
دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

  ریال38019: نرخ ارز

محصولمجتمع تولیدی

قیمت 

(ریال بر کیلوگرم)

019047051پلی اتیلن سبک فیلم آریا ساسول

003051756پلی اتیلن سبک فیلم آریا ساسول

LP0470KJ47774پلی اتیلن سبک فیلم آریا ساسول

LIM192247774پلی اتیلن سبک فیلم آریا ساسول

502040348پلی اتیلن سنگین بادی آریا ساسول

HMF371340439پلی اتیلن سنگین فیلم آریا ساسول

HCH511040439پلی اتیلن سنگین فیلم آریا ساسول

S653233090پلی وینیل کلراید اروند

S704236399پلی وینیل کلراید اروند

E724235737پلی وینیل کلراید اروند

E724435737پلی وینیل کلراید اروند

E683435737پلی وینیل کلراید اروند

2420H47051پلی اتیلن سبک فیلم امیرکبیر

2420D51756پلی اتیلن سبک فیلم امیرکبیر

EX540439پلی اتیلن سنگین فیلم امیرکبیر

EX340832پلی اتیلن سنگین اکستروژن امیرکبیر

0209AA42406پلی اتیلن سبک خطی امیرکبیر

43090(مشکی) EX3پلی اتیلن سنگین اکستروژن امیرکبیر

2200J39712پلی اتیلن سنگین تزریقی ایالم

S5736399پلی وینیل کلراید آبادان

S6034745پلی وینیل کلراید آبادان

S6533090پلی وینیل کلراید آبادان

S7036399پلی وینیل کلراید آبادان

150296146استایرن بوتادین رابر روشن بندر امام

150096146استایرن بوتادین رابر تیره بندر امام

171283505استایرن بوتادین رابر تیره بندر امام

HI050039712پلی اتیلن سنگین تزریقی بندر امام

HI0500UA40434پلی اتیلن سنگین تزریقی بندر امام
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003540348پلی اتیلن سنگین بادی بندر امام

007547051پلی اتیلن سبک فیلم بندر امام

020047051پلی اتیلن سبک فیلم بندر امام

S605834745پلی وینیل کلراید بندر امام

S655833090پلی وینیل کلراید بندر امام

S705436399پلی وینیل کلراید بندر امام

EP332L37250پلی پروپیلن شیمیایی پلی پروپیلن جم

HP525J37611پلی پروپیلن فیلم پلی پروپیلن جم

HP422H37792پلی پروپیلن جم

HP510L37250پلی پروپیلن نساجی پلی پروپیلن جم

HP 502P37250پلی پروپیلن جم

HP 552R37250پلی پروپیلن جم

HP550J37250پلی پروپیلن نساجی پلی پروپیلن جم

EP548R42379پلی پروپیلن شیمیایی پلی پروپیلن جم

EP440L42379پلی پروپیلن شیمیایی پلی پروپیلن جم

EP440G42379پلی پروپیلن شیمیایی پلی پروپیلن جم

RP340R43462پلی پروپیلن شیمیایی پلی پروپیلن جم

HP 564 S39056پلی پروپیلن جم

EP3130UV45557پلی پروپیلن جم

SF06037250پلی پروپیلن نساجی پلی نار

SF116037250پلی پروپیلن نساجی پلی نار

PYI25037250پلی پروپیلن نساجی پلی نار

P-CR-38038514پلی نار

724057244پلی استایرن مقاوم تبریز

154054881پلی استایرن معمولی تبریز

146052215پلی استایرن معمولی تبریز

116049549پلی استایرن معمولی تبریز

ABS77340تبریز

10055590پلی استایرن انبساطی تبریز

20055590پلی استایرن انبساطی تبریز
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30055590پلی استایرن انبساطی تبریز

