
(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای فامیال، اویال،کیمبال،سانتین)نام کاالردیف

52,500(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 690روغن نیمه جامد زعفرانی 1

208,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی ساده 4500روغن نیمه جامد 2

708,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) کیلویی 16روغن نیمه جامد ساده حلب 3

233,500(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی طعم دار 4500روغن نیمه جامد 4

752,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین)(کره ای-زعفرانی )کیلویی 14.400روغن نیمه جامد 5

708,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) کیلویی 16روغن مایع سرخ کردنی حلب 6

44,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 810روغن مخلوط 7

71,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 1350روغن مخلوط 8

127,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 2250روغن مخلوط 9

150,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 2700روغن مخلوط 10

53,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 810روغن آفتابگردان 11

86,500(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 1350روغن آفتابگردان 12

115,000(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 1800روغن آفتابگردان 13

175,500(اویال،فامیال،کیمبال،سانتین) گرمی 2700روغن آفتابگردان 14

44,000 گرمی810روغن سرخ کردنی 15

71,000 گرمی 1350روغن سرخ کردنی 16

95,000 گرمی1800روغن سرخ کردنی 17

127,000 گرمی 2250روغن سرخ کردنی 18

150,000 گرمی   2700روغن سرخ کردنی 19

53,000 گرمی 810روغن کانوال 20

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی گلبرگ بهاران بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای فامیال، اویال،کیمبال،سانتین)نام کاالردیف

86,500 گرمی 1350روغن کانوال 21

144,000 گرمی 2250روغن کانوال 22

175,500 گرمی 2700روغن کانوال 23

51,500 گرمی810  (فارنهایت)روغن سرخ کردنی کم جذب 24

86,000 گرمی1350  (فارنهایت)روغن سرخ کردنی کم جذب 25

141,500 گرمی2250  (فارنهایت)روغن سرخ کردنی کم جذب 26

172,000 گرمی2700  (فارنهایت)روغن سرخ کردنی کم جذب 27

56,500 گرمی  شفاف810روغن سرخ کردنی 28

94,000گرمی  شفاف1350روغن سرخ کردنی 29

114,800گرمی  شفاف1650روغن سرخ کردنی 30

125,000گرمی  شفاف1800روغن سرخ کردنی 31

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی گلبرگ بهاران بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای خروس،آفتاب)نام کاالردیف

33,500 بطری کارتن12   گرمی675آفتاب آزاد سرخ کردنی 1

33,500 بطری کارتن12   گرمی675خروس آزاد سرخ کردنی 2

44,000 بطری کارتن12 گرمی  810آفتاب آزاد سرخ کردنی 3

44,000 بطری کارتن12 گرمی  810خروس آزاد سرخ کردنی 4

71,000 عددی بطری8گرمی 1350آفتاب آزاد سرخ کردنی 5

71,000 عددی بطری8گرمی 1350خروس آزاد سرخ کردنی 6

95,000 بطری کارتن6 گرمی 1800آفتاب آزاد سرخ کردنی 7

95,000 بطری کارتن6 گرمی 1800خروس آزاد سرخ کردنی 8

33,500 عددی کارتن12 گرمی 675آفتاب آزاد مخلوط 9

33,500 عددی کارتن12 گرمی 675خروس آزاد مخلوط 10

44,000 بطری کارتن12گرمی 810آفتاب آزاد مایع مخلوط 11

44,000 بطری کارتن12گرمی 810خروس آزاد مایع مخلوط 12

71,000 عددی کارتن8 گرمی 1350آفتاب آزاد مایع مخلوط 13

71,000 عددی کارتن8 گرمی 1350خروس آزاد مایع مخلوط 14

95,000 عددی کارتن6 گرمی 1800آفتاب آزاد مخلوط 15

95,000 عددی کارتن6 گرمی 1800خروس آزاد مخلوط 16

53,000 بطری کارتن12گرمی 810آفتاب آزاد مایع آفتابگردان 17

86,500 بطری کارتن8 گرمی 1350آفتاب آزاد آفتابگردان 18

107,000 بطری کارتن6 گرمی 1800آفتاب آزاد آفتابگردان 19

53,000عددی12گرمی 810آفتاب آزاد کانوال20

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی مارگارین بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای خروس،آفتاب)نام کاالردیف

86,500 عددی8گرمی 1350آفتاب آزاد کانوال 21

26,500 بطری کارتن12 گرمی 675آفتاب آزاد مایع سویا 22

34,000عددی  شرینك12گرمی 690آفتاب آزاد دان قوطی پالتین 23

34,000 عددی سر و کف یكی شرینك12گرمی 690آفتاب آزاد دان 24

192,000کیلویی چهار عددی کارتن4آفتاب آزاد جامد 25

192,000کیلویی چهار عددی کارتن4خروس آزاد جامد 26

208,000گوش کارتن4عددی 4گرمی 4500آفتاب آزاد دان 27

208,000گوش کارتن4عددی 4گرمی 4500خروس آزاد دان 28

235,000گوش کارتن4عددی 4کیلویی 5آفتاب آزاد دان 29

235,000گوش کارتن4عددی 4کیلویی 5خروس آزاد دان 30

52,500(با طعم زعفران ) گرمی 690آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 31

69,000(با طعم زعفران ) گرمی 900آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 32

192,000(با طعم زعفران ) گرمی 2700آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 33

261,500(با طعم زعفران )گرمی 3800آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 34

35,500(با طعم کره ) گرمی 690آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 35

233,500(با طعم کره ) گرمی 4500آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 36

