
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

پلی اتیلن سنگین 

لوله مشکی 

C R P 100Bریال306,708بانک ملیپتروشیمی شازند306,70867,475,760306,708306,7080306,708220220(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک فیلم 

2420E ریال328,810سهم آشناپتروشیمی کردستان328,81015,782,880328,810328,8100328,8104848(مچینگ)نقدی پتروشیمی کردستان02

پلی اتیلن سبک 

ریال323,632توازن بازارپتروشیمی مهاباد323,6327,767,168323,632323,6320323,6322424(مچینگ)نقدی پتروشیمی مهاباد22B01KJخطی 

اسالک واکس سنگین 

ریال210,000صبا تأمیننفت ایرانول210,0005,460,000210,000210,0000210,0002626(مچینگ)نقدی نفت ایرانول تهرانپتروالتوم

پلی اتیلن سبک فیلم 

2102T X ریال328,810مفیدپتروشیمی الله328,81028,935,280328,810328,8100328,8108888(مچینگ)نقدی پتروشیمی الله00

پلی اتیلن سبک فیلم 

LF I2119

پتروشیمی آریا 

ریال328,810سهم آشناپلیمر آریا ساسول328,81028,935,280328,810328,8100328,8108888(مچینگ)نقدی ساسول

پلی اتیلن سنگین 

ریال246,524مبین سرمایهپتروشیمی بندر امام246,5242,465,240246,524246,5240246,5241010(مچینگ)نقدی پتروشیمی بندرامام0035بادی 

گوگرد گرانوله

پاالیش نفت تهران 

ریال45,328سیناپاالیش نفت تهران45,3282,266,40045,32845,328045,3285050(مچینگ)نقدی (تندگویان)
پلی اتیلن سنگین 

لوله مشکی 

C R P 100Bریال307,598صبا جهادپتروشیمی جم307,59827,068,624307,598307,5980307,5988888(مچینگ)سلف پتروشیمی جم

6070قیر 

پترو ساالر غرب 

85,00042,500,00085,00085,00050085,000500500نسیهکوهسار

پترو ساالر غرب 

ریال85,000بانک کشاورزیکوهسار

لوب کات سنگین

پاالیش نفت 

112,832722,124,800112,832112,8328,000112,8326,4006,400نقدیبندرعباس

پاالیش نفت 

ریال112,832بانک رفاه کارگرانبندرعباس

سالپس واکس

پاالیش نفت 

92,136138,204,00092,13692,1363,00092,1361,5001,500نقدیبندرعباس

پاالیش نفت 

ریال92,136خبرگان سهامبندرعباس

ریال115,776مفیدپاالیش نفت آبادان115,776347,328,000115,776115,7763,000115,7763,0003,000نقدیپاالیش نفت آبادانلوب کات سبک

ریال115,776اقتصاد بیدارپاالیش نفت اصفهان115,776115,776,000115,776115,7761,000115,7761,0001,000نقدیپاالیش نفت اصفهانلوب کات سبک

P D A  TARریال85,451صبا تأمیننفت ایرانول85,480122,236,73885,48085,6511,43085,4511,7161,430نقدینفت ایرانول تهران

ریال84,338خبرگان سهامپاالیش نفت اصفهان85,150851,496,10085,15087,00110,00071,44116,82510,000نقدیپاالیش نفت اصفهانوکیوم باتوم

وکیوم باتوم

پاالیش نفت امام 

81,8251,227,377,50081,82583,01915,00071,44129,70015,000نقدیشازند (ره)خمینی 

پاالیش نفت امام 

ریال81,009بانک رفاه کارگرانخمینی شازند

ریال75,123مفیدپاالیش نفت آبادان75,450754,496,00075,45076,50910,00071,44114,00010,000نقدیپاالیش نفت آبادانوکیوم باتوم

نخ پلی استر 

96F 560D TAریال369,255بانک صنعت و معدنپلی اکریل ایران369,2557,015,845369,255369,2550369,2551919(مچینگ)نسیه پلی اکریل ایران

پلی اتیلن سبک فیلم 

2420E ریال328,810سهم آشناپتروشیمی کردستان328,81015,782,880328,810328,8100328,8104848(مچینگ)نقدی پتروشیمی کردستان02

ریالمفیدپاالیش گاز ایالم050038,83800نقدیپاالیشگاز ایالمگوگرد کلوخه

ریالمفیدپاالیش گاز ایالم050041,06000نقدیپاالیشگاز ایالمگوگرد پاستیلی

ریالمفیدپاالیش نفت آبادان03,00044,22200نقدیپاالیش نفت آبادانگوگرد کلوخه

ریالبانک مسکننگین فخر شیراز0100105,00000نقدینگین فخر شیراز6070قیر 

ریالبانک مسکننگین فخر شیراز0100105,25000نقدینگین فخر شیرازPG6422قیر 

ریالبانک مسکننگین فخر شیراز05092,00000نقدینگین فخر شیرازCRS1قیر امولسیون 

6070قیر 

پاالیش حصار مهران 

ریالپارسیانپاالیش حصار مهران050098,48200نقدی(عایق حصار مهران)

