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محصولمجتمع تولیدى

S5773,841759762,1352.89پلی وینیل کلراید آبادان

S6568,268702421,9742.89پلی وینیل کلراید آبادان

S7٠73,841759762,1352.89پلی وینیل کلراید آبادان

٠١9٠92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلمآریا ساسول

٠٠3٠97,333985361,2031.24پلی اتیلن سبک فیلم آریا ساسول

93,181943331,1521.24پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول

94,005951961,1911.27پلی اتیلن سبک فیلم LP٠47٠KJآریا ساسول

5٠2٠92,005944642,4592.67پلی اتیلن سنگین بادی آریا ساسول

93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713آریا ساسول

HCH511093,250953402,0902.24پلی اتیلن سنگین فیلم آریا ساسول

93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH511٠PPAآریا ساسول

E683470,358723932,0352.89پلی وینیل کلراید اروند

E7٠4470,915729662,0512.89پلی وینیل کلراید اروند

E664471,263733242,0612.89پلی وینیل کلراید اروند

E724270,358723932,0352.89پلی وینیل کلراید اروند

E724470,358723932,0352.89پلی وینیل کلراید اروند

S653268,268702421,9742.89پلی وینیل کلراید اروند

S7٠4273,841759762,1352.89پلی وینیل کلراید اروند

242٠D97,333985361,2031.24پلی اتیلن سبک فیلم امیر کبیر

242٠F92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلمامیر کبیر

242٠H92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلمامیر کبیر

242٠K92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلمامیر کبیر

88,153909272,7743.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9AAامیر کبیر

88,590913772,7873.15.یلى ادبلن سبک خطى ٠2٠9KJامیر کبیر

102,9021062603,3583.26  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE1٠٠)امیر کبیر

93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیر کبیر

R111,5101145022,9922.68-2٠٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

R111,5101145022,9922.68-3 ٠٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

R111,5101145022,9922.68-31٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

R108,2941111992,9052.68-4٠٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

F111,5101145022,9922.68-1٠٠پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب

F111,5101145022,9922.68-2٠٠پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب

F111,5101145022,9922.68-3٠٠پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب

F108,2941111992,9052.68-4٠٠پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب

R101,5441042562,7122.67-22٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

R101,5441042562,7122.67-32٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

F102,8541056042,7502.67-4٠5پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

R97,176997622,5862.66-42٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

R97,176997622,5862.66-41٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

103,3301060982,7682.68 پلی استایرن انبساطی EPS Oversizeپلی استایرن انتخاب

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى

مقایسه میانگین قیمتهاى جهانى محصوالت پتروشیمیایى 
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97,218998232,6052.68 پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب

6366M98,7791021083,3293.37پلی اتیلن سنگین اکستروژن  ایالم

7700M102,9021062603,3583.26پلی اتیلن سنگین اکستروژن  ایالم

82٠٠B92,005944642,4592.67پلی اتیلن سنگین بادی ایالم

2200J84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی ایالم

7٠٠٠F93,250953402,0902.24پلی اتیلن سنگین فیلم ایالم

115,6791187933,1142.69پلی استایرن انبساطی FR-EPS 1٠٠بانیار

115,6791187933,1142.69 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 2٠٠بانیار

115,6791187933,1142.69 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 3٠٠بانیار

113,5351165913,0562.69 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 4٠٠بانیار

108,5711114912,9202.69 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 5٠٠بانیار