233,500گوش کارتن4عددی 4گرمی 4500آفتاب طالیی آزاد دان 37

207,500(با طعم کره ) کیلویی 4آفتاب آزاد روغن نباتی جامد قوطی 38

708,000عددی حلب1 کیلویی  16آفتاب آزاد مایع سویا 39

708,000عددی حلب1 کیلویی  16خروس آزاد مایع سویا 40

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی مارگارین بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای خروس،آفتاب)نام کاالردیف

708,000 کیلویی حلب16آفتاب آزاد سرخ کردنی 41

3708,000 عددی حلب تیپ 1 کیلویی 16آفتاب آزاد سرخ کردنی 42

708,000مخصوص زولبیا-  کیلویی حلب 16آفتاب آزاد سرخ کردنی 43

708,000 کیلویی حلب16خروس آزاد سرخ کردنی 44

708,000مخصوص زولبیا-  کیلویی حلب 16خروس آزاد سرخ کردنی 45

708,000(خالص)کیلویی حلب 16آفتاب آزاد دان 46

708,000(خالص)کیلویی حلب 16خروس آزاد دان 47

115,000(بطری دسته دار) بطری کارتن 6 گرمی 1800آفتاب آزاد آفتابگردان 48

51,500(کم جذب ) گرمی 810آفتاب آزاد سرخ کردنی ویژه 49

59,500(بدون پالم ) گرمی 810آفتاب آزاد سرخ کردنی ویژه 50

632,000(A+D)نیمه جامد ویتامینه  – کیلویی طالیی 14آفتاب آزاد 51

452,000(A+D) کیلویی نیمه جامد ویتامینه 10آفتاب طالیی آزاد 52

457,500عددی حلب1 کیلویی10آفتاب آزاد سرخ کردنی 53

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی مارگارین بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای الدن،بهار،نسترن،الدن طالیی،بهار طالیی)نام کاالردیف

35,500 عددی شرینك سر و کف یكی12 گرمی 690الدن آزاد دان 1

12,000(Poach)) عددی30 گرمی 150الدن طالیی آزاد دان  ترکیبی 2

12,000(Pouch) عددی30 گرمی 150الدن طالیی آزاد دان زعفرانی 3

12,000(Pouch) عددی30 گرمی 150الدن طالیی آزاد دان کره ای 4

12,000(Pouch) عددی30 گرمی 150الدن طالیی آزاد دان دودی 5

12,000(Pouch) عددی30 گرمی 150الدن طالیی آزاد دان برنج ایرانی 6

94,000با طعم اصلی- عددی شرینك6 گرمی 1800الدن طالیی رویال آزاد دان  7

129,000زعفرانی- عددی شرینك6 گرمی 1800الدن طالیی رویال آزاد دان 8

865,000 عددی شرینك6 گرمی 1800الدن آزاد دان 9

128,700عددی شیرینك6گرمی 2700الدن آزاد دان 10

141,000با طعم اصلی- عددی شرینك6 گرمی 2700الدن طالیی رویال آزاد دان  11

192,000 عددی شرینك6 گرمی 2700الدن طالیی آزاد دان زعفرانی 12

128,700 عددی شرینك6 گرمی 2700بهار آزاد دان 13

235,000عددی طرح جدید کارتن4کیلویی 5الدن آزاد دان 14

208,000گرد-  عددی شرینك 4 گرمی 4500الدن آزاد دان 15

208,000عددی کارتن چهارگوش4 گرمی 4500الدن آبی  آزاد دان 16

208,000 عددی گرد شرینك4گرمی 4500 (نیمه جا مد)الدن آزاد ویتامینه بسته نقره ای17

208,000عددی گرد شرینك مخصوص شیرینی4گ 4500الدن آزاد دان 18

233,500با طعم اصلی- عددی چهارگوش کارتن4گرمی 4500الدن طالیی  رویال آزاد 19

217,000 گرم رایگان400-  عددی کارتن 4کیلویی 5بهار آزاد دان 20

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی بهشهر بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای الدن،بهار،نسترن،الدن طالیی،بهار طالیی)نام کاالردیف

34,000 عددی شرینك12 گرمی  690نسترن آزاد دان 21

128,700 عددی شرینك6 گرمی 2700نسترن آزاد دان 22

208,000گرد-  عددی شرینك 4 گرمی  4500نسترن آزاد دان 23

208,000 عددی چهارگوش کارتن4گرمی 4500نسترن آزاد دان 24

235,000 عددی کارتن4 کیلویی 5آزاد دان  (بهشهر )نسترن 25

192,000عددی چهارگوش کارتن4 کیلویی 4نسترن آزاد دان 26

33,700 بطری کارتن12 گرمی  675نسترن آزاد مایع مخلوط 27

33,700 بطری شرینك12 گرمی  675آزاد مایع مخلوط  (بهشهر )نسترن 28

44,000 بطری کارتن12 گرمی  810نسترن آزاد مایع مخلوط 29

71,000 بطری کارتن8 گرمی  1350آزاد مایع مخلوط  (بهشهر )نسترن 30

33,700 بطری کارتن12 گرمی 675نسترن آزاد سرخ کردنی 31

26,500جدید-عددی 12 گرمی  آزاد کارتن 675نسترن   مایع سویا  32

44,000 بطری کارتن12   گرمی810نسترن آزاد سرخ کردنی 33

71,000 بطری کارتن8 گرمی 1350آزاد سرخ کردنی  (بهشهر)نسترن 34

150,000 بطری کارتن4 گرمی 2700نسترن آزاد سرخ کردنی 35

53,000(سه بار تصفیه شده ) عددی کارتن 12 گرمی810الدن آزاد آفتابگردان 36

53,000سه بار تصفیه شده (بطری کارتن12 گرمی 810الدن طالیی رویال آزاد آفتابگردان 37

44,500 عددی12 گرمی کارتن 675آفتابگردان   آزاد  الدن طالیی38

53,000 عددی کارتن سه بار تصفیه شده12 گرمی 810آفتابگردان  (ویتامینه آبی )الدن آزاد 39