ریالآگاهپترو اروند آبادان025098,48200نسیهپترو اروند آبادان6070قیر 

لوب کات سنگین

پاالیش نفت 

112,832180,531,200112,832112,8320112,8321,6001,600(مچینگ)نقدی بندرعباس

پاالیش نفت 

ریال112,832بانک رفاه کارگرانبندرعباس

ریال208,000خبرگان سهامنفت سپاهان208,00023,920,000208,000208,0000208,000115115(مچینگ)نقدی نفت سپاهانSN500روغن پایه 

استایرن بوتادین رابر 

1712تیره 

پتروشیمی تخت 

431,88517,413,603.20431,885431,8850431,88540.3240.32(مچینگ)نقدی جمشید

صنایع پتروشیمی 

ریال431,885مفیدتخت جمشید

ریال158,899خبرگان سهامپتروشیمی مروارید160,45596,272,700160,455163,579600135,6221,075600نقدیپتروشیمی مرواریدمنو اتیلن گالیکول

ریال159,695خبرگان سهامپتروشیمی مروارید159,69535,931,375159,695159,695300159,695250225نقدیپتروشیمی مرواریددی اتیلن گالیکول

بنزن

پتروشیمی بوعلی 

196,17898,089,000196,178196,178500196,178500500نقدیسینا

پتروشیمی بوعلی 

ریال196,178سیناسینا

ریال1,001,456صبا تأمینپتروشیمی خراسان1,014,014283,923,9801,014,0141,025,459280696,592445280نقدیپتروشیمی خراسانکریستال مالمین

ریال246,029بانک رفاه کارگرانپتروشیمی پارس246,967918,716,232246,967247,7773,720245,0214,0083,720نقدیپتروشیمی پارساستایرن منومر

ریال174,494مفیدپتروشیمی برزویه174,49487,247,000174,494174,494500174,494500500نقدیپتروشیمی برزویهآروماتیک سنگین

ریال193,330مفیدپتروشیمی برزویه193,33069,598,800193,330193,3301,200193,330360360سلفپتروشیمی برزویهارتوزایلن

ریال227,511صبا تأمینپتروشیمی فن آوران228,006209,765,428228,006228,389920225,4791,081920سلفپتروشیمی فن آوراناسید استیک

ریال196,178بانک ملتپتروشیمی بندر امام196,178196,178,000196,178196,1781,000196,1781,5001,000سلفپتروشیمی بندرامامبنزن

ریال175,151بانک ملتپتروشیمی بندر امام176,140105,683,860176,140178,889600164,661740600سلفپتروشیمی بندرامامزایلین مخلوط

ریال143,960بانک پاسارگادفرسا شیمی146,07087,642,000146,070149,108600135,622725600نقدیفرساشیمیمنو اتیلن گالیکول

ریال159,695بانک پاسارگادفرسا شیمی159,69527,946,625159,695159,695300159,695175175نقدیفرساشیمیدی اتیلن گالیکول

ریال471,999بانک ملیپتروشیمی شازند471,999519,198,900471,999471,9991,100403,3581,7491,100نقدیپتروشیمی شازنددی اتیل هگزانول

ریال528,691بانک ملیپتروشیمی شازند528,691255,886,444528,691528,691506528,691506484نقدیپتروشیمی شازندمنومر وینیل استات

ریال178,032بانک ملیپتروشیمی شازند179,133179,312,584179,133179,8991,001135,6221,5511,001نقدیپتروشیمی شازندمنو اتیلن گالیکول

ریال159,695بانک ملیپتروشیمی شازند159,69526,349,675159,695159,695165159,695187165نقدیپتروشیمی شازنددی اتیلن گالیکول

ریال308,211بانک ملیپتروشیمی شازند308,2113,390,321308,211308,211154308,2111111نقدیپتروشیمی شازنددی اتانول آمین

ریال171,617خبرگان سهامپتروشیمی مارون173,47370,776,936173,473175,960408135,6221,008408نقدیپتروشیمی مارونمنو اتیلن گالیکول

ریال159,695خبرگان سهامپتروشیمی مارون159,69526,828,760159,695159,695216159,695216168نقدیپتروشیمی ماروندی اتیلن گالیکول

ریال1,016,989بانک سامانپتروشیمی ارومیه1,018,31861,099,0601,018,3181,018,98260696,59216060سلفپتروشیمی ارومیهکریستال مالمین


