
درصد تغییراتمقدار تغییرات1398/03/19: تاریخ 1398/03/11: تاریخ 
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محصولمجتمع تولیدى

 S5787,65687,117.0-539 -0.61پلی وینیل کلراید آبادان

 S6581,04080,542.0-498 -0.61پلی وینیل کلراید آبادان

 S7٠87,65687,117.0-539 -0.61پلی وینیل کلراید آبادان

 5.05- 6,297-1309124,619118,322.0پلی استایرن معمولی آرتان پتروکیهان

 4.88- 4,941-٠١9٠101,19396,252.0پلی اتیلن سبک فیلمآریا ساسول

 4.88- 5,213-٠٠3٠106,759101,546.0پلی اتیلن سبک فیلم آریا ساسول

 4.88- 4,990-102,20597,215.0پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول

 4.83- 4,990-103,23598,245.0پلی اتیلن سبک فیلم LP٠47٠KJآریا ساسول

 4.17- 4,396-5٠2٠105,415101,019.0پلی اتیلن سنگین بادی آریا ساسول

 5.07- 5,384-106,104100,720.0 پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713آریا ساسول

 HCH5110106,104100,720.0-5,384 -5.07پلی اتیلن سنگین فیلم آریا ساسول

 5.07- 5,384-106,104100,720.0 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH511٠PPAآریا ساسول

 E683483,52183,008.0-513 -0.61پلی وینیل کلراید اروند

 E7٠4484,18383,665.0-518 -0.62پلی وینیل کلراید اروند

 E664484,59684,076.0-520 -0.61پلی وینیل کلراید اروند

 E724283,52183,008.0-513 -0.61پلی وینیل کلراید اروند

 E724483,52183,008.0-513 -0.61پلی وینیل کلراید اروند

 S653281,04080,542.0-498 -0.61پلی وینیل کلراید اروند

 S7٠4287,65687,117.0-539 -0.61پلی وینیل کلراید اروند

 242٠D106,759101,546.0-5,213 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم امیر کبیر

 242٠F101,19396,252.0-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلمامیر کبیر

 242٠H101,19396,252.0-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلمامیر کبیر

 242٠K101,19396,252.0-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلمامیر کبیر

 4.54- 4,587-100,98996,402.0 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9AAامیر کبیر

 4.53- 4,599-101,49996,900.0.یلى ادبلن سبک خطى ٠2٠9KJامیر کبیر

 5.94- 7,144-120,192113,048.0  پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE1٠٠)امیر کبیر

 5.07- 5,384-106,104100,720.0 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیر کبیر

 R130,330124,843.0-5,487 -4.21-2٠٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

 R130,330124,843.0-5,487 -4.21-3 ٠٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

 R130,330124,843.0-5,487 -4.21-31٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

 R126,570121,242.0-5,328 -4.21-4٠٠پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

 F130,330124,843.0-5,487 -4.21-1٠٠پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب

 F130,330124,843.0-5,487 -4.21-2٠٠پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب

 F130,330124,843.0-5,487 -4.21-3٠٠پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب

 F126,570121,242.0-5,328 -4.21-4٠٠پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب

 R118,681113,566.0-5,115 -4.31-22٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

 R118,681113,566.0-5,115 -4.31-32٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

 F120,213115,060.0-5,153 -4.29-4٠5پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب

 R113,577108,585.0-4,992 -4.40-42٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

 R113,577108,585.0-4,992 -4.40-41٠پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب

 4.24- 5,121-120,769115,648.0 پلی استایرن انبساطی EPS Oversizeپلی استایرن انتخاب
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 4.24- 3,072-72,46169,389 پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب

 6366M115,986109,591-6,395 -5.51پلی اتیلن سنگین اکستروژن  ایالم

 7700M120,192113,048-7,144 -5.94پلی اتیلن سنگین اکستروژن  ایالم

 82٠٠B105,415101,019-4,396 -4.17پلی اتیلن سنگین بادی ایالم

 2200J96,53892,656-3,882 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی ایالم

 7٠٠٠F106,104100,720-5,384 -5.07پلی اتیلن سنگین فیلم ایالم

 4.13- 5,582-135,202129,620پلی استایرن انبساطی FR-EPS 1٠٠بانیار

 4.13- 5,582-135,202129,620 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 2٠٠بانیار

 4.13- 5,582-135,202129,620 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 3٠٠بانیار