44,500 عددی12 گرمی کارتن 675آفتابگردان  (آبی )الدن آزاد 40

53,000(تخفیف بطری دوم% 10 سه بار تصفیه شده  ) عددی کارتن 12 گرمی 810آفتابگردان  (ویتامینه آبی )الدن آزاد 41

44,000عددی12 گرمی کارتن 810الدن آزاد مایع مخلوط 42

53,000 بطری کارتن12 گرمی 810الدن طالیی رویال آزاد کانوال 43

53,000 عددی12 گرمی کارتن 810کانوال  (آبی )الدن آزاد 44

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی بهشهر بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای الدن،بهار،نسترن،الدن طالیی،بهار طالیی)نام کاالردیف

44,500 عددی12 گرمی کارتن 675کانوال  (آبی )الدن آزاد 45

86,500(سه بار تصفیه شده ( بطری کارتن 8 گرمی 1350الدن طالیی رویال آزاد آفتابگردان 46

86,500 بطری کارتن سه بار تصفیه شده8 گرمی 1350آفتابگردان   (ویتامینه آبی)الدن آزاد47

106,500 بطری کارتن6 گرمی 1620الدن طالیی آزاد آفتابگردان 48

175,500 بطری کارتن4 گرمی 2700الدن طالیی آزاد آفتابگردان 49

NCL106,500کارتن     بطری6 گرمی 1620آفتابگردان  (آبی)الدن آزاد50

NCL175,500   بطری کارتن4 گرمی 2700آفتابگردان  (آبی )الدن آزاد51

120,000 بطری کارتن6 گرمی 2025آفتابگردان  (ویتامینه آبی)الدن آزاد52

71,000بطری کارتن12گرمی 1350الدن آزاد مایع مخلوط53

71,000 عددی کارتن8 گرمی 1350الدن آزاد مایع مخلوط 54

44,000 عددی کارتن12گرمی 810بهار آزاد سرخ کردنی55

44,000 عددی شرینك12گرمی 810بهار سرخ کردنی آزاد 56

71,000عددی بطری12گرمی 1350بهار آزاد سرخ کردنی 57

71,000 عددی بطری8گرمی 1350بهار آزاد سرخ کردنی 58

127,000 عددی کارتن6 ( لیتری2.5)گرمی 2250بهار آزاد سرخ کردنی 59

NCL150,000   بطری کارتن4 گرمی 2700بهار آزاد سرخ کردنی  60

150,000عددی کارتن6گرمی 2700بهار آزاد سرخ کردنی 61

866,000 عددی گالن پالستیكی1 کیلویی 18نسترن آزاد سویا 62

708,000 کیلویی حلب16نسترن آزاد دان 63

708,000عددی1کیلویی 16نسترن آزاد مایع سویا 64

708,000 کیلویی حلب16نسترن آزاد سرخ کردنی 65

708,000مخصوص زولبیا-  کیلویی حلب 16نسترن آزاد سرخ کردنی 66

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی بهشهر بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای الدن،بهار،نسترن،الدن طالیی،بهار طالیی)نام کاالردیف

708,000کیلویی حلب16نسترن آزاد شوکو اویل 67

40,500نسترن روغن آزاد مایع سویا فله 68

Low Anisidine40,500آزاد مایع سویا فله  (بهشهر )نسترن 69

708,000عددی1کیلویی 16الدن آزاد دان حلب 70

752,000زعفرانی-  عددی حلب 1 گرمی 14400الدن طالیی آزاد دان 71

708,000عددی حلب1   کیلویی16الدن آزاد مایع سویا 72

708,000عددی1کیلویی 16بهار آزاد سرخ کردنی 73

708,000مخصوص زولبیا-  کیلویی حلب 16بهار آزاد سرخ کردنی 74

573,000عددی کارتن1 کیلویی کیسه 10- 44الدن آزاد صاف 75

573,000 کیلویی کارتن  5 قطعه 2 -44 کیلویی 10الدن آزاد صاف 76

848,000بدون ترانس-  کیلویی حلب 16الدن آزاد صاف بیسكو الیت 77

798,000بدون ترانس-  کیلویی کارتن 16الدن آزاد صاف بیسكو الیت 78

798,000فرخنده- عددی کارتن 1کیلویی کیسه 16-  بیسكو طالیی 66الدن آزاد صاف 79

40,500روغن فله بهار سرخ کردنی80

141,500 عددی کارتن6 ( لیتری2.5)گرمی 2250بهارطالیی آزاد سرخ کردنی 82

90,000بطری کارتن با فرمول جدید بدون پالم  6 گرمی 1620بهار  آزاد سرخ کردنی 83

51,500 عددی کارتن12گرمی 810بهار طالیی آزاد سرخ کردنی84

51,500 عددی کارتن12گرمی 810الدن طالیی رویال آزاد سرخ کردنی85

150,000 بطری کارتن با فرمول جدید بدون پالم4  گرمی 2700بهار  آزاد سرخ کردنی 86

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی بهشهر بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند گلناز)نام کاالردیف

