
 

 

 98 مهر ماه قیمت لیست

 سایت و کانال قیمت محصوالت غذایی حیات سبزمخصوص

 قیمت )تومان( واحد نوع نام محصول 
 ات تخفیف

 عدد 1000 عدد 100 عدد  30

 

 الف 

 

    به زودی  عدد طیب  گرم500انجیرخشک

    به زودی  کیلویی 10بسته طیب  انجیرخشک فله ای 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 16000 عدد طیب  لیتری 1آبغوره 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 14000کیلویی کیلویی 20دبه طیب  آبغوره فله ای 

    به زودی  گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکر باطعم بهارنارنج

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکر باطعم به لیمو 

    به زودی  گرمی 500 جایز  نیشکرباطعم پسته آبنبات 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکرباطعم دارچین

    به زودی  گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکرباطعم زنجبیل 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکرساده 

    به زودی  گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکرباطعم سنجد

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکرباطعم عناب 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکر باطعم گل محمدی

    به زودی  گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکرباطعم نارگیل 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 گرمی 500 جایز  آبنبات نیشکر باطعم هل 

    به زودی  عدد طیب  گرمی 500آلوبخارا



 

 

    به زودی  کیلویی 10بسته طیب  آلوبخارا فله ای 

 ب

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 11000 عدد طیب  گرمی 500بلغور شیر

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 15000 گرمی 250 طیب  بیسکوییت جو 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 42000 کیلو طیب  بیسکوییت جو فله ای 

 

 

 

 

 چ

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 11000 عدد طیب  چای حس

 

 ر

    به زودی  عدد طیب  گرم 1350رب انار

    به زودی  کیلویی 20دبه طیب  رب انار فله ای 

    اتمام موجودی گرمی 500 جایز  رب ذغال اخته 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 21000 گرمی 500 جایز  رب زرشک 

    به زودی  عدد طیب  گرم900قجریرب 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 21000 گرمی 500 جایز  رب لیموعمانی 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 21000 گرمی 500 جایز  رب نارنج 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 6000 گرمی 500 طیب  رشته آش ساده 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 6000 گرمی 500 طیب  رشته آش طالیی 



 

 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 6000 گرمی 500 طیب  رشته پلویی بوداده 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 5000 گرمی 500 طیب  رشته پلویی ساده 

    به زودی  عدد طیب  لیتری 1روغن ارده کنجد

    به زودی  کیلویی 20دبه  طیب  روغن ارده کنجد فله ای

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 68000 عدد طیب  کیلو 1روغن زردگاو ایرانی

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 30000 یک کیلو  طیب  روغن شحم معطر 

 

 س 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 13000 عدد طیب  لیتری 1سرکه انگور

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000کیلویی کیلویی 20دبه طیب  سرکه انگور فله ای 

    به زودی  عدد طیب  سویق برنج 

    به زودی  عدد طیب  سویق جو 

    به زودی  عدد طیب  سویق چاق کننده 

    به زودی  عدد طیب  سویق سنجد 

    به زودی  عدد طیب  سویق عدس 

    به زودی  عدد طیب  سویق کامل 

    به زودی  عدد طیب  سویق کودک 

    به زودی  عدد طیب  سویق گندم 

    به زودی  عدد طیب  سویق مخلوط 

    زودی به  عدد طیب  سویق نخود 

 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 7000 گرم 10 طیب  سنای مکی اصل 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 6000 گرم 10 طیب  سنای مکی و گل سرخ 



 

 

 ش 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 38000 عدد طیب  گرم1350شیره انگور

    به زودی  کیلویی 20دبه  طیب  شیره انگورفله ای 

    اتمام موجودی عدد جایز  گرم 1350شیره توت 

    اتمام موجودی کیلویی 20دبه جایز  شیره توت فله ای 

    اتمام موجودی عدد طیب  گرم 1350شیره خرما

    اتمام موجودی کیلویی 20دبه  طیب  شیره خرما فله ای

 

 

 ع

   درصد  10 75000 عدد طیب  کیلویی1"حس"عسل زنده 

 

 ق

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 عدد جایز  گرم 500قندنیشکر

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 17000کیلویی کیلویی  5 بسته جایز  قندنیشکر فله

 

 ک 

    به زودی  عدد طیب  گرم 500کشمش شغاری

    به زودی  کیلویی 20بسته طیب  کشمش شغاری فله ای 

 

 

 



 

 

 م

 

    به زودی  عدد طیب  گرم500مویزشغاری

    زودی به  کیلویی  20بسته طیب  مویز شغاری فله ای 

 

 

 ن

 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 8000 گرمی  250 طیب  نان جو سبوسدار 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 10000 عدد جایز  گرم 500نبات نیشکر

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 17000کیلویی کیلویی  14ته بس جایز  نبات نیشکرفله ای 

 درصد  20 درصد  15 درصد  10 6000 عدد طیب  کیلویی 2نمک کویر

 


