
پتروشیمی ، شیمیایی و گازاعضاء اصلی کمیسیون 

ف
ردی

شماره 
نام عضوعضویت

آراز شیمی جلفا1.89188
ارکان گاز 2.86133
اکسیر پویان3.92297
اکسیر سازان اطلس4.91245
بازرگانی پتروشیمی 5.89189
البرز پاالیش اشتهارد 6.93344
بهتاز شیمی 7.92320
بوتان ران8.91251
پارس مرمر9.82019
پارس هواي البرز10.92307
پارسا ادیب پویا11.91252
پارسا فن آوري ادیب 12.90210
پاالیش گستر کیمیا13.93332
پاالیش نفت تبریز14.91295
پترو آذر آسیا15.91254



پترو ایساتیس جم 16.90214
پترو پاسارگاد خاورمیانه 17.88179
پترو پاالیش مهان 18.92308
پترو پرند فدك 19.92315
پترو پلیمر شرق20.91255
پترو تجارت هرمزان21.91256
پترو زرین پاالیش ایرانیان22.91257
پترو سام البرز23.92322
پترو سایان مالیر 24.90217
پترو سپهر پویا25.93338
پترو یزدان کویر یزد26.93341
پتروشیمی آبادان27.87164
پتروشیمی اصفهان28.85124
پتروشیمی پردیس 29.90218
پتروشیمی خارگ30.86143
پتروشیمی زاگرس31.90219
پتروشیمی شازند32.84109
پتروشیمی الله 33.89192
پتروشیمی مارون34.93345



پتروگل35.85131
پلی پروپیلن جم36.87159
پلی نار37.84110
پیشگام صنعت فرس38.91222
)سیتکو(تجارت بین الملل سکو 39.91207
تجارت گذرگاه شمالی 40.90223
تراویس ایران41.94354
تعاونی تولیدي کیمیا رزین اراك42.87166
توان شیمی طوس پویا43.91288
توسعه و بهینه سازي صنعت انتقال نفت آسیاي میانه44.91262
حالل گستر ادیب45.91264
خدمات انباري و تجاري ریاضی سلفچگان ایران 46.88282
ایراندانتکس 47.91266
رنگسازي شیمی صفا48.92310
رنگین بالش49.90225
روشان فام50.93340
روغن روانساز تبریز51.92317
زرین شیمی کاویان52.94362
زرین طیف پارسه53.94361



سادایران54.86220
سامان فراز قشم55.93328
ساینا شیمی بهشت56.94355
سرمایه گذاري البرز روزبهان57.92306
گذاري صنایع شیمیایی ایرانسرمایه58.82044
شیمیایی حالل پویان اراك59.88184
شیمیایی و صنعتی کاوه 60.88281
صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاك گاز61.83089
صدر شیمی گستران یزد62.91284
صنایع رنگ اطلس فام سهند 63.89201
شهریارصنایع شیمیایی بیات64.94363
پترو ایمن سپاهانصنایع شیمیایی 65.87163
صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین66.93343
صنایع شیمیایی سینا67.91272
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز 68.91233
صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر 69.88185
صنایع شیمیایی میالد پگاه70.88143
صنعت پتروشیمی ري71.88182
صنطا-صنعت نوین طب آینده 72.82048



فرسا شیمی73.87157
کنسرسیوم گروه انرژي پرشین74.86146
کارآوران شرق 75.84104
یاآسیراکسیمیاک76.94364
گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا77.89170
کیمیا  -تام –گروه شیمیایی کمال78.90283
لوله گستر خادمی79.94360
مجتمع پتروصنعت گامرون80.92303
ملیکا تجارت صدر81.91275
مهتاش تولید پارس82.93339
مهندسی پارسیا صنعت جنوب 83.89190
مهندسی نویان بسپار84.85128
مواد مهندسی مکرر85.94351
میعان انرژي رازي86.93331
نوران شیمی جلفا87.91278
نیواد برزن88.91279
الوان صادق طوس89.92301
یزدان صنعت مهر سپاهان90.91280



پتروشیمی ، شیمیایی و گازکمیسیون فرعی اعضاء 

ف
ردی

شماره 
نام عضوعضویت

آپادانا پترو بازرگان1.90203
احسان شیمی استهبان2.83076
آرمیتیس پرشیا3.85122
انرژي غرب آسیا4.92302
بازرگانی بهنام صادقی خوشدل 5.83074
بازرگانی بین المللی کاریز 6.86141
بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان7.93334
مباشرین خاورمیانهبین المللی 8.93350
پترو  پرند صبا 9.90215
پترو پردیس10.84108
پترو سپهر پویا11.93338
پتروستاره صبا12.82036



پتروگل13.85131
پرسال14.82021
تولید و بسته بندي و فرآوري محصوالت روغن گهر آبادان15.92316
تولیدي بازرگانی مشیز16.90224
درخشان شیمی  همدان17.84112
رسا نگین18.83071
روغن موتور قم 19.89198
زنیط20.82041
صنایع تولیدي گوهر صفا کرکس21.82031
ورده هاي نفتی ایرانآصندوق توسعه صادرات فر22.85100
عالی پردازان آتیه23.92296
رگروه جهانی  سیرجان گست24.82030
گروه صرامی25.82013
نخل بارانی پردیس26.82061
بهارستان پردیسنخل 27.86150
نفت ایرانول28.83075
نفت ري سان29.94359
نور شیمی طاها30.92311


