
ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

56,000آفتاتگزدان گزمی675ريغه مایع  1

67,000آفتاتگزدان گزمی810ريغه مایع 2

74,500آفتاتگزدان گزمی900ريغه مایع  3

109,000آفتاتگزدان گزمی 1350ريغه مایع 4

135,000آفتاتگزدان گزمی1620ريغه مایع  5

145,500آفتاتگزدانگزمی 1800ريغه  مایع 6

152,000آفتاتگزدان گزمی2025ريغه مایع 7

182,500آفتاتگزدان گزمی 2250ريغه مایع 8

198,500آفتاتگزدان گزمی 2450ريغه مایع 9

222,500آفتاتگزدان گزمی2700ريغه مایع 10

255,000آفتاتگزدان گزمی3600ريغه مایع 11

318,500آفتاتگزدان گزمی4500ريغه مایع 12

903,000آفتاتگزدان کیلًگزمی16ريغه مایع حلة 13

42,500سزخ کزدوی گزمی 675ريغه مایع 14

56,000سزخ کزدوی گزمی 810 ريغه مایع 15

62,000سزخ کزدوی گزمی900ريغه مایع 16

90,500سزخ کزدوی گزمی 1350ريغه مایع 17

108,000سزخ کزدوی  گزمی1620ريغه مایع 18

121,000سزخ کزدوی گزمی1800ريغه مایع 19

162,000سزخ کزدوی گزمی2250ريغه مایع 20

175,500سزخ کزدوی گزمی2450ريغه مایع 21

191,000سزخ کزدوی گزمی 2700 ريغه مایع 22

254,500سزخ کزدوی گزمی3600ريغه مایع 23

312,000سزخ کزدوی  گزمی4500ريغه مایع 24

583,000سزخ کزدوی کیلًیی10ريغه مایع حلة 25

903,000سزخ کزدویکیلًگزمی 16ريغه مایع حلة 26

903,000سزخ کزدوی کیلًگزمی16ريغه مایع مخصًص سيلثیا حلة 27

1,104,500سزخ کزدویکیلًگزمی18ريغه مایع گاله 28

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

زيغه های متدايل ي مجاش



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

33,900سًیا گزمی 675ريغه مایع 29

43,500سًیا گزمی810ريغه مایع 30

48,500سًیا گزمی900ريغه مایع 31

903,000سًیاکیلًگزمی 16ريغه مایع حلة 32

1,010,000سًیاکیلًگزمی 18ريغه مایع حلة 33

56,500کلشا گزمی675ريغه مایع 34

67,500کلشا گزمی 810ريغه مایع 35

75,400کلشا گزمی900ريغه مایع 36

110,500کلشا گزمی 1350ريغه مایع 37

136,000کلشا گزمی1620ريغه مایع 38

146,500کلشا گزمی1800ريغه مایع 39

153,000کلشا گزمی2025ريغه مایع 40

183,500کلشا گزمی2250ريغه مایع 41

224,000کلشا گزمی2700ريغه مایع 42

903,000کلشاکیلًگزمی16ريغه مایع حلة 43

42,500مخلًط گزمی 675ريغه مایع 44

56,000مخلًط گزمی810ريغه مایع45

62,000مخلًط گزمی900ريغه مایع 46

90,500مخلًط گزمی 1350ريغه مایع 47

108,000مخلًط گزمی 1620ريغه مایع 48

121,000مخلًطگزمی1800ريغه مایع  49

162,000مخلًط گزمی2250ريغه مایع 50

175,500مخلًط گزمی2450ريغه مایع 51

191,000مخلًط گزمی 2700ريغه مایع 52

254,500مخلًط گزمی3600ريغه مایع 53

312,000مخلًط گزمی4500ريغه مایع 54

903,000مخلًطکیلًگزمی 16ريغه مایع حلة 55



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

43,500ویمٍ جامذ گزمی 675ريغه ویمٍ جامذ 56

45,000ویمٍ جامذ گزمی 690ريغه ویمٍ جامذ 57

52,500ویمٍ جامذ گزمی 810ريغه ویمٍ جامذ 58

58,500ویمٍ جامذ گزمی 900ريغه ویمٍ جامذ 59

104,500ویمٍ جامذ گزمی 1700ريغه ویمٍ جامذ 60

110,500ویمٍ جامذ گزمی 1800ريغه ویمٍ جامذ 61

164,400ویمٍ جامذ گزمی 2700ريغه ویمٍ جامذ 62

227,000ویمٍ جامذگزمی3800ريغه ویمٍ جامذ 63

244,500ویمٍ جامذ کیلًگزمی4ريغه  ویمٍ جامذ 64

265,000ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ65

299,500ویمٍ جامذ کیلًگزمی5ريغه  ویمٍ جامذ 66

816,000ویمٍ جامذ کیلًگزمی14/4ريغه ویمٍ جامذ 67

903,000ویمٍ جامذکیلًگزمی16ريغه  ویمٍ جامذ حلة68

576,000(يیتامیىٍ)ویمٍ جامذ  کیلًیی10ريغه ویمٍ جامذ69

806,000(يیتامیىٍ)ویمٍ جامذ  کیلًیی 14ريغه ویمٍ جامذ70

قیمت فًق الذکز، حذاکثز قیمت تًدٌ ي کاَش قیمت ي اوتفاع مستقیم مصزف کىىذگان امزی شایستٍ ي مًرد تقذیز تًدٌ ي تاسگشت تٍ 

.قیمت مصًب مصذاق گزاوفزيشی وخًاَذ تًد



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  1

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی 1350ريغه مایع  2

130,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی1620ريغه مایع 3

219,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 2700ريغه مایع  4

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 5

143,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1620ريغه مایع 6

73,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی900ريغه ویمٍ جامذ 7

197,500(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 8

293,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 9

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 10

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 11

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  12

