
کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

626224590055016118,0000 گرمی900عدس درجه یک 101

626224590056716155,0000 گرمی900لپه تبریز 102

626224590009316125,0000 گرمی900لوبیا چشم بلبلی 103

626224590011616195,0000 گرمی900لوبیا چیتی 104

626224590007916119,0000 گرمی900لوبیا سفید 105

626224590010916145,0000 گرمی900لوبیا قرمز 106

626224590017816129,0000 گرمی900ماش اعالء 107

626224590013016165,0000 گرمی900نخود کرمانشاهی 108

626224590018516165,0000 گرمی900نخودولوبیا مخلوط 109

626224590008616165,0000 گرمی700لوبیا رشتی 110

62622459001231683,5000 گرمی700عدس دال 111

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت واحد ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

62622459000244660,0000 کیلوگرمی5 ستاره کشت دوم 5برنج طارم 201

626224590103841,450,0000 کیلوگرمی10 ستاره کشت دوم 5برنج طارم 202

626224590137341,360,0000 کیلوگرمی10برنج صدری هاشمی 203

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%62622459000621645,0009گرمی700بلغور جو اعالء301

%62622459000171645,0009گرمی700بلغور گندم اعالء 302

%626224590016115148,5009گرمی700بلغور ماش اعالء 303

%62622459000482045,0009گرمی400جو پرک اعالء304

%62622459000551645,0009گرمی700جو پوست کنده اعالء305

حبوبات

غالت
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مدت اعتبار قیمت ها یک هفته می باشد

برنج 



کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%626224590026020476,5009 گرمی400پسته شور ممتاز 401

%626224590141016715,0009 گرمی600پسته اکبری شور  402

%626224590140316715,0009 گرمی600پسته اکبری خام  403

%62622459002772058,3009 گرمی250تخمه آفتابگردان 404

%626224590028420125,0009 گرمی350تخمه ژاپنی 405

%626224590029120168,0009 گرمی400تخمه کدو ریز خوی  406

%626224590036920168,0009 گرمی400تخمه کدو گوشتی  407

%626224590100720235,0009 گرمی400فندوق اعالء  408

%626224590035220365,0009 گرمی400مغز بادام درختی درشت 409

%62622459003452086,0009 گرمی400مغز بادام زمینی  410

%626224590020820280,0009 گرمی200مغز گردو 411

%626224590032120145,0009 گرمی400نخود گل دستچین  412

%626224590031420145,0009 گرمی400نخود گل دو آتیشه  413

%62622459013662074,0009گرمی350تخمه آفتاب ریز توچین 414

%626224590135920125,0009 گرمی350تخمه هندوانه کالله 415

%626224590033820334,0009گرمی400مغزبادام درختی خام 416

%62622459016632069,9009 گرمی300تخمه آفتاب کانادایی 417

%62622459016702025,0009 گرمی110تخمه آفتاب کانادایی 418

%62622459016872049,0009 گرمی110تخمه کدو گوشتی 419

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%626224590138024158,0009 گرمی400آلو بخارا  خشک 501

%626224590021520135,0009 گرمی200زرشک اعالء 502

%626224590165620236,0009 گرمی330انجیر خشک 503

%626224590156425139,0009 گرمی400کشمش پلویی 504

%626224590157125165,0009 گرمی400برگه هلو 505

%626224590126725139,0009 گرمی400کشمش سبز پیکامی 506
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آجیل 

 خشکبار



کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%626224590022218115,0009گرمی110لیمو عمانی 601

-62622459008571830,000گرم250سویا اعالء602

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

-626224590108312195,000 گرمی450روغن کنجد 701

-62622459010909378,000 گرمی900روغن کنجد 702

-626224590142712188,500 گرمی450روغن زیتون 703

-62622459014349370,000 گرمی900روغن زیتون 704

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالکیلو در بسته/ تعداد مشخصاتنام کاال

%62622459010693087,0009 عددی12نبات نی دار زعفرانی 801

%626224590105220114,0009 عددی22نبات نی دار زعفرانی 802

%62622459013428125,0009 عددی30نبات نی دار زعفرانی پک 803

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%6262245900512858,0009گرمی250آرد برنج901