24,400 سی سی مایع سرخ کردنی500بطری 1
24,400 سی سی مایع مخلوط500بطری 2
33,500 سی سی مایع سرخ کردنی750بطری 3
33,500 سی سی مایع مخلوط750بطری 4
44,500 سی سی مایع آفتابگردان کتابی750بطری 5
44,500 سی سی مایع  کانوالی کتابی750بطری 6
44,000 سی سی مایع سرخ کردنی900بطری 7
44,000 سی سی مایع  مخلوط900بطری 8
53,000 سی سی مایع آفتابگردان خالص900بطری 9
53,000 سی سی مایع کانوالی خالص900بطری 10
49,000 لیتری مایع سرخ کردنی1بطری 11
49,000 لیتری مایع  مخلوط1بطری 12
71,000لیتری مایع سرخ کردنی 1/5بطری 13
71,000لیتری مایع مخلوط1/5بطری 14
86,500 لیتری آفتابگردان  خالص1/5بطری 15
86,500 لیتری کانوالی خالص1/5بطری 16
95,000 لیتری مایع سرخ کردنی 2بطری 17
95,000 لیتری مایع مخلوط2بطری 18
164,000 لیتری مایع آفتابگردان خالص2/8بطری 19
164,000 لیتری مایع  کانوالی خالص2/8بطری 20
150,000 لیتری مایع سرخ کردنی 3بطری 21
150,000 لیتری مایع  مخلوط3بطری 22
180,000 لیتری مایع سرخ کردنی 3/6بطری 23
180,000 لیتری مایع مخلوط3/6بطری 24
199,500 لیتری مایع سرخ کردنی 4بطری 25
199,500 لیتری مایع  مخلوط4بطری 26

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی گلناز کرمان بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند گلناز)نام کاالردیف

220,500 لیتری مایع سرخ کردنی 4/5بطری 27
220,500 لیتری مایع مخلوط4/5بطری 28
34,700 گرمی نیمه جامد خانوار طعم کره675قوطی 29
94,000 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار طالئی طعم کره1/8قوطی 30
141,500 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار طالئی طعم کره2/7قوطی 31
192,000 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار4قوطی 32
207,500 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار رویال طالیی طعم کره4قوطی 33
208,000 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار4/5قوطی 34
233,500کیلوگرمی  نیمه جامد خانوار رویال  طالیی طعم کره4/5قوطی 35
259,500 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار طالئی با طعم کره5قوطی 36
235,000 کیلوگرمی نیمه جامد خانوار5قوطی 37
708,000 کیلوگرمی نیمه جامد و سویا16حلب 38
708,000 کیلوگرمی سرخ کردنی16حلب 39
40,500فله سویا40

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی گلناز کرمان بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند ناز)نام کاالردیف

33,500 گرمی مایع مخلوط675بطری 1

44,500 گرمی مایع کلزا675بطری 2

33,500 گرمی مایع سرخ کردنی675بطری 3

53,000 گرمی مایع کلزا810بطری 4

44,000 گرمی مایع مخلوط810بطری 5

44,000 گرمی مایع سرخ کردنی810بطری 6

150,000 کیلویی سرخ کردنی2/7قوطی 7

150,000 کیلویی سرخ کردنی2/7بطری 8

150,000 کیلویی مایع مخلوط2/7بطری 9

86,500 کیلویی نیمه جامد1/8قوطی 10

128,700 کیلویی نیمه جامد2/7قوطی 11

192,000 کیلویی نیمه جامد4قوطی 12

208,000 کیلویی نیمه جامد4/5قوطی 13

235,000 کیلویی نیمه جامد5قوطی 14

708,000 کیلویی مایع سویا16حلب 15

708,000 کیلویی مایع کلزا16حلب 16

708,000 کیلویی مایع سرخ کردنی16حلب 17

708,000 کیلویی نیمه جامد16حلب 18

708,000 کیلویی شیرینی آردی16حلب 19

771,500 کیلویی صاف 16روغن 20

798,000 کیلویی صاف ویژه 16روغن 21

573,000 کیلویی صاف ویژه10روغن 22

40,500روغن فله 23

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی ناز اصفهان بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای غنچه، خزر، لتكا)نام کاالردیف

34,700  گرمی قوطی درب کنسروی675روغن مصرف 1

35,500  گرمی قوطی درب کنسروی690روغن مصرف 2

46,000  گرمی قوطی درب کنسروی900روغن مصرف  3

82,000 گرمی قوطی1700روغن مصرف 4

86,500 گرمی قوطی1800روغن مصرف 5

128,700 گرمی قوطی2700روغن مصرف 6

192,000 گرمی قوطی4000روغن مصرف 7

208,000 گرمی قوطی4500روغن مصرف 8

235,000 گرمی قوطی5000روغن مصرف 9

141,000 کیلوگرمی طعم کره2/7روغن 10

208,000 کیلوگرمی طعم کره4روغن 11

233,500  کیلوگرمی طعم کره4/5روغن 12

26,500بطری ( گرمی675) سی سی 750روغن مایع سویا 13

34,300بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع سویا 14

33,500بطری ( گرمی675) سی سی 750روغن مایع مخلوط 15

44,000بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع مخلوط 16

49,000بطری ( گرمی900) لیتری 1روغن مایع مخلوط 17

71,000بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مایع مخلوط 18

95,000بطری (گرمی1800) لیتری 2روغن مایع مخلوط  19

150,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مایع مخلوط 20

44,500بطری ( گرمی675 ) سی سی750روغن مایع آفتابگردان21

53,000بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع آفتابگردان22

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت کشت و صنعت شمال بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای غنچه، خزر، لتكا)نام کاالردیف

