
 نیما سیستم به ارز واریز مشمول پتروشیمی های مجتمع تولیدی  محصوالت فهرست

 ردیف کد تعرفه شرح محصول

 1 25030090 (، گوگرد رسوب کرده )گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال(Sublimed sulphorگل گوگرد ) گوگرد تصعید شده )

 2 27075000 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود ASTM D86 ،65  درجه سانتیگراد طبق روش 250 ( که درAromaticسایر مخلوط های هیدروکربورهایبودار )

 3 27090010 ـ ـ ـ میعانات گازی

 روغن های نفتی و روغن های حاصل ازمواد معدنی قیری، غیر خام ....

کلیه زیر تعرفه 

 2710های

4 

 گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل

کلیه زیر تعرفه  

 2711های

5 

 6 27129010 درصد وزنی روغن 75پارافین با درصد بیش از 

 7 27129020 اسلک وکس

 8 27132000 قیر نفت 

 9 27139000 سایر کاالهای نفت با قیر

 10 28020000 (، گوگرد کلوئیدال.Precipated( و گوگرد مرسوب )Sublimedگل گوگرد )تصعید شده 

 11 28141000 بدون آ بآمونیاک 

 12 28142000 آ مونیاک محلول درآ ب

 13 28342910 نیترا ت آمونیوم ا نفجاری

 14 29011000 هیدروکربورهای غیرحلقوی, ا شباع شده

 15 29012100 اتیلن 

 16 29012200 پروپن )پروپیلن( 

 17 29012300 بوتن )بوتیلن( و ایزومرهای آن

 29012400 18 (Isopreneایزوپرن )دی ان و 3، 1بوتا

 19 29012900 سایر )هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن، پروپن، بوتن وایزومرهای آن، بوتا(

 20 29022000 بنزن

 21 29023000 تولوئن



 29024100 22 ( o -xyleneا ورتوا کسیلن ) 

 29024200 23 (xylene -mمتاا کسیلن )

 29024300 24 (xylene -pکسیلن )پارا ا 

 25 29024400 ا یزومرهای ا کسیلن مخلوط شده

 26 29025000 ا ستیرن

 27 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکالنیکها، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها، بنزن، تولوئن، اکسلین ها، استیرن، اتیل بنزن، کومن

1،2 - دی کلریددی کلروا تان )ا تیلن   29031500 28 

 29 29032100 کلرور وینیل )کلروا تیلن(

 30 29051100 متانول )ا لکل متیلیک(

 31 29051300 ئول )ا لکل بوتیلیک نرمال (- 1-بوتان 

 32 29051400 سایربوتانول ها ,که درجای دیگری مذکور نباشند

 33 29051610 دوا تیل هگزا نول

 34 29051690 ئول، بوتانولها، دواتیل هگزا نول - 1-شده غیر از متانول، الکل پروپیلیک، الکل ایزو پروپیلیک، بوتان سایر منوالکل های اشباع 

 35 29052900 مونو الکل های اشباع نشده غیر از الکلهای ترپن دار غیر حلقوی

 36 29053100 ا تیلن گلیکول )ا تان دی ئول (

 37 29053200 ئول (دی - 1،2پروپیلن گلیکول )پروپان 

 38 29091900 دی اتیل( -سایر اترهای غیرحلقوی ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها غیر از اتر دی اتیلیک )دی اتیل اتر( )اکسید 

 39 29094100 اکسی دی اتانول )دی اتیلن گلیکول( 2، 2

 40 29094300 اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول

 41 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول

 42 29094900 سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه،سولفونه،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر .

 43 29152100 اسید استیک

 44 29153200 استات وینیل

 45 29173500 انیدرید فتالیک

 46 29173600 اسید ترفتالیک و امالح آن

 47 29221110 منواتانول آمین



 48 29221220 دی اتانول آمین

 49 29221500 تری اتانول آمین

 50 29336100 مالمین

 51 31021000 اوره حتی به صورت محلول در آب

 52 31022100 سولفات آمونیوم

 53 31023000 نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب

 54 31028000 مخلوطهای ا وره و نیترا ت آمونیوم بصورت محلول در آب یا آمونیاک

 55 31053000 هیدروژن و اورتوفسفات دی آمونیوم )فسفات دی آمونیک(

 56 31054000 آمونیک(دی هیدروژن واورتو فسفات آمونیوم )فسفات مونو آمونیک( حتی به صورت مخلوط با هیدروژن واورتوفسفات دی آمونیوم )فسفات دی 

 57 31055900 سایر کودهای معدنی یاشیمیائی دارای دوعنصر حاصل خیر کننده ازت وفسفرکه درجای دیگری مذکور نباشد

 58 34049000 موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی )اکسی اتیلن ()پلی اتیلن گلیکول (

 38170010 59 (LABالکیل بنزن خطی )

 60 38170090 2902و2707بنزنها ی مخلوط شده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های ا لکیل 

 پلیمرهای اتیلن به جز آمیزه های)کامپاندهای( پلی اتیلنی

کلیه زیر تعرفه های  

به جز       3901

 39011069و 39011061

و  39012051و

39012059 

61 

 پلیمرهای پروپیلن به جز آمیزه های)کامپاندهای( پلی پروپیلنی

کلیه زیر تعرفه های  

به جز       3902

39021091 

 39023091و

62 

 کلیه پلیمرهای استیرن
کلیه زیر تعرفه 

 3903های

63 

 64 39041010 سوسپانسیون پلی )کلروروینیل (مخلوط نشده باسایرمواد

 65 39041020 مخلوط نشده باسایرموادا مولسیون پلی )کلروروینیل ( 



 66 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون

 67 39076010 گرید نساجی )پلی اتیلن فتاالت (

 68 39076020 گرید بطری) پلی اتیلن ترفتاالت (

 69 39076090 سایرپلی ا تیلن ترفتاالت بجزگرید نساجی وبطری

 70 39076110 ـ ـ ـ  گرید نساجی

 71 39076120 ـ ـ ـ گرید بطری

 72 39076190 ـ ـ ـ سایرپلی ا تیلن ترفتاالت

 73 39076910 ـ ـ ـ  گرید نساجی

 74 39076920 ـ ـ ـ گرید بطری

 75 39076990 ـ ـ ـ سایرپلی ا تیلن ترفتاالت

 76 40021100 استیرن بوتادین التکس استیرن بوتادین کربوکسیله والتکس

 77 40021900 سایر استیرن بوتادین کربوکسیله, واستیرن بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز التکس

 40022000 78 (BRکائوچوی بوتادین )

 ciir 40023900 79سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یا

 