%6262245900543865,0009گرمی250آرد نخود 902

%6262245901441839,0009 گرمی200پودر سوخاری 903

%62622459018168103,0009( گرمی400پت )آرد برنج 904

%6262245901830835,0009( گرمی400پت )آرد سفید 905

%62622459018238108,0009( گرمی400پت )آرد نخود 906

%6262245901847883,0009( گرمی400پت)پودر سوخاری 907

%6262245901854883,0009( گرمی400پت)پودر سوخاری تند 908

%6262245900529831,0009 گرمی300نشاسته اعالء جعبه 909

%6262245901809843,0009( گرمی350پت )نشاسته 910
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نبات

آردیجات

روغن

متفرقه



کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%62622459006421090,0009(گرمی100پت)ادویه کاری 1001

%626224590069710120,0009(گرمی100پت)پودر موسیر1002

%62622459005741090,0009(گرمی100پت)پودر لیمو 1003

%62622459006351090,0009(گرمی100پت)پودر دارچین 1004

%62622459006591090,0009(گرمی100پت)پودر سیر1005

%62622459006041090,0009(گرمی100پت)پودر سماق 1006

%62622459006281070,0009(گرمی100پت)زردچوبه 1007

%62622459005981070,0009(گرمی100پت)فلفل قرمز 1008

%626224590058110120,0009(گرمی100پت)فلفل سیاه 1009

%62622459006111090,0009(گرمی100پت)زنجبیل 1010

%62622459017001090,0009(گرمی50پت)پودر آویشن 1011

%62622459017798170,0009( گرمی350پت)زردچوبه 1012

%62622459017868170,0009( گرمی350پت)فلفل قرمز 1013

%62622459017938360,0009( گرمی400پت)فلفل سیاه 1014

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%62622459003831290,0009(گرمی75جعبه)فلفل   سیاه 1101

%62622459003901255,0009(گرمی75جعبه)فلفل قرمز 1102

%62622459004991270,0009(گرمی75جعبه)ادویه کاری 1103

%62622459004681270,0009(گرمی75جعبه)پودردارچین 1104

%62622459004061270,0009(گرمی75جعبه)پودر سماق1105

%62622459005051270,0009(گرمی75جعبه)پودر سیر1106

%62622459002391270,0009(گرمی75جعبه)پودر لیمو 1107

%62622459006801290,0009(گرمی75جعبه)پودرموسیر 1108

%62622459004511255,0009(گرمی75جعبه)زردچوبه 1109

%62622459004441270,0009(گرمی75جعبه)زنجبیل 1110

%6262245900840890,0009(گرمی200جعبه)زردچوبه 1111

%62622459008338195,0009(گرمی200جعبه)فلفل سیاه 1112

%62622459006731290,0009(گرمی50جعبه)پودر آویشن1113
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جعبه - ادویه جات 

پت- ادویه جات 

مدت اعتبار قیمت ها یک هفته می باشد



کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%62622459017311090,0009(گرمی70پت)زیره سبز 1201

%626224590174810170,0009(گرمی70پت)زیره سیاه 1202

%626224590175510170,0009(گرمی50پت)هل سبز 1203

%62622459004371790,0009(گرمی20جعبه)هل سبز 1204

%62622459004131290,0009(گرمی75جعبه)زیره سبز 1205

%626224590042012150,0009(گرمی50جعبه)زیره سیاه 1206

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

%62622459018851260,0009 گرمی90سبزی خشک قورمه 1301

%62622459018921260,0009 گرمی80سبزی خشک آش 1302

%62622459018611260,0009 گرمی100سبزی خشک کوکو 1303

%62622459018781260,0009 گرمی80سبزی خشک پلویی 1304

%62622459019081275,0009 گرمی100سبزی خشک شوید 1305

%62622459019151265,0009 گرمی100سبزی خشک نعناع 1306

%62622459019221275,0009 گرمی80سبزی خشک آویشن 1307

کد 

محصول
 ارزش افزودهقیمت فروش ريالتعداد در بستهمشخصاتنام کاال

-62622459010141243,500 گرمی700قند شکسته 1401

-62622459010211239,000 گرمی900شکر 1402

قند و شکر

هل و زیره

سبزیجات خشک
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