55,500بطری ( گرمی900) لیتری 1روغن مایع آفتابگردان 23

86,500بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مایع آفتابگردان 24

106,500بطری ( گرمی1620) سی سی 1800روغن مایع آفتابگردان 25

107,000بطری ( گرمی1800) لیتری 2روغن مایع آفتابگردان 26

120,000بطری ( گرمی2025) لیتری 2.25روغن مایع آفتابگردان 27

133,000بطری ( گرمی2250) لیتری 2.5روغن مایع آفتابگردان 28

173,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مایع آفتابگردان  29

44,500بطری ( گرمی675 ) سی سی750روغن مایع کلزا30

53,000بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع کلزا31

55,500بطری ( گرمی900) لیتری 1روغن مایع کلزا 32

86,500بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مایع کلزا 33

106,500بطری ( گرمی1620) سی سی 1800روغن مایع کلزا 34

107,000بطری ( گرمی1800) لیتری 2روغن مایع کلزا 35

120,000بطری ( گرمی2025) لیتری 2.25روغن مایع کلزا 36

133,000بطری ( گرمی2250) لیتری 2.5روغن مایع کلزا 37

173,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مایع کلزا  38

33,500بطری ( گرمی675) سی سی 750روغن مخصوص سرخ کردنی 39

44,000بطری (  گرمی810) سی سی 900روغن مخصوص سرخ کردنی 40

49,000بطری (  گرمی900) لیتری 1روغن مخصوص سرخ کردنی 41

71,000بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مخصوص سرخ کردنی 42

95,000بطری ( گرمی1800) لیتری 2روغن مخصوص سرخ کردنی 43

150,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مخصوص سرخ کردنی 44

150,000قوطی کتابی (گرمی2700) لیتری3روغن مخصوص سرخ کردنی 45

708,000 کیلویی حلب16روغن مایع سویا 46

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت کشت و صنعت شمال بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای غنچه، خزر، لتكا)نام کاالردیف

708,000 کیلویی حلب16روغن چربی شیرینی آردی 47

848,000 کیلوگرمی حلب  قنادی سفارشی16روغن صاف 48

573,000 با لفاف مومیpp120 و pp114 کیلوگرمی 10روغن صاف 49

798,000 کیسه کارتن سفارشیSH122 کیلوگرمی 16روغن صاف 50

798,000 کیسه کارتن سفارشی133 کیلوگرمی 16روغن صاف 51

798,000 کیسه کارتن سفارشیSH196 کیلوگرمی 16روغن صاف 52

798,000 کیسه کارتن سفارشیCBR کیلوگرمی 16روغن صاف 53

798,000 کیسه کارتن سفارشیSAF270 کیلوگرمی 16روغن صاف 54

798,000 کیسه کارتن سفارشیBIS101 کیلوگرمی 16روغن صاف 55

798,000 کیسه کارتن سفارشیSNACK کیلوگرمی 16روغن صاف 56

771,000 کیسه کارتن سفارشیCRD44 کیلوگرمی 16روغن  57

218,000 گرمی بطری4500روغن مخصوص سرخ کردنی 58

40,500روغن مایع فله سویا59

866,000 لیتری روغن مایع سویا20گالن 60

866,000 لیتری روغن مایع مخصوص سرخ کردنی20گالن 61

41,700  گرمی قوطی810روغن نیمه جامد 62
قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت کشت و صنعت شمال بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای نازگل، سارا، گل آرا)نام کاالردیف

34,700  گرمی قوطی درب کنسروی675روغن مصرف 1

35,500  گرمی قوطی درب کنسروی690روغن مصرف 2

46,000  گرمی قوطی درب کنسروی900روغن مصرف  3

82,000 گرمی قوطی1700روغن مصرف 4

86,500 گرمی قوطی1800روغن مصرف 5

128,700 گرمی قوطی2700روغن مصرف 6

192,000 گرمی قوطی4000روغن مصرف 7

208,000 گرمی قوطی4500روغن مصرف 8

235,000 گرمی قوطی5000روغن مصرف 9

141,000 کیلوگرمی طعم کره2/7روغن 10

208,000 کیلوگرمی طعم کره4روغن 11

233,500  کیلوگرمی طعم کره4/5روغن 12

26,500بطری ( گرمی675) سی سی 750روغن مایع سویا 13

34,300بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع سویا 14

33,500بطری ( گرمی675) سی سی 750روغن مایع مخلوط 15

44,000بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع مخلوط 16

49,000بطری ( گرمی900) لیتری 1روغن مایع مخلوط 17

71,000بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مایع مخلوط 18

95,000بطری (گرمی1800) لیتری 2روغن مایع مخلوط  19

150,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مایع مخلوط 20

44,500بطری ( گرمی675 ) سی سی750روغن مایع آفتابگردان21

53,000بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع آفتابگردان22

55,500بطری ( گرمی900) لیتری 1روغن مایع آفتابگردان 23

86,500بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مایع آفتابگردان 24

106,500بطری ( گرمی1620) سی سی 1800روغن مایع آفتابگردان 25

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت ماهیدشت کرمانشاه بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای نازگل، سارا، گل آرا)نام کاالردیف

