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تولید کننده
میانگین ماهانه حجم 

عرضه فروردین 1400

میانگین ماهانه حجم 

عرضه فروردین 1401

کف عرضه مصوب

 بهار 1401

درصد تغییرات حجم 

عرضه به کف عرضه 

مصوب 1401

اختالف حجم عرضه 

به کف عرضه )تن(

۲.۴%635302۳۰۰1پتروشیمی تخت جمشید

۴۷.۶-%14-504302۳۵۰پتروشیمی شازند

1139605650-6%-۴۵.۲

_190700پتروشیمی خوزستان __ _

_2502100پتروشیمی خوزستان __ _

_2451410پتروشیمی خوزستان __ _

59-%15-0341400بانیار پلیمر گنبد

700-%19-268729003600توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

173%30047330058شرکت پلی استایرن انبساطی سهند

35%36528525014پتروشیمی تبریز

3352399945509%-552

www.inpia.ir

اپوکسی رزین

مقایسه میانگین ماهانه حجم عرضه محصوالت پلیمری با کف عرضه در بورس کاال در فروردین ماه 1401
www.inpia.ir

پلی بوتادین رابر

آلیاژ پلی کربنات 

پلی کربنات 

پلی استایرن انبساطی



 

 

 

 

 

 

 

 

تولید کنندهنام کاال
میانگین ماهانه 

فروردین 1400

میانگین ماهانه 

فروردین 1401

کف عرضه مصوب

 بهار 1401

درصد تغییرات حجم 

عرضه به کف عرضه 

مصوب 1401

اختالف حجم عرضه 

به کف عرضه )تن(

9%65148.51406محب بسپار ایده گسترپلی استایرن مقاوم 4512

300-%100-1540300پتروپاک مشرق زمینپلی استایرن مقاوم 6045

3%858852.58500پتروشیمی تبریزپلی استایرن مقاوم 7240

107710011290-31%-289

MP08 40-%25-350120160محب پلیمر قمپلی استایرن معمولی

51-%6-669799850پتروشیمیایی تخت جمشید پارسپلی استایرن معمولی 1551

70-%50-18870140آرتان پترو کیهانپلی استایرن معمولی 1309

1%8037517500پتروشیمی تبریزپلی استایرن معمولی 1540

_2800پتروشیمی تبریزپلی استایرن معمولی 1460 __ _

32N 0%1161401400ایسین پالستیکپلی استایرن معمولی

_05030پتروپاک مشرق زمینپلی استایرن معمولی 1115 __ _

215323832040-16%-160

پلی استایرن معمولی 

مقایسه میانگین ماهانه حجم عرضه محصوالت پلیمری با کف عرضه در بورس کاال در فروردین ماه 1401
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پلی استایرن مقاوم



 

 

تولید کننده
میانگین ماهانه 

فروردین 1400

میانگین ماهانه 

فروردین 1401

کف عرضه مصوب

 بهار 1401

درصد تغییرات حجم 

عرضه به کف عرضه 

مصوب 1401

اختالف حجم عرضه 

به کف عرضه )تن(

s57 ۸۷.۵%1000288۲۰۰44پتروشیمی آبادان

EPVC و S65 ۱۱۲۰-%27-39542980۴۱۰۰پتروشیمی اروند

S65۳۵۷%25083157۲۸۰۰13پتروشیمی بندرامام

S65۲۰۰-%11-9001650۱۸۵۰پتروشیمی غدیر

S70 1000200۰پتروشیمی آبادان_ __ _

S65 0350۰پتروشیمی آبادان_ __ _

9362862589505%-۸۷۵.۵

۷۷.۵-%9-860773850پتروشیمی پلی نار

۷۵۹.۷۵%14572110135056پتروشیمی رجال

۱۱۳۵%255022351100103پتروشیمی شازند

۲۹۶%48073096280011پتروشیمی مارون

۴۲%2694214221002پلی پروپیلن جم

۱۶۶%90196680021نوید زرشیمی

1326911321900031%۲۳۲۱.۲۵

۰%120000پتروشیمی رجال

۱۹۰-%42-245260450پتروشیمی شازند

۱۳۵%23763550027پتروشیمی مارون

۱۲۰%15291320120010پلی پروپیلن جم

۵۳%9197537008نوید زرشیمی

۱۶۰-%100-00160پلی نار

304929683010-16%-۴۲

۸۰.۷۵%50663155015پتروشیمی رجال

_3695120پتروشیمی مارون __ _

۲۳۶%914103680030پلی پروپیلن جم

۱%6986516500نوید زرشیمی

24862829200015%۳۱۷.۷۵

_4800۰پتروشیمی شازند __ _

www.inpia.ir

پلی پروپیلن پزشکی 
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پلی وینیل کلراید 