١5٠2116,6311200043,3732.89استایرن بوتادین رابر روشن بندر امام

15٠٠116,6311200043,3732.89تیره -استایرن بوتادین رابر بندر امام

1712113,1451164183,2732.89تیره -ین رابر .ذاد-استایرن بوبندر امام

٠٠7592,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم بندر امام

٠2٠٠92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم بندر امام

HI٠5٠٠84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی  بندر امام

HI٠5٠٠UA86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی  بندر امام

٠٠3592,005944642,4592.67پلی اتیلن سنگین بادی بندر امام

S6٠5872,448745432,0952.89پلی وینیل کلراید بندر امام

S655868,268702421,9742.89پلی وینیل کلراید بندر امام

S7٠5473,841759762,1352.89پلی وینیل کلراید بندر امام

115,2211184063,1852.76 پلی پروپیلن شیمیایی EP44٠Gپلی پروپیلن جم

EP44٠L115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  پلی پروپیلن جم

115,2211184063,1852.76 پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم

117,4921207423,2502.77 پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم

117,8421211023,2602.77 پلی پروپیلن شیمیایی RP34٠Rپلی پروپیلن جم

120,8991242473,3482.77  پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم

122,9081263153,4072.77 پلی پروپیلن شیمیایی EP313٠UVپلی پروپیلن جم

106,9981109673,9693.71 پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم

HP55٠J102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی پروپیلن جم

HP51٠L102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی پروپیلن جم

102,8181056432,8252.75 پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم

HP 564 S108,0591132835,2244.83پلی پروپیلن نساجی  پلی پروپیلن جم

SF٠6٠102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

SIF٠3٠102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

SIF٠١٠102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

FI16٠102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

PYI25٠102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

PYI18٠102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار
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CR38٠105,8751087892,9142.75پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

115,2211184063,1852.76 پلی پروپیلن شیمیایی PNR23٠Cپلی نار

92,005944642,4592.67 پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه

92,005944642,4592.67 پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه

1384,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

13UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

1484,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

14UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

EX296,744989352,1912.26پلى اتیلن سنگین فیلم نخ رشته اى پلیمر کرمانشاه

93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه

F108,2941111992,9052.68 35٠پلی استایرن انبساطی پلى استایرن انبساطى سهند

W5٠٠103,3301060982,7682.68پلی استایرن انبساطی پلى استایرن انبساطى سهند

97,218998232,6052.68 پلی استایرن انبساطی Fineپلى استایرن انبساطى سهند

پلی استایرن انبساطیSE50 5پلى استایرن انبساطى سهند  115,6791187933,1142.69

115,6791187933,1142.69 پلی استایرن انبساطی SE150پلى استایرن انبساطى سهند

115,6791187933,1142.69 پلی استایرن انبساطی SE250پلى استایرن انبساطى سهند

١٠٠111,5101145022,9922.68پلی استایرن انبساطی تبریز

2٠٠111,5101145022,9922.68پلی استایرن انبساطی تبریز

3٠٠111,5101145022,9922.68پلی استایرن انبساطی تبریز

4٠٠108,2941111992,9052.68پلی استایرن انبساطی تبریز

5٠٠103,3301060982,7682.68پلی استایرن انبساطی تبریز

103,3301060982,7682.68 پلی استایرن انبساطی EPS Oversizeتبریز

97,218998232,6052.68 پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز

97,218998232,6052.68 پلی استایرن انبساطی EPS SuperFineتبریز

١١۶٠103,9781061392,1612.08پلی استایرن معمولیتبریز

١46٠109,6131118922,2792.08پلی استایرن معمولیتبریز

١54٠111,9331142602,3272.08پلی استایرن معمولیتبریز

724٠118,2301214673,2372.74پلی استایرن مقاومتبریز

٠١5٠132,5091338701,3611.03آکریلونیتریل بوتادین استایرن تبریز

٠١57132,5091338701,3611.03آکریلونیتریل بوتادین استایرن تبریز

٠١57W29٠١138,6231401611,5381.11آکریلونیتریل بوتادین استایرن تبریز

88,153909272,7743.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9AAتبریز

88,590913772,7873.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9KJتبریز

88,153909272,7743.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠22٠AAتبریز

89,900927252,8253.14 پلی اتیلن سبک خطی ٠22٠KJتبریز

444٠EA86,402884102,0082.32پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

444٠UA86,388884052,0172.33پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5٠3٠EA88,128901762,0482.32پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5٠3٠SA88,082901392,0572.34پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5218EA84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز
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52١8UA86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