107,000بطری ( گرمی1800) لیتری 2روغن مایع آفتابگردان 26

120,000بطری ( گرمی2025) لیتری 2.25روغن مایع آفتابگردان 27

133,000بطری ( گرمی2250) لیتری 2.5روغن مایع آفتابگردان 28

173,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مایع آفتابگردان  29

44,500بطری ( گرمی675 ) سی سی750روغن مایع کلزا30

53,000بطری ( گرمی810) سی سی 900روغن مایع کلزا31

55,500بطری ( گرمی900) لیتری 1روغن مایع کلزا 32

86,500بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مایع کلزا 33

106,500بطری ( گرمی1620) سی سی 1800روغن مایع کلزا 34

107,000بطری ( گرمی1800) لیتری 2روغن مایع کلزا 35

120,000بطری ( گرمی2025) لیتری 2.25روغن مایع کلزا 36

133,000بطری ( گرمی2250) لیتری 2.5روغن مایع کلزا 37

173,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مایع کلزا  38

33,500بطری ( گرمی675) سی سی 750روغن مخصوص سرخ کردنی 39

44,000بطری (  گرمی810) سی سی 900روغن مخصوص سرخ کردنی 40

49,000بطری (  گرمی900) لیتری 1روغن مخصوص سرخ کردنی 41

71,000بطری ( گرمی1350) لیتری 1.5روغن مخصوص سرخ کردنی 42

95,000بطری ( گرمی1800) لیتری 2روغن مخصوص سرخ کردنی 43

150,000بطری ( گرمی2700) لیتری 3روغن مخصوص سرخ کردنی 44

150,000قوطی کتابی (گرمی2700) لیتری3روغن مخصوص سرخ کردنی 45

708,000 کیلویی حلب16روغن مایع سویا 46

708,000 کیلویی حلب16روغن چربی شیرینی آردی 47

848,000 کیلوگرمی حلب  قنادی سفارشی16روغن صاف 48

573,000 با لفاف مومیpp120 و pp114 کیلوگرمی 10روغن صاف 49

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت ماهیدشت کرمانشاه بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای نازگل، سارا، گل آرا)نام کاالردیف

798,000 کیسه کارتن سفارشیSH122 کیلوگرمی 16روغن صاف 50

798,000 کیسه کارتن سفارشی133 کیلوگرمی 16روغن صاف 51

798,000 کیسه کارتن سفارشیSH196 کیلوگرمی 16روغن صاف 52

798,000 کیسه کارتن سفارشیCBR کیلوگرمی 16روغن صاف 53

798,000 کیسه کارتن سفارشیSAF270 کیلوگرمی 16روغن صاف 54

798,000 کیسه کارتن سفارشیBIS101 کیلوگرمی 16روغن صاف 55

798,000 کیسه کارتن سفارشیSNACK کیلوگرمی 16روغن صاف 56

771,000 کیسه کارتن سفارشیCRD44 کیلوگرمی 16روغن  57

218,000 گرمی بطری4500روغن مخصوص سرخ کردنی 58

40,500روغن مایع فله سویا59

41,700  گرمی قوطی810روغن نیمه جامد 60

866,000 لیتری روغن مایع مخصوص سرخ کردنی20گالن 61

866,000 لیتری روغن مایع سویا20گالن 62
قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت ماهیدشت کرمانشاه بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای ورامین،اتكا،گل بانو)نام کاال ردیف

46,000گرمی معمولی ورامین900روغن نیمه جامد قوطی 1

47,000گرمی آسان باز شو ورامین900روغن نیمه جامد قوطی 2

128,700گرمی ورامین2700روغن نیمه جامد قوطی 3

192,000گل بانو- اتكا- کیلوگرمی  ورامین4روغن نیمه جامد قوطی 4

207,500کیلوگرمی ترانس پایین با طعم کره ورامین 4روغن نیمه جامد قوطی 5

207,500کیلوگرمی ترانس پایین با طعم کره گل بانو4روغن نیمه جامد قوطی 6

207,500کیلوگرمی ترانس پایین با طعم کره اتكا4روغن نیمه جامد قوطی 7

235,000کیلوگرمی ورامین 5روغن نیمه جامد قوطی 8

235,000کیلوگرمی اتكا5روغن نیمه جامد قوطی 9

208,000گرمی گل بانو4500روغن نیمه جامد قوطی 10

708,000کیلوگرمی ورامین 16روغن نیمه جامد حلب11

708,000کیلوگرمی اتكا 16روغن نیمه جامد حلب12

708,000کیلوگرمی گل بانو16روغن نیمه جامد حلب13

708,000کیلوگرمی ورامین 16روغن مایع سویا حلب14

34,400 گرمی ورامین 810روغن مایع سویا  بطری 15

40,500روغن مایع سویا فله16

33,500گل بانو- اتكا- گرمی ورامین 675روغن مایع سرخ کردنی بطری 17

33,500گل بانو- اتكا-گرمی ورامین 675روغن مایع مخلوط  بطری 18

44,000گرمی ورامین810روغن مایع مخلوط  بطری 19

44,000گرمی اتكا 810روغن مایع مخلوط  بطری 20

44,000گرمی  گل بانو810روغن مایع مخلوط  بطری 21

48,700گرمی ورامین 900روغن مایع مخلوط  بطری 22

44,000گرمی ورامین 810روغن مایع سرخ کردنی بطری 23

44,000گرمی اتكا 810روغن مایع سرخ کردنی بطری 24

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن کشی خرمشهر بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای ورامین،اتكا،گل بانو)نام کاال ردیف