40054017پلی استایرن انبساطی تبریز

50050687پلی استایرن انبساطی تبریز

EPS  Oversize50687تبریز

EPS Fine47739تبریز

EPS  SuperFine47739تبریز

0209AA42406پلی اتیلن سبک خطی تبریز

0209KJ43732پلی اتیلن سبک خطی تبریز

0220AA42406پلی اتیلن سبک خطی تبریز

0220KJ43128پلی اتیلن سبک خطی تبریز

384041499پلی اتیلن دورانی تبریز

6070EA39712پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

6070UA40434پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5218EA39712پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5218UA40434پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5030SA42095پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5030EA41372پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

4440EA40578پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

4440UA41300پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

5218EA39712پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

6040UA40434پلی اتیلن سنگین تزریقی تبریز

EPS 100-FR57341بانیار

EPS 200-FR57341بانیار

EPS 300-FR57341بانیار

EPS 400-FR56249بانیار

EPS 500-FR52810بانیار

GP3554881پلی استایرن معمولی طاهاسازان پیشتاز

GP2652215پلی استایرن معمولی طاهاسازان پیشتاز

BL340348پلی اتیلن سنگین بادی جم

BL440348پلی اتیلن سنگین بادی جم

Page 3 of 10



دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

95/11/17میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه   ریال38019: نرخ ارز

6050739712پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

60507UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

5251839712پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

52518UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

5250539712پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

52505UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

5251139712پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

EX340832پلی اتیلن سنگین اکستروژن جم

43090(مشکی) EX3پلی اتیلن سنگین اکستروژن جم

5250246066پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

52502SU46904پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

5000S42245پلی اتیلن سنگین اکستروژن جم

38504UV41499پلی اتیلن سنگین دورانی جم

22501AA42406پلی اتیلن سبک خطی جم

22501KJ43732پلی اتیلن سبک خطی جم

32604UV41102پلی اتیلن سبک خطی دورانی جم

6051139712پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

60511UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

6050539712پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

60505UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی جم

PGPC 182283505خوزستان

PGPC 071283505خوزستان

PGPC 121883505خوزستان

PGPC 040783505خوزستان

PGPC 223083505خوزستان

E666963اپوکسی رزین مایع خوزستان

E1X7553057اپوکسی رزین جامد  خوزستان

E1X75LC53057اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین خوزستان

E466963اپوکسی رزین مایع خوزستان

E566963اپوکسی رزین مایع خوزستان
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E1166963اپوکسی رزین جامد  خوزستان

E1066963اپوکسی رزین جامد  خوزستان

E6EXCL73103اپوکسی رزین مایع خوزستان

E06 SPL69744اپوکسی رزین مایع خوزستان

RG3212E42379پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1101XXS37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1101S37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1101XS37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1101P37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1101XP37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1101XN37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1104K37611پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1102H37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1102L37250پلی پروپیلن نساجی رجال

RG1102XK37250پلی پروپیلن نساجی رجال

PP-R270G42379شازند

PP-EP2X CI 42379شازند

PP-EP2X CE42379شازند

PP-ARP 23042379شازند

HP565S39056پلی پروپیلن نساجی شازند

PP R 4042379شازند

PP R 6042379شازند

HP550J37250پلی پروپیلن نساجی شازند

HP552R37250پلی پروپیلن نساجی شازند

HP554P37250پلی پروپیلن نساجی شازند

V30GA38514پلی پروپیلن پزشکی شازند

V30S37250پلی پروپیلن نساجی شازند

5620EA39712پلی اتیلن سنگین تزریقی شازند

HD-EX3(PE80)39987*شازند

EX540439پلی اتیلن سنگین فیلم شازند

Page 5 of 10



دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

95/11/17میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه   ریال38019: نرخ ارز

BL340348پلی اتیلن سنگین بادی شازند

3840UA41300پلی اتیلن سنگین دورانی شازند

PBR 108065شازند

PBR -1210S113122شازند

0209KJ43732پلی اتیلن سبک خطی شازند

0209AA42406پلی اتیلن سبک خطی شازند

0410AA42406پلی اتیلن سبک خطی شازند

BG840S40252پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG840N38676پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG820S39923پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG820N38346پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG800N37430پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG800S38969پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG780N36513پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG780S38016پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG760N36330پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG760S37833پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG730N36183پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