6٠4٠UA86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی  تبریز

6٠7٠EA84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی  تبریز

6٠7٠UA86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی  تبریز

384٠86,811888382,0272.33پلی اتیلن سنگین دورانی  تبریز

109,6131118922,2792.08پلى استایرن معمولى 146٠FGتبریز

526WP111,5101145022,9922.68پلى استایرن انبساطى تبریز

33,488344579692.89التكستخت جمشید

Sتخت جمشید BR  1712113,1451164183,2732.89

SBR 15٠2116,6311200043,3732.89تخت جمشید

PBR 122٠120,0621235343,4722.89تخت جمشید

PBR 12٠2132,2911361173,8262.89تخت جمشید

1551111,9331142602,3272.08پلی استایرن معمولیتخت جمشید پارس

225٠1AA88,153909272,7743.15پلی اتیلن سبک خطی  جم

88,590913772,7873.15 پلی اتیلن سبک خطی 225٠lKJجم

91,647945222,8753.14 پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم

326٠4UV85,964879722,0082.34پلی اتیلن سبک خطی دورانى جم

98,7791021083,3293.37(PE8٠)EX3پلی اتیلن سنگین اکستروژن  جم

105,4481088903,4423.26  پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP١٠٠Nجم

MD35١٠95,914990703,1563.29پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای  جم

MD352095,914990703,1563.29پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای  جم

black110,4141142593,8453.48 ARM CRP1٠٠پلی اتیلن سنگین اکستروژن جم

5٠٠٠S96,744989352,1912.26پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای جم

HD534F796,744989352,1912.26پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای  جم

HD5٠4٠196,744989352,1912.26پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای   جم

93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم 945٠F( EX5)جم

92,005944642,4592.67 پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم

92,005944642,4592.67 پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم

525٠288,929910052,0762.33پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

525٠2SU90,676928032,1272.35پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

525٠584,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

525٠5UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

525١١84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

52511UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

525١884,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

52528UV85,131871211,9902.34پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

52518UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

6٠5٠584,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

6٠5٠5UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

6٠5٠784,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

6٠5٠7UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی جم
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6٠5١١84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی  جم

6٠51١UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی  جم

385٠4UV86,811888382,0272.33پلی اتیلن سنگین دورانی  جم

E684,2008420000.00اپوکسی رزین مایع خوزستان

PGPC261,00030500044,00016.86 ٠71٠یلى کربنات خوزستان

PC١٠١2UR266,00031100045,00016.92یلى کربنات خوزستان

E11P287,00029700010,0003.48رزین جامد پودری خوزستان

E1X75LC240,00025500015,0006.25اپوکسی رزین جامد جامد محلول در زایلین خوزستان

E٠6 SPL287,00030500018,0006.27اپوکسی رزین مایع خوزستان

RG١١٠١P102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١SL102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١XN102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١N102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١XP102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١XS102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠١XXR102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠2H102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠2L102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠2XL102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠2M102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠2XK102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG١١٠4K103,6911065422,8512.75پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG3212E115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن نساجی  رجال

RG3212H115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  رجال

PP R27٠G115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

PP EP2X CE115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

PP EP2X CI115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

PP ARP115,2211184063,1852.76 23٠پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

RP 21٠G115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

PP R115,2211184063,1852.76 4٠پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

PP R115,2211184063,1852.76 6٠پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

RP34٠R117,8421211023,2602.77پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

EPC4٠R115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

V3٠GA105,8751087892,9142.75پلی پروپیلن پزشكی شازند

HP55٠J102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  سازند

HP552R102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  شازند

HP554P102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  شازند

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى
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HP565S108,0591132835,2244.83پلی پروپیلن نساجی  شازند

V3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  شازند

Z3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  شازند

88,153909272,7743.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9AAشازند

2٠٠7588,153909272,7743.15پلی اتیلن سبک خطی شازند

88,590913772,7873.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9KJشازند

88,153909272,7743.15 پلی اتیلن سبک خطی ٠41٠AAشازند

black110,4141142593,8453.48 ARM CRP1٠٠پلی اتیلن سنگین اکستروژن شازند

98,7791021083,3293.37پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE8٠)شازند

92,005944642,4592.67 پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند

562٠EA84,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی شازند

384٠UA86,811888382,0272.33پلی اتیلن سنگین دورانی شازند

93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند

120,0621235343,4722.89پلی بوتادین رابرشازند

١2١٠S132,2911361173,8262.89پلی بوتادین رابر شازند

 PET N102,590102558-32 -0.03آمورف شهید تندگویان

 PETS103,551103518-33 -0.03آمورف شهید تندگویان

123,2431251241,8811.53پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG73٠Nشهید تندگویان