44,000گرمی  گل بانو810روغن مایع سرخ کردنی بطری 25

48,700گرمی ورامین 900روغن مایع سرخ کردنی  بطری 26

48,700گرمی اتكا 900روغن مایع سرخ کردنی  بطری 27

71,000گل بانو- اتكا-گرمی ورامین 1350روغن مایع سرخ کردنی  بطری 28

86,500گل بانو- اتكا- گرمی گرمی ورامین 1350روغن مایع آفتابگردان  بطری 29

86,500گل بانو- اتكا-گرمی ورامین 1350روغن مایع کلزا  بطری 30

71,000گل بانو- اتكا-گرمی ورامین 1350روغن مایع مخلوط  بطری 31

150,000گرمی ورامین2700روغن مایع سرخ کردنی قوطی 32

150,000گرمی ورامین 2700روغن مایع سرخ کردنی بطری 33

150,000گرمی اتكا2700روغن مایع سرخ کردنی بطری 34

150,000گرمی گل بانو2700روغن مایع سرخ کردنی بطری 35

708,000کیلوگرمی ورامین 16روغن مایع سرخ کردنی حلب36

53,000گل بانو-اتكا-گرمی ورامین810روغن مایع  کلزا بطری 37

59,000گرمی ورامین900روغن مایع کلزا  بطری 38

53,000گل بانو- اتكا -گرمی ورامین 810روغن مایع آفتابگردان  بطری 39

38,000 گرمی ورامین900روغن مایع سویا  بطری 40

38,000 گرمی گل بانو900روغن مایع سویا  بطری 41
51,500گل بانو- اتكا- گرمی  ویژه ورامین 810روغن مایع سرخ کردنی  بطری 42

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن کشی خرمشهر بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند الكا)نام کاالردیف

26,500 گرمی675روغن مایع سویا بطری 1

33,500 گرمی675روغن مایع سرخ کردنی بطری 2

33,500 گرمی675روغن مایع مخلوط بطری 3

44,500 گرمی675روغن مایع آفتابگردان بطری 4

44,000 گرمی الكا810روغن مایع سرخ کردنی بطری 5

34,400 گرمی الكا810روغن مایع سویا بطری 6

44,000 گرمی الكا810روغن مایع مخلوط بطری 7

53,000 گرمی الكا810روغن مایع آفتابگردان بطری 8

95,000 گرمی1800روغن مایع سرخ کردنی بطری 9

95,000 گرمی1800روغن مایع مخلوط بطری 10

115,000 گرمی1800روغن مایع آفتابگردان بطری 11

141,000 کیلویی2/7روغن جامد رویال قوطی 12

150,000 کیلویی2/7روغن سرخ کردنی بطری 13

192,000 کیلویی4روغن جامد قوطی 14

208,000 کیلویی ساعی4/5روغن جامد قوطی 15

218,000کیلوئی سرخ کردنی4/5روغن سرخ کردنی بطری 16

235,000 کیلوئی5روغن جامد قوطی 17

708,000 کیلوئی16روغن جامد حلب 18

708,000 کیلوئی16روغن مایع حلب 19

708,000 کیلویی16روغن سرخ کردنی 20

40,500فله سویا21

53,000 گرمی810روغن مایع کانوال 22

71,000 گرمی1350روغن مایع سرخ کردنی 23

71,000 گرمی1350روغن مایع مخلوط 24

86,500 گرمی 1350روغن مایع آفتابگردان 25

86,500 گرمی 1350روغن مایع کلزا 26

144,000 لیتری2/7روغن مایع مخلوط بطری 27

144,000 لیتری2/7روغن مایع سرخ کردنی بطری 28
قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی گلستان دزفول بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند رعنا)نام کاالردیف

33,500 گرمی مخلوط 675روغن مایع 1

33,500 گرمی سرخ کردنی  675روغن مایع 2

44,500 گرمی آفتابگردان  675روغن مایع 3

44,500 گرمی کلزا  675روغن مایع 4

44,000 گرمی مخلوط 810روغن مایع 5

44,000 گرمی سرخ کردنی  810روغن مایع 6

53,000 گرمی آفتابگردان  810روغن مایع 7

53,000 گرمی کلزا  810روغن مایع 8

49,000 گرمی مخلوط 900روغن مایع 9

49,000 گرمی سرخ کردنی  900روغن مایع 10

55,500 گرمی آفتابگردان  900روغن مایع 11

55,500 گرمی کلزا  900روغن مایع 12

71,000 کیلوگرم مخلوط 1.350روغن مایع 13

71,000 کیلوگرم سرخ کردنی  1.350روغن مایع 14

86,500 کیلوگرم آفتابگردان  1.350روغن مایع 15

86,500 کیلوگرم کلزا  1.350روغن مایع 16

95,000کیلوگرم مخلوط 1.8روغن مایع 17

95,000 کیلوگرم سرخ کردنی  1.8روغن مایع 18

107,000 کیلوگرم آفتابگردان  1.8روغن مایع 19

127,000 کیلوگرم مخلوط 2.250روغن مایع 20

127,000 کیلوگرم سرخ کردنی  2.250روغن مایع 21

144,000 کیلوگرم آفتابگردان  2.250روغن مایع 22

144,000 کیلوگرم کلزا  2.250روغن مایع 23

150,000 کیلوگرم مخلوط 2.7روغن مایع 24

150,000 کیلوگرم سرخ کردنی  2.7روغن مایع 25

173,000 کیلوگرم آفتابگردان  2.7روغن مایع 26

173,000 کیلوگرم کلزا  2.7روغن مایع 27

796,500 کیلویی سویا 18روغن مایع 28

796,500 کیلویی سرخ کردنی18روغن مایع 29

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی عالیا گلستان بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند سالمت)نام کاالردیف