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی 1350ريغه مایع  13

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی  2250ريغه مایع  14

219,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی2700ريغه مایع  15

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  16

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی 1350ريغه مایع  17

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 2250ريغه مایع  18

219,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 2700ريغه مایع  19

73,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی900ريغه مایع 20

217,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی2700ريغه مایع 21

79,500(الماس)سزخ کزدوی  گزمی900ريغه مایع 22

143,000(الماس)سزخ کزدوی  گزمی1620ريغه مایع 23

63,000(امگا)مخلًط  گزمی900ريغه مایع 24

113,500(امگا)مخلًط گزمی1620ريغه مایع 25

73,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی900ريغه ویمٍ جامذ 26

201,000(امگا طالیی)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 27

297,000(امگا طالیی)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 28

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 29

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 30

اتکا: وام شسکت 

بالک: وام شسکت 

بهشهس: وام شسکت 

زيغه های يیژٌ ي مجاش هس شسکت



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

730,000صاف کیلًیی کارته5 قطعٍ 2 -44 کیلًیی  10الدن آساد صاف 31

760,000صاف(Slab) کیلًیی کارته  2 قطعٍ 5 -44 کیلًیی طالیی 10الدن آساد صاف 32

972,000صافکیلًیی حلة16الدن آساد شًکً ايیل 33

983,000صاف کیلًیی کیسٍ کارته16ريغه صاف 34

983,000صاف کیلًیی کیسٍ ای کارته16-  سفیذ آساد 50الدن آساد صاف 35

1,017,000صافعذدی کارته1 کیلًیی کیسٍ 16- 66الدن آساد صاف 36

1,017,000صاف کیلًیی کیسٍ ای کارته16 يیفز 77الدن آساد صاف 37

1,017,000صاف(میىاریه )عذدی کیسٍ ای کارته 1کیلًیی 16الدن آساد صاف 38

1,017,000صافعذدی کارته1کیلًیی کیسٍ 16-  تیسكً طالیی 66الدن آساد صاف 39

1,017,000صافتذين تزاوس-  کیلًیی کارته 16الدن آساد صاف تیسكً الیت 40

1,047,500صاف کیلًیی مخصًص تستی16ريغه صاف 41

1,070,000صاف کیلًیی مخصًص مغشی کیک ي شكالت16ريغه صاف 42

1,081,000صافتذين تزاوس-  کیلًیی حلة 16الدن آساد صاف تیسكً الیت 43

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  44

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی 1350ريغه مایع  45

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی  2250ريغه مایع  46

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 47

73,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی900ريغه مایع 48

120,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1350ريغه مایع 49

143,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1620ريغه مایع 50

159,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1800ريغه مایع 51

73,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی900ريغه ویمٍ جامذ 52

197,500(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 53

293,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 54

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 55

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 56

730,000صاف کیلًگزمی10صاف يیژٌ 57

1,017,000صاف کیلًگزمی کیسٍ کارته16صاف يیژٌ 58

کشت ي صىعت شمال: وام شسکت 



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  59

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی1350ريغه مایع 60

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی  2250ريغه مایع  61

219,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی2700ريغه مایع  62

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 63

120,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1350ريغه مایع 64

146,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1650ريغه مایع 65

159,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1800ريغه مایع 66

201,000(امگا طالیی)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 67

297,000(امگا طالیی)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 68

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 69

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 70

D70,000يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 810ريغه آفتاتگزدان 71

