
دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

27111190C3+245

577ارتوزایلن29024100

323گاز پروپان 

323گاز بوتان 

533استایرن منومر

257آروماتیک سنگین

C9 154 آروماتیک

468انیدرید فتالیک

MTBE264

33گوگرد گرانول

384اسید ترفتالیک29173600

81(مایع)آمونیاک 28141000

167اوره گرانوله31021000

172اوره پریل31021000

485ایزوبوتانول29051490

964آلکیل بنزن خطی

284تولوئن

759پلی بوتادین رابر

108برش سنگین

107نفتکوره نامنطبق

221گازمایع صنعتی نامنطبق

184ریفورمیت

122 بوتادین3و1

C7-C9280

99بنزین پیرولیز27101210

405پارازایلین29024300

718تری اتانول آمین29221500

267دی آمونیوم فسفات31053000

376زایلین مخلوط

99سود کاستیک

884کریستال مالمین29336100

1246(TDI)تولوئن دی ایزو سیانات 29291010

102متانول29051100

1309 پلیمریMDIمتیلن دی فنیل دی ایزوسیانات 

1290 خالصMDIمتیلن دی فنیل دی ایزوسیانات 

603منو اتانول آمین29221110

788دی اتانول آمین29221220

327منو اتیلن گالیکول29053100

324دی اتیلن گالیکول29094100

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 
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محلول در آب  - 28151100جامد 

28151200
99سود کاستیک

560منومر وینیل استات29153200

89(پنتان پالس)نفتا 29011000

93نیترات آمونیوم کشاورزی (حتی محلول در آب) 31023000  

1025گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن 39033000
1035گرید طبیعی - 75اکریلونیتریل بوتادین استایرن 39033000

1025گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن 39033000

1500787استایرن بوتادین رابر تیره 39039000

1502802استایرن بوتادین رابر روشن 39039000

SBR 1712718

226التکس

گرانول یا فلس  - 390761پودر 

390769
PET N 619 آمورف

گرانول یا فلس  - 390761پودر 

390769
PET S 625 آمورف

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG730N652پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG730S664پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG760N654پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG760S667پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG780N657پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG780S670پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG800N667پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG800S685پلی اتیلن ترفتاالت بطری 
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 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG820N681پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG820S701پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG840N687پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076120

39076920متر به پایین 

BG840S706پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG620N652پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG620S646پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

TG640MOD-SB N663پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 39076010

TG640MOD-SB S682پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 39076010

TG640MOD N645پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 39076010

TG640MOD S658پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 39076010

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG640N643پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG640S656پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG640HB N666پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG640HB S686پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG620SB N643پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت 
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 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG620SB S649پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG640SB N661پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپر برایت 

 میلی متر به باال 78با ویسکوزیته 

 میلی 78با ویسکوزیته  - 39076110

39076910متر به پایین 

TG640SB S680پلی اتیلن ترفتاالت نساجی سوپربرایت 

1922T749پلی اتیلن سبک تزریقی 390110-390120

پلی اتیلن )% 94با چگالی کمتر از 

39011010 (خطی
0209AA658پلی اتیلن سبک خطی 

 (LLDPE)% 94با چگالی کمتر از 

39011010
0209KJ662پلی اتیلن سبک خطی 

0220AA658پلی اتیلن سبک خطی 390110-390120

0220KJ672پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

0410AA658پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

22501AA658پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

22501KJ662پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

22B01658پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

22B02658پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

638(پودر) 22B02پلی اتیلن سبک خطی 

22B03658پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

22B01KJ662پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

22B02KJ662پلی اتیلن سبک خطی 39011010% - 94با چگالی کمتر از 

32604UV662پلی اتیلن سبک خطی دورانی 39011010

LFI 2130763پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

0075727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

LFI 2119727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

0200727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2004TC00727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030
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2100TN00778پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420F3778پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420F8727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2101TN47727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2102TX00727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2404TC47727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420D763پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420E02727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420F727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420H727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2420K727پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

