
ًَع قراردادتَلیذ کٌٌذًُام کاال
قیوت پایاًی هیاًگیي 

هَزٍى

ارزش هعاهلِ 

(ّسارریال)
ًَع ارزپاییي تریيکارگسارعرضِ کٌٌذُ(تي)حجن هعاهلِ (تي)تقاضا قیوت پایِ عرضِ(تي)عرضِ باالتریيقیوت پایاًی

پلی اتیلي سٌگیي 

ریال251,866ایساتیس پَیاپترٍضیوی بٌذر اهام251,86645,335,880251,866251,8660251,866180180(هچیٌگ)سلف پترٍضیوی بٌذراهام0035بادی 
پلی اتیلي سٌگیي 

ریال251,866باًک صٌعت ٍ هعذىپلیور کرهاًطا251,86660,447,840251,866251,8660251,866240240ُ(هچیٌگ)ًقذی پلیور کرهاًطاBL3ُبادی 

گَگرد گراًَلِ

پاالیص ًفت اهام 

55,3352,766,75055,33555,335055,3355050(هچیٌگ)ًقذی ضازًذ (رُ)خویٌی 

پاالیص ًفت اهام 

ریال55,335باًک تجارتخویٌی ضازًذ

ریال192,000صبا تأهیيًفت ایراًَل192,00014,976,000192,000192,0000192,0007878(هچیٌگ)ًقذی ًفت ایراًَل آباداىSN150رٍغي پایِ 

ریال85,000خبرگاى سْامپاالیص ًفت جی85,00085,000,00085,00085,000085,0001,0001,000(هچیٌگ)ًقذی ًفت جی6070قیر 

ریال644,428پارسیاىپترٍضیوی ارٍهی644,4283,222,140644,428644,4280644,42855ِ(هچیٌگ)سلف پترٍضیوی ارٍهیِکریستال هالهیي

ریال108,000باًک هسکيًگیي فخر ضیراز108,0005,400,000108,000108,00050108,0005050ًقذیًگیي فخر ضیرازMC250قیر 

ریال115,882آرهَى بَرسپاالیص ًفت تبریس115,882115,882,000115,882115,8821,000115,8821,0001,000ًقذیپاالیص ًفت تبریسلَب کات سبک

ریال55,335آرهَى بَرسپاالیص ًفت تبریس55,3351,383,37555,33555,33550055,3352525ًقذیپاالیص ًفت تبریسگَگرد گراًَلِ

PDA  TARریال75,383صبا تأهیيًفت ایراًَل75,38378,398,32075,38375,3831,04075,3831,0401,040ًقذیًفت ایراًَل تْراى

ریالهفیذپاالیص ًفت آباداى05,00043,34600ًقذیپاالیص ًفت آباداىگَگرد کلَخِ

ریالآرهَى بَرسپاالیص ًفت تبریس02,000112,93600ًقذیپاالیص ًفت تبریسلَب کات سٌگیي
پلی اتیلي سٌگیي 

ریال259,277باًک اًصارپترٍضیوی هْر259,27757,040,940259,277259,2770259,277220220(هچیٌگ)ًقذی پترٍضیوی هْرF7000فیلن 

ریال159,448صبا تأهیيپترٍضیوی خراساى159,44854,212,320159,448159,448500159,448340340ًقذیپترٍضیوی خراساى(هایع)آهًَیاک 

ریال92,069ًْایت ًگرپترٍضیوی ارًٍذ94,565614,671,42594,56597,0996,50050,87918,2256,500سلفپترٍضیوی ارًٍذسَد کاستیک

ریال102,408باًک هلیپترٍضیوی ضیراز108,39713,007,670108,397129,69912063,523190120ًقذیپترٍضیوی ضیرازآرگَى

ُ گراًَل 182,465141,410,375182,465182,4652,500182,465775775ًقذیپترٍضیوی کرهاًطاُاٍر

صٌایع پترٍضیوی 

ریال182,465آرهَى بَرسکرهاًطاُ
پلی پرٍپیلي فیلن 

RP 120Lریال443,719صبا جْادپلی پرٍپیلي جن443,71948,809,090443,719443,719220443,719110110ًقذیپلی پرٍپیلي جن

ریال261,237باًک هلیپترٍضیوی ضازًذ261,23712,539,376261,237261,237112261,2374848ًقذیپترٍضیوی ضازًذهٌَ اتاًَل آهیي

ریال159,448باًک تجارتپترٍضیوی ضیراز159,4483,188,960159,448159,448800159,4482020ًقذیپترٍضیوی ضیراز(هایع)آهًَیاک 

ُ پریل ریال187,597باًک تجارتپترٍضیوی ضیراز187,59711,255,820187,597187,5971,000187,5976060ًقذیپترٍضیوی ضیرازاٍر

ُ گراًَل ریال181,435آرهَى بَرسپترٍضیوی پردیس181,43518,143,500181,435181,4351,200181,435100100ًقذیپترٍضیوی پردیساٍر
پلی ٍیٌیل کلرایذ 

S57ریال402,888صبا تأهیيپترٍضیوی آباداى405,38281,076,300405,382408,899200383,256310200سلفپترٍضیوی آباداى

ریال52,509باًک پاسارگادپترٍضیوی کارٍى53,7857,529,84053,78556,37914040,000180140ًقذیپترٍضیوی کارٍىاسیذ ًیتریک

ریال65,919باًک هلیپترٍضیوی ضیراز66,75646,729,44066,75667,90870038,9001,330700ًقذیپترٍضیوی ضیرازاسیذ ًیتریک