 4.13- 5,477-132,696127,219 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 4٠٠بانیار

 4.15- 5,270-126,895121,625 پلی استایرن انبساطی FR-EPS 5٠٠بانیار

١5٠2136,315136,7874720.35استایرن بوتادین رابر روشن بندر امام

15٠٠136,315136,7874720.35تیره -استایرن بوتادین رابر بندر امام

1712132,241132,9997580.57تیره -ین رابر .ذاد-استایرن بوبندر امام

 4.88- 4,941-٠٠75101,19396,252پلی اتیلن سبک فیلم بندر امام

 4.88- 4,941-٠2٠٠101,19396,252پلی اتیلن سبک فیلم بندر امام

 HI٠5٠٠96,53892,656-3,882 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی  بندر امام

 HI٠5٠٠UA98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی  بندر امام

 4.17- 4,396-٠٠35105,415101,019پلی اتیلن سنگین بادی بندر امام

 S6٠5886,00285,473-529 -0.62پلی وینیل کلراید بندر امام

 S655881,04080,542-498 -0.61پلی وینیل کلراید بندر امام

 S7٠5487,65687,117-539 -0.61پلی وینیل کلراید بندر امام

 5.05- 6,297-1115124,619118,322پلی استایرن معمولی پتروپاک مشرق زمین

 2.56- 3,465-135,508132,043 پلی پروپیلن شیمیایی EP44٠Gپلی پروپیلن جم

 EP44٠L135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  پلی پروپیلن جم

 2.56- 3,465-135,508132,043 پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم

 2.55- 3,530-138,163134,633 پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم

 2.55- 3,540-138,571135,031 پلی پروپیلن شیمیایی RP34٠Rپلی پروپیلن جم

 2.55- 3,626-142,144138,518  پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم

 2.55- 3,684-144,493140,809 پلی پروپیلن شیمیایی EP313٠UVپلی پروپیلن جم

 2.57- 3,267-127,088123,821 پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم

 HP55٠J121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی پروپیلن جم

 HP51٠L121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی پروپیلن جم

 2.57- 3,114-121,011117,897 پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم

 HP 564 S130,200126,862-3,338 -2.56پلی پروپیلن نساجی  پلی پروپیلن جم

 SF٠6٠121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

 SIF٠3٠121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

 SIF٠١٠121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

 FI16٠121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

 PYI25٠121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

 PYI18٠121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار
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 CR38٠124,585121,383-3,202 -2.57پلی پروپیلن نساجی  پلی نار

 2.56- 3,465-135,508132,043 پلی پروپیلن شیمیایی PNR23٠Cپلی نار

 4.17- 4,396-105,415101,019 پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه

 4.17- 4,396-105,415101,019 پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه

 4.02- 3,882-1396,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

 13UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

 4.02- 3,882-1496,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

 14UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

 EX2110,187104,705-5,482 -4.98پلى اتیلن سنگین فیلم نخ رشته اى پلیمر کرمانشاه

 5.07- 5,384-106,104100,720 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه

 F126,570121,242-5,328 -4.21 35٠پلی استایرن انبساطی پلى استایرن انبساطى سهند

 W5٠٠120,769115,648-5,121 -4.24پلی استایرن انبساطی پلى استایرن انبساطى سهند

 4.24- 3,072-72,46169,389 پلی استایرن انبساطی Fineپلى استایرن انبساطى سهند

پلی استایرن انبساطیSE50 5پلى استایرن انبساطى سهند  135,202129,620-5,582 -4.13 

 4.13- 5,582-135,202129,620 پلی استایرن انبساطی SE150پلى استایرن انبساطى سهند

 4.13- 5,582-135,202129,620 پلی استایرن انبساطی SE250پلى استایرن انبساطى سهند

 4.21- 5,487-١٠٠130,330124,843پلی استایرن انبساطی تبریز

 4.21- 5,487-2٠٠130,330124,843پلی استایرن انبساطی تبریز

 4.21- 5,487-3٠٠130,330124,843پلی استایرن انبساطی تبریز

 4.21- 5,328-4٠٠126,570121,242پلی استایرن انبساطی تبریز

 4.24- 5,121-5٠٠120,769115,648پلی استایرن انبساطی تبریز

 4.24- 5,121-120,769115,648 پلی استایرن انبساطی EPS Oversizeتبریز

 4.24- 3,072-72,46169,389 پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز

 4.24- 2,561-60,38557,824 پلی استایرن انبساطی EPS SuperFineتبریز

 5.05- 5,850-١١۶٠115,762109,912پلی استایرن معمولیتبریز

 5.05- 6,167-١46٠122,036115,869پلی استایرن معمولیتبریز

 5.05- 6,297-١54٠124,619118,322پلی استایرن معمولیتبریز

 3.19- 4,179-724٠130,959126,780پلی استایرن مقاومتبریز

 5.50- 8,011-٠١5٠145,685137,674آکریلونیتریل بوتادین استایرن تبریز

 5.50- 8,011-٠١57145,685137,674آکریلونیتریل بوتادین استایرن تبریز

 ٠١57W29٠١152,831144,647-8,184 -5.35آکریلونیتریل بوتادین استایرن تبریز

 4.54- 4,587-100,98996,402 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9AAتبریز

 4.53- 4,599-101,49996,900 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9KJتبریز

 4.54- 4,587-100,98996,402 پلی اتیلن سبک خطی ٠22٠AAتبریز

 4.50- 4,637-103,03198,394 پلی اتیلن سبک خطی ٠22٠KJتبریز

 444٠EA98,43694,447-3,989 -4.05پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

 444٠UA98,46894,509-3,959 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

 5٠3٠EA100,40496,336-4,068 -4.05پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

 5٠3٠SA100,39996,362-4,037 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

 5218EA96,53892,656-3,882 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز
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 52١8UA98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

 6٠4٠UA98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی  تبریز

 6٠7٠EA96,53892,656-3,882 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی  تبریز

 6٠7٠UA98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی  تبریز

 4.02- 3,979-384٠98,95194,972پلی اتیلن سنگین دورانی  تبریز

 5.05- 6,167-122,036115,869پلى استایرن معمولى 146٠FGتبریز

 526WP130,330124,843-5,487 -4.21پلى استایرن انبساطى تبریز

39,14039,2751350.34التكستخت جمشید

Sتخت جمشید BR  1712132,241132,9997580.57

SBR 15٠2136,315136,7874720.35تخت جمشید

 PBR 122٠142,877141,908-969 -0.68تخت جمشید

 PBR 12٠2157,170155,855-1,315 -0.84تخت جمشید

 5.05- 6,297-1551124,619118,322پلی استایرن معمولیتخت جمشید پارس

 225٠1AA100,98996,402-4,587 -4.54پلی اتیلن سبک خطی  جم

 4.53- 4,599-101,49996,900 پلی اتیلن سبک خطی 225٠lKJجم

 4.46- 4,686-105,073100,387 پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم

 326٠4UV97,98694,046-3,940 -4.02پلی اتیلن سبک خطی دورانى جم

 115,986109,591-6,395 -5.51(PE8٠)EX3پلی اتیلن سنگین اکستروژن  جم

 5.94- 7,322-123,166115,844  پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP١٠٠Nجم

 MD35١٠112,025105,079-6,946 -6.20پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای  جم

 MD3520112,025105,079-6,946 -6.20پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای  جم

 black129,329124,006-5,323 -4.12 ARM CRP1٠٠پلی اتیلن سنگین اکستروژن جم

 5٠٠٠S110,187104,705-5,482 -4.98پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای جم

 HD534F7110,187104,705-5,482 -4.98پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای  جم

 HD5٠4٠1110,187104,705-5,482 -4.98پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای   جم

 5.07- 5,384-106,104100,720 پلی اتیلن سنگین فیلم 945٠F( EX5)جم

 4.17- 4,396-105,415101,019 پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم

 4.17- 4,396-105,415101,019 پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم

 4.02- 4,076-525٠2101,36597,289پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 525٠2SU103,40699,281-4,125 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 4.02- 3,882-525٠596,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 525٠5UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 4.02- 3,882-525١١96,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 52511UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 4.02- 3,882-525١896,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 52528UV97,04893,154-3,894 -4.01پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 52518UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 4.02- 3,882-6٠5٠596,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 6٠5٠5UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 4.02- 3,882-6٠5٠796,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

 6٠5٠7UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی جم
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 4.02- 3,882-6٠5١١96,53892,656پلی اتیلن سنگین تزریقی  جم