2426F8732پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

1922T749پلی اتیلن سبک تزریقی 39011040

LFI 2047A741پلی اتیلن سبک فیلم 39011030

6366M710پلی اتیلن سنگین اکستروژن 39012090

EX3 (PE100)738پلی اتیلن سنگین اکستروژن 39012090

EX3 (PE80)710پلی اتیلن سنگین اکستروژن 39012090

CRP100N756پلی اتیلن سنگین اکستروژن39012090

ARM CRP100 black811پلی اتیلن سنگین اکستروژن39012090

0035640پلی اتیلن سنگین بادی 39012040

5020640پلی اتیلن سنگین بادی 39012040

B8200640پلی اتیلن سنگین بادی 39012040

BL3640پلی اتیلن سنگین بادی 39012040

BL4640پلی اتیلن سنگین بادی 39012040

2208J651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

2200J632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

4440EA639پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

4440UA644پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

5030EA646پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

5030SA657پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

5218EA632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

5218UA651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52502663پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52502SU682پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52505632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52505UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52511632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52518632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52518UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030
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54B04632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

5620EA632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

5030SA657پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

6040EA632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

6040UA651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

60505632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

60507632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

60507UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

60505UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

6070EA632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

6070UA651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

60511632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

60511UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

62107UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

62N07632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

62N11UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

62N07UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

52B18UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

54B04UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

62N18632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

62N18UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

HI0500632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

HI0500UA651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

I3632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

I3UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

I4632پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

I4UV651پلی اتیلن سنگین تزریقی 39012030

3840708پلی اتیلن سنگین دورانی 39012090

3840UA708پلی اتیلن سنگین دورانی 39012090

38504UV708پلی اتیلن سنگین دورانی 39012090

7000F652پلی اتیلن سنگین فیلم 39012020

EX2690پلی اتیلن سنگین فیلم 39012020

EX5652پلی اتیلن سنگین فیلم 39012020

HFI 5110652پلی اتیلن سنگین فیلم 39012020

MFI 3713700پلی اتیلن سنگین فیلم 39012020

HD48BF7677پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 39012020

HD50B01677پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 39012020

446پلی اتیلن وکس34049000
323وکس پلی اتیلن سنگین بادی 39012040

Page 6 of 14



دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

39031190EPS  Oversize 443پلی استایرن انبساطی

39031190EPS  SuperFine 330پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 100-FR 738   پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 200-FR 738 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 300-FR 738 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 400-FR 735 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 500-FR 699 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS Fine 396پلی استایرن انبساطی

100739پلی استایرن انبساطی 39031190

200739پلی استایرن انبساطی 39031190

300739پلی استایرن انبساطی 39031190

400700پلی استایرن انبساطی 39031190

500660پلی استایرن انبساطی 39031190

1160688پلی استایرن معمولی 39031910

1460726پلی استایرن معمولی 39031910

1540741پلی استایرن معمولی 39031910

G1551741پلی استایرن معمولی 39031910

GP26C726پلی استایرن معمولی 39031910

GP35741پلی استایرن معمولی 39031910

1551741پلی استایرن معمولی 39031910

100739پلی استایرن انبساطی 39031190

200739پلی استایرن انبساطی 39031190

300739پلی استایرن انبساطی 39031190

400700پلی استایرن انبساطی 39031190

SE 350679پلی استایرن انبساطی 39031190

500660پلی استایرن انبساطی 39031190

W500639پلی استایرن انبساطی 39031190

39031190EPS  Oversize 443پلی استایرن انبساطی

39031190EPS Fine 396پلی استایرن انبساطی

39031190EPS  SuperFine 330پلی استایرن انبساطی

39031190Fine 396پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 100-FR 738   پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 200-FR 738 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 300-FR 738 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 400-FR 735 پلی استایرن انبساطی

39031190EPS 500-FR 699 پلی استایرن انبساطی

39031190R-200 739 پلی استایرن انبساطی

39031190R-300 739 پلی استایرن انبساطی

39031190R-310 739 پلی استایرن انبساطی
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39031190R-400 700 پلی استایرن انبساطی

39031110F-100 756 پلی استایرن انبساطی نسوز

39031110F-200 756 پلی استایرن انبساطی نسوز

39031110F-300 756 پلی استایرن انبساطی دیرسوز

39031110F-400 700 پلی استایرن انبساطی نسوز

39031190F-105 693  پلی استایرن انبساطی

39031190F-205 693  پلی استایرن انبساطی

39031190F-305 693  پلی استایرن انبساطی

39031190F-405 645  پلی استایرن انبساطی

39031190R-220 631  پلی استایرن انبساطی

39031190R-320 631  پلی استایرن انبساطی

39031190R-420 584  پلی استایرن انبساطی

39031190R-410 584  پلی استایرن انبساطی

7240832پلی استایرن مقاوم 39031920

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
PP ARP 230 879 پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
PP EP2X CE 879پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
PP EP2X CI 879پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
PP R 40 879پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
PP R 60 879پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
PP R270G  907پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
RPX 345S941پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZR 340R 907پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZR348T 941پلی پروپیلن شیمیایی
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دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
V30GA777پلی پروپیلن پزشکی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EP1X35AF753پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EP332L744پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EP440G879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EP440L879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EP548R879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EPC40R879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
RP340R907پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EPX 3130UV 962پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
EPX 548 T 904پلی پروپیلن شیمیایی