125,2601271411,8811.50پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG73٠Sشهید تندگویان

123,6271255081,8811.52پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG76٠Nشهید تندگویان

125,6441275251,8811.50پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG76٠Sشهید تندگویان

124,1071259881,8811.52پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG78٠Nشهید تندگویان

126,1241280051,8811.49پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG78٠Sشهید تندگویان

125,6441275251,8811.50پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG8٠٠Nشهید تندگویان

128,6221305021,8801.46پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG8٠٠Sشهید تندگویان

127,9491298291,8801.47پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG82٠Nشهید تندگویان

131,0231329021,8791.43پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG82٠Sشهید تندگویان

128,8141306941,8801.46پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG84٠Nشهید تندگویان

131,8881337671,8791.42پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG84٠Sشهید تندگویان

119,0061206931,6871.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG62٠Nشهید تندگویان

118,0921197661,6741.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG62٠Sشهید تندگویان

TG62٠SB N117,6351193021,6671.42پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت  شهید تندگویان

118,5491202291,6801.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت TG62٠SB Sشهید تندگویان

117,6351193021,6671.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠Nشهید تندگویان

119,5541212491,6951.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠Sشهید تندگویان

117,8181194871,6691.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD Nشهید تندگویان

119,8291215271,6981.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD Sشهید تندگویان

120,6511223611,7101.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD-SB Nشهید تندگویان

123,5761253271,7511.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD-SB Sشهید تندگویان

121,1081228251,7171.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠HB Nشهید تندگویان
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TG64٠HB S124,1241258841,7601.42پلى اتیلن ترفتاالت نساجی  شهید تندگویان

120,3771220831,7061.42 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت TG64٠SB Nشهید تندگویان

TG64٠SB S123,3021250491,7471.42پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت  شهید تندگویان

S FG64٠128,4201302401,8201.42یلى اتبلن ترفتاالت فیلم شهید تندگویان

N FG64٠125,3131270891,7761.42پلى اتیلن ترفتاالت فیلم  شهید تندگویان

S5773,841759762,1352.89پلى وینیل کلراید غدیر

S6568,268702421,9742.89پلى وینیل کلراید غدیر

50132,5091338701,3611.03آکریلونیتریل بوتادین استایرن گرید طبیعى قائد بصیر

75132,5091338701,3611.03آکریلونیتریل بوتادین استایرن گرید طبیعى قائد بصیر

242٠E٠292,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم  کردستان

242٠F397,333985361,2031.24پلی اتیلن سبک فیلم  کردستان

242٠F892,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم  کردستان

3٠2٠F992,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم کردستان

2426F892,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم کردستان

2426E٠292,695938481,1531.24پلی اتیلن سبک فیلم کردستان

1922T93,181943331,1521.24پلی اتیلن سبک تزریقی الله

2٠٠4TC٠O92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

2١٠٠TN٠O97,333985361,2031.24یلى اتبلن سبک فبلم الله

21٠٠TN4292,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

2١O١TN4792,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

2١٠2TNo١92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

21٠2TN4292,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

21٠2TX٠O92,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

24٠4TC4792,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

2٠٠4TC3792,258933991,1411.24پلی اتیلن سبک فیلم الله

54B٠4UV86,441884692,0282.35پلى اتیلن سنگین تزریقى لرستان

54B٠484,694866721,9782.34پلى اتیلن سنگین تزریقى لرستان

52B18UV86,441884692,0282.35پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

52B11UV86,441884692,0282.35پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

52B١884,694866721,9782.34پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

62N٠784,694866721,9782.34پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

62N٠7UV86,441884692,0282.35پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

62N1884,694866721,9782.34پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

62N18UV86,441884692,0282.35پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

62N11UV86,441884692,0282.35پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