 6٠51١UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی  جم

 385٠4UV98,95194,972-3,979 -4.02پلی اتیلن سنگین دورانی  جم

E684,20084,20000.00اپوکسی رزین مایع خوزستان

PGPC318,000318,00000.00 ٠71٠یلى کربنات خوزستان

PC١٠١2UR325,000325,00000.00یلى کربنات خوزستان

 E11P310,000297,000-13,000 -4.19رزین جامد پودری خوزستان

 E1X75LC280,000269,000-11,000 -3.93اپوکسی رزین جامد  محلول در زایلین خوزستان

--------E1X70----260,000اپوکسی رزین جامد  خوزستان

 E٠6 SPL340,000325,000-15,000 -4.41اپوکسی رزین مایع خوزستان

 RG١١٠١P121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١SL121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١XN121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١N121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١XP121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١XS121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠١XXR121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠2H121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠2L121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠2XL121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠2M121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠2XK121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG١١٠4K127,088123,821-3,267 -2.57پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG3212E135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن نساجی  رجال

 RG3212H135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  رجال

 PP R27٠G135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 PP EP2X CE135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 PP EP2X CI135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 PP ARP135,508132,043-3,465 -2.56 23٠پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 RP 21٠G135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 PP R135,508132,043-3,465 -2.56 4٠پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 PP R135,508132,043-3,465 -2.56 6٠پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 RP34٠R138,571135,031-3,540 -2.55پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 EPC4٠R135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  شازند

 V3٠GA124,585121,383-3,202 -2.57پلی پروپیلن پزشكی شازند

 HP55٠J121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  سازند

 HP552R121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  شازند

 HP554P121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  شازند
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 HP565S129,689126,364-3,325 -2.56پلی پروپیلن نساجی  شازند

 V3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  شازند

 Z3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  شازند

 4.54- 4,587-100,98996,402 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9AAشازند

 4.54- 4,587-2٠٠75100,98996,402پلی اتیلن سبک خطی شازند

 4.53- 4,599-101,49996,900 پلی اتیلن سبک خطی ٠2٠9KJشازند

 4.54- 4,587-100,98996,402 پلی اتیلن سبک خطی ٠41٠AAشازند

 black129,329124,006-5,323 -4.12 ARM CRP1٠٠پلی اتیلن سنگین اکستروژن شازند

 5.51- 6,395-115,986109,591پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE8٠)شازند

 4.17- 4,396-105,415101,019 پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند

 562٠EA96,53892,656-3,882 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی شازند

 384٠UA98,95194,972-3,979 -4.02پلی اتیلن سنگین دورانی شازند

 5.07- 5,384-106,104100,720 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند

 0.68- 969-142,877141,908پلی بوتادین رابرشازند

 ١2١٠S157,170155,855-1,315 -0.84پلی بوتادین رابر شازند

 PET N106,330102,000-4,330 -4.07آمورف شهید تندگویان

 PETS107,325102,955-4,370 -4.07آمورف شهید تندگویان

 1.98- 2,701-136,695133,994پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG73٠Nشهید تندگویان

 2.01- 2,787-138,786135,999پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG73٠Sشهید تندگویان

 1.98- 2,718-137,094134,376پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG76٠Nشهید تندگویان

 2.01- 2,803-139,184136,381پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG76٠Sشهید تندگویان

 1.99- 2,738-137,591134,853پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG78٠Nشهید تندگویان

 2.02- 2,823-139,682136,859پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG78٠Sشهید تندگویان

 2.01- 2,803-139,184136,381پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG8٠٠Nشهید تندگویان

 2.06- 2,929-142,271139,342پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG8٠٠Sشهید تندگویان

 2.05- 2,901-141,574138,673پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG82٠Nشهید تندگویان

 2.09- 3,030-144,760141,730پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG82٠Sشهید تندگویان

 2.06- 2,937-142,470139,533پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG84٠Nشهید تندگویان

 2.11- 3,067-145,656142,589پلى اتیلن ترفتاالت بطرى BG84٠Sشهید تندگویان

 3.79- 5,119-135,154130,035 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG62٠Nشهید تندگویان

 3.76- 5,044-134,132129,088 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG62٠Sشهید تندگویان

 TG62٠SB N133,620128,614-5,006 -3.75پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت  شهید تندگویان

 3.77- 5,082-134,643129,561 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت TG62٠SB Sشهید تندگویان

 3.75- 5,006-133,620128,614 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠Nشهید تندگویان

 3.80- 5,163-135,767130,604 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠Sشهید تندگویان

 3.75- 5,022-133,825128,803 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD Nشهید تندگویان