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
HP500J744پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
MR230C879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
T30G744پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
T31SE744پلی پروپیلن شیمیایی 
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دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
X30G744پلی پروپیلن نساجی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZB332C879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZB332L879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZB445L938پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZH500M744پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZH515MA806پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید 39021099 - 390210

لوله و فیلم و نساجی
ZR230C879پلی پروپیلن شیمیایی 

39021020HP422H 773پلی پروپیلن فیلم

HP525J782پلی پروپیلن فیلم 39021020

39021020ZH 422 H 773پلی پروپیلن فیلم

ZH525J782پلی پروپیلن فیلم 39021020

ZH520J782پلی پروپیلن فیلم 390210

C30S744پلی پروپیلن نساجی 39021030

39021030CR380 777پلی پروپیلن نساجی

F30G744پلی پروپیلن نساجی 39021030

39021030HP 502P 744پلی پروپیلن نساجی

HP510L744پلی پروپیلن نساجی 39021030

HP550J744پلی پروپیلن نساجی 39021030

HP552R744پلی پروپیلن نساجی 39021030

39021030ZH 552R 744پلی پروپیلن نساجی

HP554P744پلی پروپیلن نساجی 39021030

39021030HP 564 S 805پلی پروپیلن نساجی

HP565S795پلی پروپیلن نساجی 39021030

PYI250744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1101P744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1101S744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1101XN744پلی پروپیلن نساجی 39021030
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دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

RG1101XP744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1101XS744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1101XXR744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1102H744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1102L744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1102XK744پلی پروپیلن نساجی 39021030

RG1104K782پلی پروپیلن فیلم 39021030

RG3212E879پلی پروپیلن شیمیایی 39021030

SF060744پلی پروپیلن نساجی 39021030

FI160744پلی پروپیلن نساجی 39021030

SIF030744پلی پروپیلن نساجی 39021030

V30G744پلی پروپیلن نساجی 39021030

V30S744پلی پروپیلن نساجی 39021030

V30S744پلی پروپیلن نساجی 39021030

V79G744پلی پروپیلن نساجی 39021030

V79S744پلی پروپیلن نساجی 39021030

Z30G744پلی پروپیلن نساجی 39021030

Z30S744پلی پروپیلن نساجی 39021030

ZH510L744پلی پروپیلن نساجی 39021030

ZH550J744پلی پروپیلن نساجی 39021030

PGPC 10121344پلی کربنات 39021030

39021099ZB548R 879پلی پروپیلن تزریقی

39021099ZB548T 904پلی پروپیلن تزریقی

 باستثناء گرید لوله و فیلم و - 390210

39021099نساجی 
ZB432L879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید لوله و فیلم و - 390210

39021099نساجی 
ZB440L879پلی پروپیلن شیمیایی 

 باستثناء گرید لوله و فیلم و - 390210

39021099نساجی 
ZB445L938پلی پروپیلن شیمیایی 

39074000PGPC 0407 1344پلی کربنات

39074000PGPC 0712 1344پلی کربنات

PGPC 07101344پلی کربنات 39074000

39074000PGPC 1218 1344پلی کربنات

39074000PGPC 1822 1344پلی کربنات

39074000PGPC 2230 1344پلی کربنات
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دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

E6834641پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

E7242581پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

E7244581پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S57592پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S60564پلی وینیل کلراید 
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دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S6058564پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S65572پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S7054644پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S6532572پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S6558572پلی وینیل کلراید 

Page 13 of 14



دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

(دالر بر تن)فوب خلیج فارس محصولکد تعرفه

99/02/21میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S7042644پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S65572پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S6532572پلی وینیل کلراید 

 - 390410مخلوط نشده با سایر مواد 

امولسیون  - 39041010سوسپانسیون 

 39041090سایر  - 39041020

چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم 

 و بصورت نرم 39042100نشده باشد 

39042200شده باشد 

S6558572پلی وینیل کلراید 
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