HD52BF393,250953402,0902.24پلى اتیلن سنگین فیلم  لرستان

94,879970282,1492.26پلى اتیلن سنگین فیلم  نخ رشته اى HD48BF7لرستان

HD5٠B٠194,879970282,1492.26پلى اتیلن سنگین فیلم  نخ رشته اى لرستان

I484,694866721,9782.34پلی اتیلن سنگین تزریقی مارون

I4UV86,441884692,0282.35پلی اتیلن سنگین تزریقی مارون

مقایسه میانگین قیمتهاى جهانى محصوالت پتروشیمیایى 
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93,250953402,0902.24 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون

105,4481088903,4423.26 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP١٠٠Nمارون

black ARM CRP1٠٠110,4141142593,8453.48پلی اتیلن سنگین اکستروژنمارون

92,005944642,4592.67 پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون

EP1X30F103,6911065422,8512.75پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

EP1X35AF103,6911065422,8512.75پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

HP5٠٠J102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

MR23٠C115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

T3١SE102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

T3٠G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

X3٠G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

X3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

C3٠G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

F3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

C3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

V3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

Z3٠S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

F3٠G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

V3٠G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

Z3٠G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

V79G102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

V79S102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

HP456J102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

HP 552R102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  مارون

HP525J106,9981109673,9693.71پلی پروپیلن فیلم مارون

4512118,2301214673,2372.74پلی استایرن مقاوم محب بسپار ایده گستر

111,9331142602,3272.08پلی استایرن معمولی MP٠8محب پلیمر قم

22B٠188,153909272,7743.15پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

22B٠288,153909272,7743.15پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

22B٠388,153909272,7743.15پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

١8B٠١88,153909272,7743.15پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

91,647945222,8753.14 پلی اتیلن سبک خطی 2٠BF5مهاباد

91,647945222,8753.14 پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد

88,590913772,7873.15 پلی اتیلن سبک خطی 22B٠1KJمهاباد

88,590913772,7873.15 پلی اتیلن سبک خطی 22B٠2KJمهاباد

7٠٠٠F93,250953402,0902.24پلی اتیلن سنگین فیلم مهر

ZH515MA108,4951114852,9902.76پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی

117,4051206523,2472.77پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی

115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی

115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی

ZB44٠L115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی  نوید زرشیمی
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ZB545L115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZB445L120,6371239783,3412.77پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZH5٠٠M102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن شیمیایی  نوید زرشیمی

ZR23٠C115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZRCT23٠C119,5891228993,3102.77پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZR 34٠R117,8421211023,2602.77پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZR348T120,8991242473,3482.77پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZR348U123,9561273933,4372.77پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

102,8181056432,8252.75 پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی

102,8181056432,8252.75 پلی پروپیلن نساجی ZH55٠Jنوید زرشیمی

ZH5١٠L102,8181056432,8252.75پلی پروپیلن نساجی  نوید زرشیمی

ZH564S108,0591132835,2244.83پلی پروپیلن نساجی  نوید زرشیمی

ZH 422 H106,1241100683,9443.72پلی پروپیلن فیلم  نوید زرشیمی

ZH525J106,9981109673,9693.71پلی پروپیلن فیلم نوید زرشیمی

106,9981109673,9693.71 پلی پروپیلن فیلم ZH52٠Jنوید زرشیمی

ZB548R115,2211184063,1852.76پلی پروپیلن تزریقی  نوید زرشیمی

ZB548T117,4921207423,2502.77پلی پروپیلن تزریقی  نوید زرشیمی

ZB548U119,7631230793,3162.77پلی پروپیلن تزریقی  نوید زرشیمی
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صفحه : 9