ریال234,584باًک هلیپترٍضیوی ضازًذ234,5842,580,424234,584234,58477234,5841111ًقذیپترٍضیوی ضازًذتری اتاًَل آهیي
اپَکسی رزیي جاهذ 

E 011Pریال1,106,938باًک هسکيپترٍضیوی خَزستاى1,106,93811,069,3801,106,9381,106,938501,106,9381010سلفپترٍضیوی خَزستاى

ریال425,600باًک هلیپترٍضیوی ضازًذ425,600205,922,304425,600425,600504425,600483.84483.84ًقذیپترٍضیوی ضازًذ1220پلی بَتادیي رابر 

ریال392,558صبا تأهیيپترٍضیوی آباداى392,558102,065,080392,558392,558440392,558280260ًقذیپترٍضیوی آباداىS70پلی ٍیٌیل کلرایذ 
هتیلي دی فٌیل دی 

ریال662,309باًک پاسارگادپترٍضیوی کارٍى662,309132,461,800662,309662,309300662,309200200سلفپترٍضیوی کارٍىایسٍسیاًات پلیوریک

ریال382,000صبا تأهیيپترٍضیوی آباداى382,997114,899,180382,997383,999300362,791470300ًقذیپترٍضیوی آباداىS65پلی ٍیٌیل کلرایذ 
هتیلي دی فٌیل دی 

ایسٍسیاًات 

Modified 

(KLM -100B)ریال692,350باًک پاسارگادپترٍضیوی کارٍى692,35037,386,900692,350692,35054678,45512654سلفپترٍضیوی کارٍى

ریال238,199باًک هلیپترٍضیوی ضازًذ239,69018,456,163239,690239,93977234,5848877ًقذیپترٍضیوی ضازًذتری اتاًَل آهیي
هتیلي دی فٌیل دی 

ریال662,309باًک پاسارگادپترٍضیوی کارٍى662,30913,246,180662,309662,3090662,3092020(هچیٌگ)سلف پترٍضیوی کارٍىایسٍسیاًات پلیوریک

ریال425,600باًک هلیپترٍضیوی ضازًذ425,6008,580,096425,600425,6000425,60020.1620.16(هچیٌگ)ًقذی پترٍضیوی ضازًذ1220پلی بَتادیي رابر 

ریال78,100آرهَى بَرسپاالیص ًفت تبریس78,170390,850,00078,17078,2005,00071,90011,0005,000ًقذیپاالیص ًفت تبریسٍکیَم باتَم
پلی اتیلي سبک خطی 

ریالسْن آضٌاپترٍضیوی لرستاى0102303,36200ًقذیپترٍضیوی لرستاى22B02 (پَدر)
پلی اتیلي سٌگیي 

ریالباًک صٌعت ٍ هعذىپلیور کرهاًطا0153251,49900ًُقذیپلیور کرهاًطاEX5ُ (پَدر)فیلن 

ُ گراًَل ریالبَرس بیوِ ایراىپترٍضیوی رازی0600182,46500ًقذیپترٍضیوی رازیاٍر

ُ پریل ریالصبا تأهیيپترٍضیوی خراساى0600188,62700ًقذیپترٍضیوی خراساىاٍر
هتیلي دی فیٌیل دی 

ایسٍسیاًات پلیوریک 

KP600ریالباًک پاسارگادپترٍضیوی کارٍى020596,07800ًقذیپترٍضیوی کارٍى

ریالباًک تجارتپترٍضیوی ضیراز036159,44800ًقذیپترٍضیوی ضیراز(گاز)آهًَیاک 

ریالباًک هسکيپترٍضیوی خَزستاى0201,045,89000سلفپترٍضیوی خَزستاىW1پلی کربٌات 
آلیاش پلی کربٌات 

ABSریالباًک هسکيپترٍضیوی خَزستاى0201,015,89000سلفپترٍضیوی خَزستاى
آلیاش پلی کربٌات 

LEDریالباًک هسکيپترٍضیوی خَزستاى0201,064,89000سلفپترٍضیوی خَزستاى
آلیاش پلی کربٌات با 

ریالباًک هسکيپترٍضیوی خَزستاى0201,029,89000سلفپترٍضیوی خَزستاىالیاف ضیطِ

ریالباًک هلیپترٍضیوی ضیراز010025,54900ًقذیپترٍضیوی ضیرازکَد هایع ازتِ

1220پلی بَتادیي رابر 

پترٍضیوی تخت 

0302.4425,60000سلفجوطیذ

صٌایع پترٍضیوی 

ریالهفیذتخت جوطیذ
پلی پرٍپیلي ضیویایی 

RP210Gریالباًک هلیپترٍضیوی ضازًذ0500359,21800ًقذیپترٍضیوی ضازًذ

(هایع)آهًَیاک 

 ُ کَد ضیویایی اٍر

0500159,44800ًقذیلردگاى

 ُ کَد ضیویایی اٍر

ریالباًک هلیلردگاى

ُ گراًَل اٍر

 ُ کَد ضیویایی اٍر

01,000181,43500ًقذیلردگاى

 ُ کَد ضیویایی اٍر

ریالباًک هلیلردگاى
پلی اتیلي سبک فیلن 

2102TX ریال334,095هفیذپترٍضیوی الل334,09514,700,180334,095334,0950334,0954444ِ(هچیٌگ)ًقذی پترٍضیوی الل00ِ