D114,000يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 1350ريغه آفتاتگزدان 72

D136,500يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 1620ريغه آفتاتگزدان 73

D152,000يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 1800ريغه آفتاتگزدان 74

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  74

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی  2250ريغه مایع  75

197,500(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 76

293,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 77

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 78

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 79

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 80

120,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1350ريغه مایع 81

159,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1800ريغه مایع 82

صىعت غرایی کًزش: وام شسکت 

مازگازیه: وام شسکت 



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  83

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی 1350ريغه مایع  84

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی  2250ريغه مایع  85

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 86

73,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی900ريغه مایع 87

120,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1350ريغه مایع 88

143,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1620ريغه مایع 89

159,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1800ريغه مایع 90

73,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی900ريغه ویمٍ جامذ 91

197,500(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 92

293,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 93

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 94

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 95

730,000صاف کیلًگزمی10صاف يیژٌ 96

1,017,000صاف کیلًگزمی کیسٍ کارته16صاف يیژٌ 97

1,017,000صاف کیلًگزمی16ريغه صاف قىادی 98

1,017,000صاف کیلًگزمی يیژٌ قىادی16ريغه صاف 99

1,017,000صاف کیلًگزمی16ريغه صاف کیسٍ 100

1,017,000صاف کیلًگزمی16ريغه صاف يیژٌ کیسٍ 101

983,000صاف کیلًگزمی16ريغه صاف معمًلی حلة 102

1,017,000صاف کیلًگزمی16ريغه صاف يیژٌ حلة 103

730,000صاف(تلًکی) کیلً گزمی10ريغه صاف قىادی  کزٌ ای104

744,500صاف(SLAB) کیلًیی10ريغه صاف قىادی يرقٍ ای کزٌ ای 105

984,000صاف کیلً گزمی16 ريغه صاف شیزیىی خشک 106

وسگس شیساش: وام شسکت 

وًش آذز: وام شسکت 

واش اصفهان: وام شسکت 

ماهیدشت کسماوشاٌ: وام شسکت 

جهان: وام شسکت 

گلبهاز سپاهان: وام شسکت 



ریال-  قیمت وًع زيغهاحجامزدیف

 کارگروه تنظین بازار1397/6/14 هورخ 156873قیوت هصرف کننده انواع روغن نباتی بر اساس هصوبه شواره 

زيغىهای مصسف خاوًاز ، صىف ي صىعت

65,500(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی 810ريغه مایع  107

109,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی 1350ريغه مایع  108

180,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ گزمی  2250ريغه مایع  109

219,000(کم جذب)سزخ کزدوی يیژٌ  گزمی2700ريغه مایع  110

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 111

73,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی900ريغه مایع 112

120,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1350ريغه مایع 113

143,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1620ريغه مایع 114

159,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی1800ريغه مایع 115

217,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی2700ريغه مایع 116

73,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی900ريغه ویمٍ جامذ 117

201,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 118

297,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 119

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 120

D70,000يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 810ريغه آفتاتگزدان 121

D114,000يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 1350ريغه آفتاتگزدان 122

D152,000يیتامیه D گزمی حايی يیتامیه 1800ريغه آفتاتگزدان 123

293,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 124

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 125

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 126

201,000(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 127

297,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 128

325,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی4/5ريغه ویمٍ جامذ 129

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 130

72,000(شفاف)سزخ کزدوی تذين پالم گزمی810ريغه مایع 131

197,500(امگا)ویمٍ جامذگزمی2700ريغه ویمٍ جامذ 132

293,000(امگا)ویمٍ جامذ کیلًگزمی 4ريغه ویمٍ جامذ 133

366,000(امگا)ویمٍ جامذکیلًگزمی5ريغه ویمٍ جامذ 134

وهان گل: وام شسکت 

قیمت فًق الذکز، حذاکثز قیمت تًدٌ ي کاَش قیمت ي اوتفاع مستقیم مصزف کىىذگان امزی شایستٍ ي مًرد تقذیز تًدٌ ي تاسگشت تٍ 

.قیمت مصًب مصذاق گزاوفزيشی وخًاَذ تًد

. ریال اعالم هی گردد38,500حداکثر قیوت روغن خام سویا وارداتی و تولید داخل در هبادی ورودی کشور یا کارخانجات تولیدی به ازای هر کیلوگرم * 

فضل ویشابًز

گلستان دشفًل

سبًس ماشود

طبیعت سبص میهه


