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نوع 

ارز

ریال66,624نفت پاسارگاد66,6243,331,20066,62466,624066,6245050(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد تهرانPG6422قیر 

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی 

CRP 100B
ریال251,073پتروشیمی شازند251,073110,472,120251,073251,0730251,073440440(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازند

ریال208,773پتروشیمی جم208,773137,790,180208,773208,7730208,773660660(مچینگ)نقدی پتروشیمی جمBL3پلی اتیلن سنگین بادی 

پلی اتیلن سنگین تزریقی 

52511
ریال189,116پتروشیمی جم189,11643,685,796189,116189,1160189,116231231(مچینگ)نقدی پتروشیمی جم

پلی اتیلن سنگین فیلم 

HFI5110

پتروشیمی آریا 

ساسول
ریال195,227پلیمر آریا ساسول195,227270,584,622195,227195,2270195,2271,3861,386(مچینگ)نقدی 

ریال156,935پتروشیمی مارون156,93513,810,280156,935156,9350156,9358888(مچینگ)نقدی پتروشیمی ماروندی اتیلن گالیکول

LFI2119پلی اتیلن سبک فیلم 
پتروشیمی آریا 

ساسول
ریال242,711پلیمر آریا ساسول242,711160,189,260242,711242,7110242,711660660(مچینگ)نقدی 

پلی اتیلن سبک فیلم 

2102TX 00
ریال242,711پتروشیمی الله242,71174,754,988242,711242,7110242,711308308(مچینگ)نقدی پتروشیمی الله

ریال256,803پتروشیمی شازند256,803107,857,260256,803256,8030256,803420420(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازندHP510Lپلی پروپیلن نساجی 

ریال66,374نفت پاسارگاد66,3747,566,63666,37466,374066,374114114(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد آبادان6070قیر 

پلی اتیلن سنگین تزریقی 

52518
ریال189,116پتروشیمی جم189,11616,642,208189,116189,1160189,1168888(مچینگ)نقدی پتروشیمی جم

ریال64,842پاالیش نفت جی64,842103,747,20064,84264,842064,8421,6001,600(مچینگ)نسیه نفت جی6070قیر 

ریال228,164پتروشیمی مهاباد228,16460,235,296228,164228,1640228,164264264(مچینگ)نقدی پتروشیمی مهاباد22B01پلی اتیلن سبک خطی 

ریال314,903پتروشیمی آبادان314,9036,298,060314,903314,9030314,9032020(مچینگ)نقدی پتروشیمی آبادانS70پلی وینیل کلراید 

ریال65,105پاالیش نفت جی65,10542,318,25065,10565,105065,105650650(مچینگ)نسیه نفت جیPG6422قیر 

پلی اتیلن سبک فیلم 

2102TX 00
ریال242,711پتروشیمی الله242,711101,453,198242,711242,7110242,711418418(مچینگ)نقدی پتروشیمی الله

پلی پروپیلن شیمیایی 

PNR 230C
ریال284,224پلی نار284,2245,968,704284,224284,2240284,2242121(مچینگ)نقدی پتروشیمی پلی نار

ریال306,315پتروشیمی آبادان306,31515,315,750306,315306,3150306,3155050(مچینگ)نقدی پتروشیمی آبادانS57پلی وینیل کلراید 

ریال115,167پتروشیمی شازند115,1672,533,674115,167115,1670115,1672222(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازندمنو اتیلن گالیکول

ریال375,103پتروشیمی بیستون375,103112,530,900375,103375,1030375,103300300(مچینگ)نقدی پتروشیمی بیستونالکیل بنزن خطی

ریال63,000اسپادانا قیر پاسارگاد63,0004,725,00063,00063,000063,0007575(مچینگ)سلف اسپادانا قیر پاسارگاد6070قیر 

ریال86,823پاالیش نفت تبریز86,82386,823,00086,82386,8231,00086,8231,0001,000نقدیپاالیش نفت تبریزلوب کات سبک

ریال66,624نفت پاسارگاد66,62427,982,08066,62466,6241,50066,624420420نسیهنفت پاسارگاد اراکPG6422قیر 

ریال57,515پاالیش نفت شیراز57,515465,871,50057,51557,51510,00057,5158,1008,100نقدیپاالیش نفت شیرازوکیوم باتوم

ریال66,624نفت پاسارگاد66,62419,987,20066,62466,62440066,624300300نسیهنفت پاسارگاد تهرانPG5822قیر 

6070قیر 
پترو ساالر غرب 

کوهسار
ریال59,000پترو ساالر غرب کوهسار59,00011,800,00059,00059,00020059,000200200نقدی

ریال68,467نفت پاسارگاد68,4673,423,35068,46768,46720068,4675050نسیهنفت پاسارگاد شیراز6070قیر 

ریال228,164پتروشیمی مهاباد228,16427,379,680228,164228,1640228,164120120(مچینگ)نقدی پتروشیمی مهاباد22B03پلی اتیلن سبک خطی 

ریالپاالیش نفت تبریز050029,57200نقدیپاالیش نفت تبریزگوگرد گرانوله

6070قیر 
نفت پاسارگاد 

بندرعباس
ریالنفت پاسارگاد030068,46700نسیه



ریالنفت پاسارگاد050068,91700نسیهنفت پاسارگاد شیرازPG7010قیر 

ریال66,624نفت پاسارگاد66,62420,053,82466,62466,624066,624301301(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد اراکPG6422قیر 