 3.81- 5,186-136,074130,888 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD Sشهید تندگویان

 3.83- 5,253-136,994131,741 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD-SB Nشهید تندگویان

 3.92- 5,492-140,266134,774 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠MOD-SB Sشهید تندگویان

 3.85- 5,290-137,505132,215 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی TG64٠HB Nشهید تندگویان
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 TG64٠HB S140,879135,343-5,536 -3.93پلى اتیلن ترفتاالت نساجی  شهید تندگویان

 3.83- 5,230-136,687131,457 پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت TG64٠SB Nشهید تندگویان

 TG64٠SB S139,959134,490-5,469 -3.91پلى اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت  شهید تندگویان

 S FG64٠145,684139,797-5,887 -4.04یلى اتبلن ترفتاالت فیلم شهید تندگویان

 N FG64٠142,208136,575-5,633 -3.96پلى اتیلن ترفتاالت فیلم  شهید تندگویان

 S5787,65687,117-539 -0.61پلى وینیل کلراید غدیر

 S6581,04080,542-498 -0.61پلى وینیل کلراید غدیر

 5.50- 8,011-50145,685137,674آکریلونیتریل بوتادین استایرن گرید طبیعى قائد بصیر

 5.50- 8,011-75145,685137,674آکریلونیتریل بوتادین استایرن گرید طبیعى قائد بصیر

 242٠E٠2101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم  کردستان

 242٠F3106,759101,546-5,213 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم  کردستان

 242٠F8101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم  کردستان

 3٠2٠F9101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم کردستان

 2426F8101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم کردستان

 2426E٠2101,70496,750-4,954 -4.87پلی اتیلن سبک فیلم کردستان

 1922T102,20597,215-4,990 -4.88پلی اتیلن سبک تزریقی الله

 2٠٠4TC٠O101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 2١٠٠TN٠O106,759101,546-5,213 -4.88یلى اتبلن سبک فبلم الله

 21٠٠TN42101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 2١O١TN47101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 2١٠2TNo١101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 21٠2TN42101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 21٠2TX٠O101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 24٠4TC47101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 2٠٠4TC37101,19396,252-4,941 -4.88پلی اتیلن سبک فیلم الله

 54B٠4UV98,58094,648-3,932 -3.99پلى اتیلن سنگین تزریقى لرستان

 54B٠496,53892,656-3,882 -4.02پلى اتیلن سنگین تزریقى لرستان

 52B18UV98,58094,648-3,932 -3.99پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 52B11UV98,58094,648-3,932 -3.99پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 52B١896,53892,656-3,882 -4.02پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 62N٠796,53892,656-3,882 -4.02پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 62N٠7UV98,58094,648-3,932 -3.99پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 62N1896,53892,656-3,882 -4.02پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 62N18UV98,58094,648-3,932 -3.99پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 62N11UV98,58094,648-3,932 -3.99پلى اتیلن سنگین تزریقى  لرستان

 HD52BF3106,104100,720-5,384 -5.07پلى اتیلن سنگین فیلم  لرستان

 4.97- 5,374-108,065102,691پلى اتیلن سنگین فیلم  نخ رشته اى HD48BF7لرستان

 HD5٠B٠1108,065102,691-5,374 -4.97پلى اتیلن سنگین فیلم  نخ رشته اى لرستان

 I496,53892,656-3,882 -4.02پلی اتیلن سنگین تزریقی مارون

 I4UV98,58094,648-3,932 -3.99پلی اتیلن سنگین تزریقی مارون
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 5.07- 5,384-106,104100,720 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون

 5.94- 7,322-123,166115,844 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP١٠٠Nمارون

 black ARM CRP1٠٠129,329124,006-5,323 -4.12پلی اتیلن سنگین اکستروژنمارون

 4.17- 4,396-105,415101,019 پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون

 EP1X30F122,032118,893-3,139 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

 EP1X35AF122,032118,893-3,139 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

 HP5٠٠J121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

 MR23٠C135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

 T3١SE121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

 T3٠G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی  مارون

 X3٠G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 X3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 C3٠G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 F3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 C3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 V3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 Z3٠S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 F3٠G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 V3٠G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 Z3٠G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 V79G121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 V79S121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 HP456J121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 HP 552R121,011117,897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  مارون