33,700 گرمی675روغن مایع مخلوط 1

33,700 گرمی675روغن مایع سرخ کردنی 2

53,000 گرمی810روغن مایع آفتابگردان 3

44,000 گرمی810روغن مایع مخلوط 4

44,000 گرمی810روغن مایع سرخ کردنی 5

115,000 گرمی1800روغن مایع آفتابگردان 6

95,000 گرمی1800روغن مایع مخلوط 7

95,000 گرمی1800روغن مایع سرخ کردنی 8

708,000 کیلویی16روغن مایع سویا حلب 9

817,000 کیلویی18روغن مایع سویا گالن 10

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی اردبیل بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای ورینا، بالك)نام کاالردیف

708,000 کیلویی16روغن مایع سرخ کردنی حلب 1

708,000 کیلویی16روغن مایع سویا حلب 2

44,000 گرمی810روغن مایع مخلوط پت 3

71,000 گرمی1350روغن مایع مخلوط پت 4

95,000 گرمی1800روغن مایع مخلوط پت 5

127,000 گرمی2250روغن مایع مخلوط پت 6

150,000 گرمی2700روغن مایع مخلوط پت 7

53,000 گرمی810روغن مایع آفتابگردان پت 8

86,500 گرمی1350روغن مایع آفتابگردان پت 9

106,500 گرمی1620روغن مایع آفتابگردان پت 10

115,000 گرمی1800روغن مایع آفتابگردان پت 11

144,000 گرمی2250روغن مایع آفتابگردان پت 12

175,500 گرمی 2700روغن مایع آفتابگردان پت 13

44,000 گرمی810روغن مایع سرخ کردنی پت 14

71,000 گرمی1350روغن مایع سرخ کردنی پت 15

95,000 گرمی1800روغن مایع سرخ کردنی پت 16

127,000 گرمی2250روغن مایع سرخ کردنی پت 17

150,000 گرمی2700روغن مایع سرخ کردنی پت 18

51,500 گرمی810روغن مایع سرخ کردنی کم جذب پت 19

86,000 گرمی1350روغن مایع سرخ کردنی کم جذب پت 20

141,500 گرمی2250روغن مایع سرخ کردنی کم جذب پت 21

172,000 گرمی2700روغن مایع سرخ کردنی کم جذب پت 22

53,000 گرمی810روغن مایع کانوال پت 23

86,500 گرمی1350روغن مایع کانوال پت 24

106,500 گرمی1620روغن مایع کانوال پت 25

115,000 گرمی1800روغن مایع کانوال پت 26

144,000 گرمی2250روغن مایع کانوال پت 27

175,500 گرمی2700روغن مایع کانوال پت 28

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی بالك بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برند توسكا)نام کاالردیف

33,500 گرمی 675روغن مایع مخلوط 1

44,000 گرمی 810روغن مایع  مخلوط 2

150,000 لیتری 3روغن مایع  مخلوط 3

220,000 کیلویی 4روغن مایع مخلوط 4

33,500 گرمی 675روغن سرخ کردنی 5

44,000 گرمی 810روغن سرخ کردنی 6

150,000 لیتری 3روغن سرخ کردنی 7

220,000 کیلویی 4روغن سرخ کردنی 8

53,000 گرمی 810روغن مایع کلزا 9

173,000 لیتری  3روغن مایع کلزا  10

208,000 گرم4500روغن مصرف خانوار حلب  11

708,000 کیلویی 16روغن مایع  سویا 12

708,000 کیلویی 16روغن سرخ کردنی 13

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی سبوس مازند بر اساس مصوبه شماره 



(ریال)حداکثر قیمت مصرف کننده (برندهای ویتا، محیا)نام کاالردیف

708,000کیلوگرمی نیمه جامد 16حلب 1

708,000کیلوگرمی  سویا16حلب 2

708,000کیلوگرمی سرخ کردنی16حلب 3

40,500فله سویا 4

کیلوگرمی نیمه جامد55  235,000

کیلوگرمی نیمه جامد64/5  208,000

کیلوگرمی نیمه جامد74  192,000

گرمی مخلوط8675  33,500

گرمی سرخ کردنی9675   33,500

گرمی مخلوط10810  44,000

گرمی سرخ کردنی11810   44,000

51,500گرمی سرخ کردنی ویژه12810

گرمی آفتابگردان13810  53,000

گرمی کانوال14810   53,000

گرمی سرخ کردنی151350  71,000

گرمی  مخلوط161350  71,000

گرمی آفتابگردان و کلزا171350  86,500

گرمی مخلوط و سرخ کردنی182700  150,000

164,800گرمی2700روغن آفتابگردان 19

798,000(کارتن/کیسه)کیلویی 16صاف ویژه قنادی 20

771,000(کارتن/کیسه ) کیلویی 16صاف 21

44,500 گرمی روغن کلزا 675بطری 22

86,500 گرمی روغن کلزا 1350بطری 23

115,000 گرمی روغن کلزا 1800بطری 24

35,500گرمی  با طعم کره690حلب نیمه جامد 25

173,000 گرمی روغن کلزا 2700بطری 26

 کارگروه تنظیم بازار1395/4/8 مورخ 40368قیمت  محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی پرتو دانه خزر بر اساس مصوبه شماره 

قیمت فوق  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی : نکته حائز اهمیت


