
نوع قراردادتولید کنندهنام کاال
قیمت پایانی 

میانگین موزون

ارزش معامله 

(هزارریال)
نوع ارزپایین ترینکارگزارعرضه کننده(تن)حجم معامله (تن)تقاضا قیمت پایه عرضه(تن)عرضه باالترینقیمت پایانی

منومر وینیل 

ریال367,696بانک ملیپتروشیمی شازند367,6968,089,312367,696367,6960367,6962222(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازنداستات

6070قیر 

نفت پاسارگاد 

ریال75,500صبا تأمیننفت پاسارگاد75,5001,510,00075,50075,500075,5002020(مچینگ)نسیه آبادان

6070قیر 

نفت پاسارگاد 

ریال75,500صبا تأمیننفت پاسارگاد75,5009,437,50075,50075,500075,500125125(مچینگ)نسیه تهران

6070قیر 

پاالیش قیر 

پارمیس دلیجان 

پارمیس بام )

74,3003,715,00074,30074,30010074,3005050نقدی(دلیجان

پاالیش قیر 

ریال74,300صبا تأمینپارمیس دلیجان

لوب کات سبک

پاالیش نفت 

107,4273,222,810,000107,427107,42730,000107,42730,00030,000نقدیاصفهان

پاالیش نفت 

ریال107,427اقتصاد بیداراصفهان

اسالک واکس 

ریال215,000صبا تأمیننفت ایرانول215,00016,770,000215,000215,000156215,0007878نقدینفت ایرانول تهرانسنگین پتروالتوم

ریال190,000صبا تأمیننفت ایرانول190,00039,520,000190,000190,000312190,000208208نقدینفت ایرانول آبادانSN150روغن پایه 

ریال205,630تدبیرگران فردانفت پارس206,20141,240,225206,201208,889200205,520300200سلفنفت پارسSN500روغن پایه 

ریال215,678صبا تأمیننفت ایرانول217,15850,814,868217,158217,869234205,520416234نقدینفت ایرانول تهرانSN600روغن پایه 

وکیوم باتوم

پاالیش نفت امام 

68,3931,025,895,00068,39368,51915,00066,92826,20015,000نقدیشازند (ره)خمینی 

پاالیش نفت امام 

ریال68,269بانک رفاه کارگرانخمینی شازند

ریال210,569خبرگان سهامنفت سپاهان211,88763,354,351211,887214,519299185,000759299نقدینفت سپاهانSN150روغن پایه 

ریال220,069بورس بهگزیننفت بهران221,64525,489,198221,645224,369115205,520299115نقدینفت بهرانSN500روغن پایه 

ریال213,009خبرگان سهامنفت سپاهان216,380218,976,652216,380225,2251,012205,5201,3111,012نقدینفت سپاهانSN500روغن پایه 

6070قیر 

نفت پاسارگاد 

ریال79,500صبا تأمیننفت پاسارگاد79,5009,778,50079,50079,500079,500123123(مچینگ)نسیه بندرعباس

ریال190,000صبا تأمیننفت ایرانول190,00014,820,000190,000190,0000190,0007878(مچینگ)نقدی نفت ایرانول آبادانSN150روغن پایه 

6070قیر 

پاالیش قیر 

پارمیس دلیجان 

پارمیس بام )

74,3003,715,00074,30074,300074,3005050(مچینگ)نقدی (دلیجان

پاالیش قیر 

ریال74,300صبا تأمینپارمیس دلیجان

ریال76,968خبرگان سهامپاالیش نفت جی76,9683,848,40076,96876,968076,9685050(مچینگ)نسیه نفت جیPG6422قیر 

پلی پروپیلن فیلم 

ZH525J333,130160,901,790333,130333,130504333,130483483نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال333,130اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

ZB548R352,17173,955,889352,171357,777210338,691252210نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال349,109اقتصاد بیدارشیمی

پلی پروپیلن 

330,06883,177,136330,068330,068420330,068252252نقدینوید زرشیمیZH552Rنساجی 

صنعتی نوید زر 

ریال330,068اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

ZR340R362,48653,285,505362,486363,889147351,750231147نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال361,859اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