درصد تغییراتمقدار تغییرات1398/02/22: تاریخ 1398/02/15: تاریخ 

 ریال97،691: نرخ ارز ریال94،945: نرخ ارز

محصولمجتمع تولیدى

14,085146055203.69سود کاستیکآبادان

36,243375861,3433.71پروپان مایعآبادان

Cآریاساسول 3+34,175351099342.73

 1.70- 1,666-97,78896122کریستال مالمینارومیه

14,085146055203.69سود کاستیکاروند

 0.35- 123-35,49835375برش سنكینامیرکبیر

54,12654164380.07آروماتیک سنگینبرزویه

82,350824961460.18%99.5ارتوزایلین برزویه

 0.33- 263-80,20979946پارازایلینبرزویه

57,817582184010.69زایلین مخلوطبرزویه

 0.35- 123-35,49835375برش سنگینبندرامام

82,087859693,8824.73*بنزنبندرامام

57,817582184010.69زایلین مخلوطبندرامام

63,67863722440.07تولوئنبندرامام

45,160462861,1262.49گاز بوتان صنعنىبندرامام

44,199458371,6383.71گاز یرویان صنعتىبندرامام

44,967461961,2292.73گاز مایع صنعتىبندرامام

89,162922123,0503.42استایرن منومرپارس

40,765409692040.50(پنتان پالس)نفتا پارس

18,710192515412.89اوره صنعتى گراانولهپردیس

68,133727994,6666.85 بوتادین3و1تبریز

38,727389211940.50سوخت کوره سبکتبریز

 0.35- 123-35,49835375برش سنگینجم

 0.12- 16-12,88412868(گاز)آمونیاک خراسان

 0.12- 16-12,88412868(مایع)آمونیاک خراسان

19,389199495602.89اوره پریلخراسان

 1.70- 1,666-97,78896122کریستال مالمینخراسان

 0.12- 16-12,88412868آمونیاک مایعرازى

18,710192515412.89اوره صنعتى گرانولهرازى

31,970325806101.91دی آمونیوم فسفاترازى

7,06372672042.89گوگردرازى

21,339218765372.52متانولزاگرس

 0.35- 123-35,49835375برش سنگینشازند

68,133727994,6666.85 بوتادین3و1شازند

99,1421015602,4182.44منو اتانول آمینشازند

95,211970661,8551.95دى اتانول آمینشازند

103,9461060532,1072.03ترى اتانول آمینشازند

46,645468251800.39منو اتیلن گالیكولشازند

43,893443094160.95دی اتیلن گالیكولشازند

54,080542892090.39تری اتیلن گالیكولشازند

60,708624641,7562.89ایزوبوتانولشازند

70,316710026860.98نرمال بوتانولشازند

95,503977672,2642.37دى اتیل هگزانولشازند

مقایسه میانگین قیمتهاى جهانى محصوالت پتروشیمیایى 

2,7462.89
(ریال بر كیلوگرم)قیمت 

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى

صفحه : 10



صفحه : 11



درصد تغییراتمقدار تغییرات1398/02/22: تاریخ 1398/02/15: تاریخ 

 ریال97،691: نرخ ارز ریال94،945: نرخ ارز

محصولمجتمع تولیدى

77,949800112,0622.65اسید ترفتالیکشهید تندگویان

 0.12- 16-12,88412868(گاز)آمونیاک شیراز

 0.12- 16-12,88412868(مایع)آمونیاک شیراز

19,389199495602.89اوره پریلشیراز

18,710192515412.89اوره صنعتى گرانولهشیراز

21,339218765372.52متانولشیراز

 5.18- 1,764-34,07932315اسید استیکفن آوران

21,339218765372.52متانولفن آوران

167,76317879911,0366.58(TDI)تولوئن دی ایزوسیانات کارون

207,3592105923,2331.56 خالصMDIمتیلن دی فینیل ایزوسیانات کارون

170,2701729252,6551.56 پلیمریMDIمتیلن دی فینیل ایزوسیانات کارون

 0.12- 16-12,88412868(مایع)آمونیاک کرمانشاه

18,710192515412.89اوره صنعتى کرانولهکرمانشاه

46,645468251800.39منو اتیلن گالیكولمارون

43,893443094160.95دی اتیلن گالیكولمارون

46,645468251800.39منو اتیلن گالیكولمروارید

43,893443094160.95دی اتیلن گالیكولمروارید

46,645468251800.39منو اتیلن گالیكولفرساشیمی

43,893443094160.95دی اتیلن گالیكولفرساشیمی

قیمت تلفیقى *

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى

مقایسه میانگین قیمتهاى جهانى محصوالت پتروشیمیایى 

2,7462.89
(ریال بر كیلوگرم)قیمت 

صفحه : 12