 HP525J127,088123,821-3,267 -2.57پلی پروپیلن فیلم مارون

 3.19- 4,179-4512130,959126,780پلی استایرن مقاوم محب بسپار ایده گستر

 5.05- 6,297-124,619118,322پلی استایرن معمولی MP٠8محب پلیمر قم

 22B٠1100,98996,402-4,587 -4.54پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

 22B٠2100,98996,402-4,587 -4.54پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

 22B٠3100,98996,402-4,587 -4.54پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

 ١8B٠١100,98996,402-4,587 -4.54پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

 4.46- 4,686-105,073100,387 پلی اتیلن سبک خطی 2٠BF5مهاباد

 4.46- 4,686-105,073100,387 پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد

 4.53- 4,599-101,49996,900 پلی اتیلن سبک خطی 22B٠1KJمهاباد

 4.53- 4,599-101,49996,900 پلی اتیلن سبک خطی 22B٠2KJمهاباد

 7٠٠٠F106,104100,720-5,384 -5.07پلی اتیلن سنگین فیلم مهر

 ZH515MA127,647124,372-3,275 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 2.56- 3,465-135,508132,043پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی

 2.56- 3,528-138,061134,533پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی

 2.56- 3,465-135,508132,043پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی

 2.56- 3,465-135,508132,043پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی

 ZB44٠L135,508132,043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی  نوید زرشیمی
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 ریال108،282: نرخ ارز ریال110،969: نرخ ارز

محصولمجتمع تولیدى

 ZB545L135,508132043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 ZB445L141,838138219-3,619 -2.55پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 ZH5٠٠M121,011117897-3,114 -2.57پلی پروپیلن شیمیایی  نوید زرشیمی

 ZR23٠C135,508132043-3,465 -2.56پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 ZRCT23٠C140,613137024-3,589 -2.55پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 ZR 34٠R138,571135031-3,540 -2.55پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 ZR348T142,144138518-3,626 -2.55پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 ZR348U145,718142005-3,713 -2.55پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

 2.57- 3,114-121,011117897 پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی

 2.57- 3,114-121,011117897 پلی پروپیلن نساجی ZH55٠Jنوید زرشیمی

 ZH5١٠L121,011117897-3,114 -2.57پلی پروپیلن نساجی  نوید زرشیمی

 ZH564S130,200126862-3,338 -2.56پلی پروپیلن نساجی  نوید زرشیمی

 ZH 422 H126,067122825-3,242 -2.57پلی پروپیلن فیلم  نوید زرشیمی

 ZH525J127,088123821-3,267 -2.57پلی پروپیلن فیلم نوید زرشیمی

 2.57- 3,267-127,088123821 پلی پروپیلن فیلم ZH52٠Jنوید زرشیمی

 ZB548R135,508132043-3,465 -2.56پلی پروپیلن تزریقی  نوید زرشیمی

 ZB548T138,163134633-3,530 -2.55پلی پروپیلن تزریقی  نوید زرشیمی

 ZB548U140,817137223-3,594 -2.55پلی پروپیلن تزریقی  نوید زرشیمی

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى

مقایسه میانگین قیمتهاى جهانى محصوالت پتروشیمیایى 

-2,687 -2.42 
(ریال بر كیلوگرم)قیمت 

صفحه : 9



درصد تغییراتمقدار تغییرات1398/03/19: تاریخ 1398/03/11: تاریخ 

 ریال108،282: نرخ ارز ریال110،969: نرخ ارز

محصولمجتمع تولیدى

 2.80- 458-16,33515877سود کاستیکآبادان

 16.96- 7,242-42,69535453پروپان مایعآبادان

Cآریاساسول 3+39,88132192-7,689 -19.28 

 2.42- 2,520-104,082101562کریستال مالمینارومیه

 2.80- 458-16,33515877سود کاستیکاروند

 10.07- 4,011-39,82235811برش سنكینامیرکبیر

 7.00- 4,011-57,27353262آروماتیک سنگینبرزویه

 7.04- 6,420-91,16984749%99.5ارتوزایلین برزویه

 6.99- 6,055-86,60180546پارازایلینبرزویه

 8.98- 6,055-67,39161336زایلین مخلوطبرزویه

 10.07- 4,011-39,82235811برش سنگینبندرامام

 1.37- 1,344-98,00196657*بنزنبندرامام

 8.98- 6,055-67,39161336زایلین مخلوطبندرامام

 7.00- 4,719-67,38062661تولوئنبندرامام

 19.85- 10,438-52,57742139گاز بوتان صنعنىبندرامام

 16.96- 8,832-52,06743235گاز یرویان صنعتىبندرامام

 19.28- 10,117-52,47542358گاز مایع صنعتىبندرامام

 3.96- 4,099-103,44499345استایرن منومرپارس

 20.09- 8,929-44,45035521(پنتان پالس)نفتا پارس

 2.42- 530-21,86821338اوره صنعتى گراانولهپردیس

92,903931442410.26 بوتادین3و1تبریز

 20.09- 8,484-42,22833744سوخت کوره سبکتبریز

 10.07- 4,011-39,82235811برش سنگینجم

 0.46- 61-13,14413083(گاز)آمونیاک خراسان

 0.46- 61-13,14413083(مایع)آمونیاک خراسان

22,661231384772.10اوره پریلخراسان

 2.42- 2,520-104,082101562کریستال مالمینخراسان

 0.46- 61-13,14413083آمونیاک مایعرازى

 2.42- 530-21,86821338اوره صنعتى گرانولهرازى

 7.13- 2,639-37,00834369دی آمونیوم فسفاترازى

 2.42- 191-7,8877696گوگردرازى

 7.00- 1,630-23,27721647متانولزاگرس
سرمایه گذاری صنایع 

شیمیایی ایران
--------125000----آلكیل بنزن خطی

--------125000----آلكیل بنزن خطیبیستون

 10.07- 4,011-39,82235811برش سنگینشازند

92,903931442410.26 بوتادین3و1شازند

 2.85- 3,291-115,363112072منو اتانول آمینشازند

 3.32- 3,666-110,259106593دى اتانول آمینشازند

 2.83- 3,415-120,468117053ترى اتانول آمینشازند

 2.42- 1,193-49,25948066منو اتیلن گالیكولشازند

 1.89- 876-46,45245576دی اتیلن گالیكولشازند

مقایسه میانگین قیمتهاى جهانى محصوالت پتروشیمیایى 

-2,687 -2.42 
(ریال بر كیلوگرم)قیمت 

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى

صفحه : 10



درصد تغییراتمقدار تغییرات1398/03/19: تاریخ 1398/03/11: تاریخ 

 ریال108،282: نرخ ارز ریال110،969: نرخ ارز

محصولمجتمع تولیدى

 2.42- 1,383-57,11155728تری اتیلن گالیكولشازند

 2.42- 1,718-70,95469236ایزوبوتانولشازند

 4.00- 3,148-78,61075462نرمال بوتانولشازند

 3.44- 3,726-108,222104496دى اتیل هگزانولشازند

 10.26- 8,720-84,98776,267اسید ترفتالیکشهید تندگویان

 0.46- 61-13,14413,083(گاز)آمونیاک شیراز

 0.46- 61-13,14413,083(مایع)آمونیاک شیراز

22,66123,1384772.10اوره پریلشیراز

 2.42- 530-21,86821,338اوره صنعتى گرانولهشیراز

 7.00- 1,630-23,27721,647متانولشیراز

34,62438,1043,48010.05اسید استیکفن آوران

 7.00- 1,630-23,27721,647متانولفن آوران

 200,120190,343-9,777 -4.89(TDI)تولوئن دی ایزوسیانات کارون

 2.42- 5,640-232,937227,297 خالصMDIمتیلن دی فینیل ایزوسیانات کارون

 2.42- 4,631-191,273186,642 پلیمریMDIمتیلن دی فینیل ایزوسیانات کارون

 0.46- 61-13,14413,083(مایع)آمونیاک کرمانشاه

 2.42- 530-21,86821,338اوره صنعتى کرانولهکرمانشاه

 2.42- 1,193-49,25948,066منو اتیلن گالیكولمارون

 1.89- 876-46,45245,576دی اتیلن گالیكولمارون

 2.42- 1,383-57,11155,728تری اتیلن گالیكولمارون

 2.42- 1,193-49,25948,066منو اتیلن گالیكولمروارید

 1.89- 876-46,45245,576دی اتیلن گالیكولمروارید

 2.42- 1,383-57,11155,728تری اتیلن گالیكولمروارید

 2.42- 1,193-49,25948,066منو اتیلن گالیكولفرساشیمی

 1.89- 876-46,45245,576دی اتیلن گالیكولفرساشیمی

 2.42- 1,383-57,11155,728تری اتیلن گالیكولفرساشیمی

قیمت تلفیقى *

دفتر توسعه صنايع پايين دستى پتروشيمى
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