ZB332C362,19715,212,274362,197362,197210362,1976342نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال362,197اقتصاد بیدارشیمی

پلی پروپیلن 

340,813107,356,095340,813341,500315330,068483315نقدینوید زرشیمیZH510Lنساجی 

صنعتی نوید زر 

ریال340,000اقتصاد بیدارشیمی

پلی پروپیلن 

339,437106,922,760339,437340,699315330,068441315نقدینوید زرشیمیZH550Jنساجی 

صنعتی نوید زر 

ریال338,500اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

ZH515MA343,93043,335,222343,930345,889126341,836147126نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال341,906اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

ZR230C374,60431,466,736374,604374,604210374,60410584نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال374,604اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

ZB445L353,92622,297,338353,926353,92663353,9266363نقدینوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال353,926اقتصاد بیدارشیمی
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

PNR230Cپلی نار374,6047,866,684374,604374,60484374,6042121نقدیپتروشیمی پلی نار

بانک صنعت و 

ریال374,604معدن

پلی پروپیلن 

پلی نار344,191364,842,700344,191346,8131,060330,0681,6601,060سلفپتروشیمی پلی نارSF060نساجی 

بانک صنعت و 

ریال342,000معدن

پلی پروپیلن فیلم 

HP525Jریال333,130صبا جهادپلی پروپیلن جم333,130183,887,760333,130333,130600333,130552552نقدیپلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

EP440Gریال338,691صبا جهادپلی پروپیلن جم338,69174,512,020338,691338,691220338,691220220نقدیپلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

EP548Rریال420,780صبا جهادپلی پروپیلن جم427,022281,834,586427,022431,678660338,6911,892660نقدیپلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن 

ریال330,068صبا جهادپلی پروپیلن جم330,068102,981,216330,068330,0681,872330,068360312نقدیپلی پروپیلن جمHP552Rنساجی 
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

EP440Lریال342,899صبا جهادپلی پروپیلن جم343,334113,300,286343,334344,789330338,691396330نقدیپلی پروپیلن جم



پلی پروپیلن 

ریال345,999صبا جهادپلی پروپیلن جم347,435150,091,848347,435348,888432330,0681,080432نقدیپلی پروپیلن جمHP510Lنساجی 

پلی پروپیلن فیلم 

RP120Lریال439,565صبا جهادپلی پروپیلن جم439,56548,352,150439,565439,565330439,565110110نقدیپلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن 

شیمیایی 

EPX3130UVریال353,926صبا جهادپلی پروپیلن جم353,92638,931,860353,926353,926110353,926110110نقدیپلی پروپیلن جم

نخ پلی استر 

48F280DTBپلی اکریل ایران328,90632,890,630328,906331,066100323,040300100نسیهپلی اکریل ایران

بانک صنعت و 

ریال325,059معدن

نخ پلی استر 

48F280DTAپلی اکریل ایران336,50026,920,000336,500336,500240336,5008080نقدیپلی اکریل ایران

بانک صنعت و 

ریال336,500معدن

نخ پلی استر 

48F 180DTAپلی اکریل ایران348,5505,576,800348,550348,55080348,5501616نقدیپلی اکریل ایران

بانک صنعت و 

ریال348,550معدن

پلی پروپیلن 

ریال338,666آرمون بورسپتروشیمی مارون338,80237,268,198338,802338,899110330,068330110نقدیپتروشیمی مارونZ30Sنساجی 
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

MR230Cریال374,604آرمون بورسپتروشیمی مارون374,60441,206,440374,604374,604506374,604220110نقدیپتروشیمی مارون

پلی پروپیلن 

ریال330,068آرمون بورسپتروشیمی مارون330,068188,798,896330,068330,068990330,068704572نقدیپتروشیمی مارونHP552Rنساجی 

پلی پروپیلن فیلم 

HP525Jریال333,130آرمون بورسپتروشیمی مارون333,131359,115,108333,131333,1311,078333,1301,1441,078نقدیپتروشیمی مارون

پلی پروپیلن 

ریال330,068آرمون بورسپتروشیمی مارون330,06821,784,488330,068330,0681,650330,0686666نقدیپتروشیمی مارونZ30Gنساجی 