ریال57,515پاالیش نفت شیراز57,515109,278,50057,51557,515057,5151,9001,900(مچینگ)نقدی پاالیش نفت شیرازوکیوم باتوم

ریال58,499پاالیش نفت تبریز59,039383,756,00059,03959,3396,50054,77613,9606,500نقدیپاالیش نفت تبریزوکیوم باتوم

ریال70,547پتروشیمی خراسان70,5472,821,88070,54770,54770070,5474040نقدیپتروشیمی خراساناوره پریل

ریال64,392صنایع پتروشیمی کرمانشاه64,39246,684,20064,39264,3923,00064,392725725نقدیپتروشیمی کرمانشاهاوره گرانول

ریال66,640صنایع پتروشیمی کرمانشاه66,6401,332,80066,64066,64020066,6402020نقدیپتروشیمی کرمانشاه(مایع)آمونیاک 

ریال24,683پتروشیمی اروند24,683298,664,30024,68324,68314,00024,68312,22512,100نقدیپتروشیمی اروندسود کاستیک

متیلن دی فینیل دی 

KP600ایزوسیانات پلیمریک 
ریال463,592پتروشیمی کارون463,59218,543,680463,592463,592100463,5924040سلفپتروشیمی کارون

ریال20,786پتروشیمی کارون20,786831,44020,78620,78616020,7864040نقدیپتروشیمی کاروناسید نیتریک

متیلن دی فنیل دی 

ایزوسیانات پلیمریک
ریال515,103پتروشیمی کارون515,10330,906,180515,103515,103300515,1036060سلفپتروشیمی کارون

ریال70,547پتروشیمی شیراز70,547705,47070,54770,54730070,5471010نقدیپتروشیمی شیرازاوره پریل

ریال66,640پتروشیمی خراسان66,64033,320,00066,64066,64050066,640530500نقدیپتروشیمی خراسان(مایع)آمونیاک 

پلی استایرن انبساطی نسوز 

SE 50

شرکت پلی استایرن 

انبساطی سهند
289,713115,885,200289,713289,713400289,713400400نقدی

صنایع تولیدی پلی 

استایرین انبساطی سهند
ریال289,713

بنزن
پتروشیمی بوعلی 

سینا
ریال182,367پتروشیمی بوعلی سینا182,36798,478,180182,367182,367540182,367540540نقدی

1220پلی بوتادین رابر 
پتروشیمی تخت 

جمشید
308,66668,449,772/16308,666308,666604/8308,666221/76221/76نقدی

صنایع پتروشیمی تخت 

جمشید
ریال308,666

ریال57,133پتروشیمی شیراز58,1333,488,00058,13359,7996043,40912060نقدیپتروشیمی شیرازآرگون

ریال308,666پتروشیمی شازند308,66668,449,772/16308,666308,666504308,666221/76221/76نقدیپتروشیمی شازند1220پلی بوتادین رابر 

ریال179,571پتروشیمی شازند179,57117,238,816179,571179,571112179,5719696نقدیپتروشیمی شازندمنو اتانول آمین

ریال182,521پتروشیمی شازند182,52120,077,310182,521182,521176182,521110110نقدیپتروشیمی شازندتری اتانول آمین

پلی پروپیلن شیمیایی 

RP 210G
ریالپتروشیمی شازند0300284,224600نقدیپتروشیمی شازند

ریالپتروشیمی پردیس01,40063,36200نقدیپتروشیمی پردیساوره گرانول

ریالپتروشیمی شیراز01,00069,51700نقدیپتروشیمی شیرازاوره پریل

(مایع)آمونیاک 
کود شیمیایی اوره 

لردگان
ریالکود شیمیایی اوره لردگان020066,64000نقدی

ریالپتروشیمی برزویه060154,38600سلفپتروشیمی برزویهپارازایلین

1202پلی بوتادین رابر 
پتروشیمی تخت 

جمشید
0100/8327,97600نقدی

صنایع پتروشیمی تخت 

جمشید
ریال

ریالپتروشیمی شیراز010018,03100نقدیپتروشیمی شیرازکود مایع ازته

گوگرد گرانوله
پاالیش نفت تهران 

(تندگویان)
ریال29,572پاالیش نفت تهران29,5722,957,20029,57229,572029,572100100(مچینگ)نقدی 

متیلن دی فنیل دی 

ایزوسیانات پلیمریک
ریال515,103پتروشیمی کارون515,10320,604,120515,103515,1030515,1034040(مچینگ)سلف پتروشیمی کارون

ریال20,786پتروشیمی کارون20,7862,494,32020,78620,786020,786120120(مچینگ)نقدی پتروشیمی کاروناسید نیتریک

ریال64,392صنایع پتروشیمی کرمانشاه64,3924,829,40064,39264,392064,3927575(مچینگ)نقدی پتروشیمی کرمانشاهاوره گرانول

ریال24,683پتروشیمی اروند24,68343,195,25024,68324,683024,6831,7501,750(مچینگ)نقدی پتروشیمی اروندسود کاستیک


