندی شرکتی در توری پالستيکی نرم، الزم است بر روی دسته توری، مشخصات محصول شامل: نام 
شرکت، تاریخ بسته بندی و ... درج گردد و در صورت عرضه سيب زمينی و پياز بسته بندی شده شرکتی، افزایش مبلغ ٢٠٠٠ ریال در هر کيلو گرم قابل اجرا می باشد .

 ١٠- مسئوليت اجرای نرخنامه و عرضه محصول با کيفيت به عهده شخص مدیر ميدان / رئيس بازار می باشد .
١١-در صورت عدم وجود نرخ مصوب در نرخنامه برای انواع سبزیجات برگی و غير برگی  تازه فرآوری بسته بندی شده و شناسنامه دار  با برند معتبر و دارای مجوز های الزم 
ا ز مراجع ذیصالح اعمال قيمت  ١۵% کمتر از قيمت مصرف کننده در محلهای دارای مجوزهای  الزم ،بالمانع می باشد .و همچنين محصوالت فرآوری منجمد و خشک ١۵% 

کمتر از قيمت مصرف کننده اعمال گردد . 
 ١٢- 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 