BG730S37686پلی اتیلن ترفتاالت بطری شهیدتند گویان

37503آمورف PET Sشهیدتند گویان

36000آمورف PET Nشهیدتند گویان

TG640S36705پلی اتیلن ترفتاالت نساجی شهیدتند گویان

TG640N35254پلی اتیلن ترفتاالت نساجی شهیدتند گویان

TG620S36174پلی اتیلن ترفتاالت نساجی شهیدتند گویان

TG620N34723پلی اتیلن ترفتاالت نساجی شهیدتند گویان

TG620SB S36351پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت شهیدتند گویان

TG620SB N34900پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت شهیدتند گویان

TG640SB S38157پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت شهیدتند گویان

TG640SB N36670پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپر برایت شهیدتند گویان

S6533090پلی وینیل کلراید غدیر
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S5736399پلی وینیل کلراید غدیر

2102TX0047051پلی اتیلن سبک فیلم الله

2101TN4747051پلی اتیلن سبک فیلم الله

1922T47774پلی اتیلن سبک تزریقی الله

2404TC4747051پلی اتیلن سبک فیلم الله

2102TN0147051پلی اتیلن سبک فیلم الله

2004TC0047051پلی اتیلن سبک فیلم الله

2100TN4247051پلی اتیلن سبک فیلم الله

2100TN0051756پلی اتیلن سبک فیلم الله

EX540439پلی اتیلن سنگین فیلم مارون

I439712پلی اتیلن سنگین تزریقی مارون

I4UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی مارون

C30S37250پلی پروپیلن نساجی مارون

V30S37250پلی پروپیلن نساجی مارون

Z30S37250پلی پروپیلن نساجی مارون

Z30G37250پلی پروپیلن نساجی مارون

V30G37250پلی پروپیلن نساجی مارون

F30G37250پلی پروپیلن نساجی مارون

V79S37250پلی پروپیلن نساجی مارون

V79G37250پلی پروپیلن نساجی مارون

X30G37250پلی پروپیلن شیمیایی مارون

MR230C42379پلی پروپیلن شیمیایی مارون

EP1X35AF37611پلی پروپیلن شیمیایی مارون

T30G37250پلی پروپیلن شیمیایی مارون

T31SE37250پلی پروپیلن شیمیایی مارون

EPC40R42379پلی پروپیلن شیمیایی مارون

ZH515MA39597پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZH525J37611پلی پروپیلن فیلم نوید زرشیمی

ZR230C42379پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZB332C42379پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی
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ZB332L42379پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZH510L37250پلی پروپیلن نساجی نوید زرشیمی

ZH550J37250پلی پروپیلن نساجی نوید زرشیمی

ZH500M37250پلی پروپیلن شیمیایی نوید زرشیمی

ZH520J37611پلی پروپیلن نساجی نوید زرشیمی

HP552R37250پلی پروپیلن نساجی نوید زرشیمی

ZH 422 H37792نوید زرشیمی

ZR 340R43462نوید زرشیمی

7000F40439پلی اتیلن سنگین فیلم مهر

77340گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن قائد بصیر

ABS 7590790قائد بصیر

I339712پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

I3UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

I439712پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

I4UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی پلیمر کرمانشاه

BL340348پلی اتیلن سنگین بادی پلیمر کرمانشاه

EX242245پلی اتیلن سنگین فیلم پلیمر کرمانشاه

EX540439پلی اتیلن سنگین فیلم پلیمر کرمانشاه

54B0440434پلی اتیلن سنگین تزریقی لرستان

62N0739712پلی اتیلن سنگین تزریقی لرستان

62107UV40434پلی اتیلن سنگین تزریقی لرستان

22B0142406پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

22B0242406پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

22B0342406پلی اتیلن سبک خطی مهاباد

27882التکستخت جمشید

G155154881پلی استایرن معمولی تخت جمشید پارس

ریال اضافه می گردد3200 آن ،Naturalبرای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت *

ریال اضافه می گردد3500 آن ،Naturalبرای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت **
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                          47,477کریستال مالمینپتروشیمی ارومیه

                            6,524سود کاستیکپتروشیمی اروند

                              11,100برش سنگینپتروشیمی امیرکبیر

                          23,808آروماتیک سنگینپتروشیمی برزویه

                          28,966%99.5ارتوزایلنپتروشیمی برزویه

                           21,725زایلین مخلوطپتروشیمی برزویه

                          31,359پارازایلینپتروشیمی برزویه

                            21,671گاز بوتان صنعتیپتروشیمی بندرامام

                           18,420گاز پروپان صنعتیپتروشیمی بندرامام

39630*بنزنپتروشیمی بندرامام

                           21,725زایلین مخلوطپتروشیمی بندرامام

                           20,371گاز مایع صنعتیپتروشیمی بندرامام

                            6,524سود کاستیکپتروشیمی بندرامام

                          23,808آروماتیک سنگینپتروشیمی بوعلی سینا

                             29,111ارتوزایلنپتروشیمی بوعلی سینا

                          31,359پارازایلینپتروشیمی بوعلی سینا

                           21,725زایلین مخلوطپتروشیمی بوعلی سینا

                           41,716الکیل بنزن خطیپتروشیمی بیستون

                          48,756استایرن منومرپتروشیمی پارس

                            16,040پنتان پالسپتروشیمی پارس

26874*اسید ترفتالیکپتروشیمی تندگویان

                              11,100برش سنگینپتروشیمی جم

                            7,458(گاز)آمونیاک پتروشیمی خراسان

                            7,458(مایع)آمونیاک پتروشیمی خراسان

                             1,865محلول آمونیاکپتروشیمی خراسان

                            9,824اوره پریلپتروشیمی خراسان

                          47,477کریستال مالمینپتروشیمی خراسان

                             2,908گوگردپتروشیمی رازی

                               336%4/5محلول آمونیاکپتروشیمی رازی

                           12,443دی آمونیوم فسفاتپتروشیمی رازی
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                              9,120اوره صنعتی گرانولهپتروشیمی رازی

                           10,645متانولپتروشیمی زاگرس

                              11,100برش سنگینپتروشیمی شازند

                          40,633تری اتانول آمینپتروشیمی شازند

                         38,827دی اتانول آمینپتروشیمی شازند

                          32,633منو اتیلن گالیکولپتروشیمی شازند

                          29,527دی اتیلن گالیکولپتروشیمی شازند

                         38,827منو اتانول آمینپتروشیمی شازند

                            24,019ایزوبوتانلپتروشیمی شازند

                          25,824نرمال بوتانولپتروشیمی شازند

                          32,326دی اتیل هگزانولپتروشیمی شازند

                           10,645متانولپتروشیمی شیراز

                            7,458(گاز)آمونیاک پتروشیمی شیراز

                            7,458(مایع)آمونیاک پتروشیمی شیراز

                            9,824اوره پریلپتروشیمی شیراز

                             1,865محلول آمونیاکپتروشیمی شیراز

                             5,761نیترات آمونیوم کشاورزیپتروشیمی شیراز

                            13,002اسید استیکپتروشیمی فن آوران

                           10,645متانولپتروشیمی فن آوران

                           119,190(TDI)تولوئن دی ایزو سیانات پتروشیمی کارون

                          MDI76,299متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پتروشیمی کارون

                            7,458(مایع)آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

                              9,120اوره صنعتی گرانولهپتروشیمی کرمانشاه

                          29,527دی اتیلن گالیکولپتروشیمی مارون

                          32,633منو اتیلن گالیکولپتروشیمی مارون

                          29,527دی اتیلن گالیکولفرساشیمی

                          32,633منو اتیلن گالیکولفرساشیمی

قیمت تلفیقی وارداتی و داخلی* 
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