پلی پروپیلن نساجی 

پلی پروپیلن شیمیایی

پلی پروپیلن گرید فیلم 



 

 

 

 

 

 

 

 

تولید کننده
میانگین ماهانه فروردین 

1400

میانگین ماهانه 

فروردین 1401

کف عرضه مصوب

 بهار 1401

درصد تغییرات حجم عرضه 

به کف عرضه مصوب 1401

اختالف حجم عرضه 

به کف عرضه )تن(

۸%14001408۱۴۰۰0.6پتروشیمی بندرامام

_3630۰پتروشیمی جم __ _

۲۸۳.۵-%20-1711117۱۴۰۰پتروشیمی مارون

۴%15651704۱۷۰۰0.2پلیمر کرمانشاه

349942294500-6%-۲۷۱.۵

۶۰۰-%30-18751400۲۰۰۰پتروشیمی امیرکبیر

۷۹.۵%2601.52580۲۵۰۰3پتروشیمی جم

۱۴۰-%10-10001260۱۴۰۰پتروشیمی شازند

547752405900-12%-۶۶۰.۵

۸%1408140814001پتروشیمی آریا ساسول

_44010690پتروشیمی امیرکبیر __ _

۲۰۰%19002000180011پتروشیمی بندرامام

۰%1008120012000پتروشیمی کردستان

۲۰%1513132013002پتروشیمی الله

6269699757003%۲۲۸

۳۲۴-%72-605126450پتروشیمی بندرامام

۲۲۰.۷۲%81172150044پتروشیمی تخت جمشید

1416847950-14%-۱۰۳.۲۸

۴۲۰%588550130323پتروشیمی تبریز

۴۱۵-%75-130135550پتروشیمی قائد بصیر

718685680124%۵

اکریلونیتریل بوتادین استایرن

استایرن بوتادین رابر

www.inpia.ir
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پلی اتیلن سنگین بادی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

پلی اتیلن سبک فیلم 



 

 

تولید کننده
میانگین ماهانه فروردین 

1400

میانگین ماهانه 

فروردین 1401

کف عرضه مصوب

 بهار 1401

درصد تغییرات حجم عرضه 

به کف عرضه مصوب 1401

اختالف حجم عرضه 

به کف عرضه )تن(

۶%1667160616000پتروشیمی آریا ساسول

۲۱۴%92481460036پتروشیمی ایالم

۵۲۷%25411727120044پتروشیمی مارون

۳۱.۵%1881183218002پتروشیمی مهر

_1807560پلیمر کرمانشاه __ _

_0900پتروشیمی میاندوآب __ _

71936825520020%۷۷۸.۵

۵۵۱.۵%11002052۱۵۰۰37پتروشیمی تبریز

۵۰۰-%100-00۵۰۰پتروشیمی شازند

110020522000-32%۵۱.۵

_66000پتروشیمی تبریز __ _

۴۴۲.۵-%15-219825583000پتروشیمی جم

۶۳۳%14642733210030پتروشیمی لرستان

_4202520پتروشیمی میاندوآب __ _

4741554351008%۱۹۰.۵

۱۲۰%3503352034004پتروشیمی امیرکبیر

_226160پتروشیمی تبریز __ _

_1905780پتروشیمی جم __ _

۳۵۰%11401650130027پتروشیمی شازند

۱۶۹۸.۷۵-%94-18451011800پتروشیمی مهاباد

_018000پتروشیمی لرستان __ _

669982656500-21%-۱۲۲۸.۷۵

۱۴%13215414010پتروشیمی الله

13215414010%۱۴

۶۸۳%51926083۵۴۰۰13پتروشیمی تندگویان

51926083540013%۶۸۳

۱۱۲.۵-%2-45985088۵۲۰۰پتروشیمی تندگویان

459850885200-2%-۱۱۲.۵

_29711050پتروشیمی تندگویان __ _

_04250پلی اکریل ایران __ _

_0800هش بهشت کیش __ _

297160900%۰

پلی اتیلن ترفتاالت نساجی

پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

www.inpia.ir

پلی اتیلن سبک تزریقی
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پلی اتیلن سنگین فیلم

پلی اتیلن سنگین دورانی 

پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی اتیلن سبک خطی

نخ پلی استر 