پلی وینیل کلراید 

S65ریال362,573صبا تأمینپتروشیمی غدیر362,573275,555,480362,573362,5731,920362,573860760سلفپتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن 

ریال330,068بانک ملیپتروشیمی شازند330,06839,608,160330,068330,068300330,068140120نقدیپتروشیمی شازندZ30Sنساجی 

پلی پروپیلن فیلم 

RG 1104Kریال333,130آگاهپتروشیمی رجال333,13079,701,352.50333,130333,130261333,130239.25239.25نقدیپتروشیمی رجال
پلی پروپیلن 

نساجی 

RG 1102XLریال331,000آگاهپتروشیمی رجال331,667375,115,768.50331,667333,3331,131330,0681,239.751,131نقدیپتروشیمی رجال
پلی پروپیلن 

نساجی 

RG 1102XKریال341,289آگاهپتروشیمی رجال342,705327,968,815.50342,705343,666957330,0681,392957نقدیپتروشیمی رجال

پلی وینیل کلراید 

S65

پتروشیمی 

362,5731,284,233,566362,573362,5733,982362,5733,8503,542نقدیبندرامام

پتروشیمی بندر 

ریال362,573اقتصاد بیدارامام

پلی وینیل کلراید 

S65ریال362,573سهم آشناپتروشیمی اروند362,573511,227,930362,573362,5733,300362,5731,6501,410سلفپتروشیمی اروند

پلی وینیل کلراید 

E6834ریال497,711بانک کشاورزیپتروشیمی اروند497,711224,467,793497,711497,712451497,711462451سلفپتروشیمی اروند
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

PNR340Rپلی نار0100351,75000نقدیپتروشیمی پلی نار

بانک صنعت و 

ریالمعدن

پلی پروپیلن 

ریالبانک ملیپتروشیمی شازند020371,33900نقدیپتروشیمی شازندARP801پزشکی 

ریالبانک مسکننگین گام پارس01,00080,65400نقدینگین گام پارسPG5822قیر 

پلی پروپیلن 

ریال330,068صبا جهادپلی پروپیلن جم330,06823,764,896330,068330,0680330,0687272(مچینگ)نقدی پلی پروپیلن جمHP552Rنساجی 

پلی پروپیلن فیلم 

RG 1104Kریال333,130آگاهپتروشیمی رجال333,1307,245,577.50333,130333,1300333,13021.7521.75(مچینگ)نقدی پتروشیمی رجال

پلی پروپیلن 

330,06813,862,856330,068330,0680330,0684242(مچینگ)نقدی نوید زرشیمیZH552Rنساجی 

صنعتی نوید زر 

ریال330,068اقتصاد بیدارشیمی

پلی پروپیلن فیلم 

HP525Jریال333,130صبا جهادپلی پروپیلن جم333,1307,995,120333,130333,1300333,1302424(مچینگ)نقدی پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید 

S65

پتروشیمی 

362,5737,976,606362,573362,5730362,5732222(مچینگ)نقدی بندرامام

پتروشیمی بندر 

ریال362,573اقتصاد بیدارامام

پلی پروپیلن فیلم 

ZH525J333,1306,995,730333,130333,1300333,1302121(مچینگ)نقدی نوید زرشیمی

صنعتی نوید زر 

ریال333,130اقتصاد بیدارشیمی

پلی وینیل کلراید 

S65ریال362,573سهم آشناپتروشیمی اروند362,5737,251,460362,573362,5730362,5732020(مچینگ)سلف پتروشیمی اروند

ریال75,500صبا تأمیننفت پاسارگاد75,5003,473,00075,50075,500075,5004646(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد اراکPG6422قیر 

پلی پروپیلن 

ریال330,068آرمون بورسپتروشیمی مارون330,06829,045,984330,068330,0680330,0688888(مچینگ)نقدی پتروشیمی مارونHP552Rنساجی 
پلی پروپیلن 

شیمیایی 

MR230Cریال374,604آرمون بورسپتروشیمی مارون374,6048,241,288374,604374,6040374,6042222(مچینگ)نقدی پتروشیمی مارون


