
اعضاء اصلی کمیسیون فرآورده هاي روغنی

ف
ردی

شماره 
نام عضوعضویت

آذر روانساز 1.86144
ارم شیمی آذربایجان2.91242
آریا صنعت بهینه3.93349
افزون روان4.84111
بازرگانی نگاره شیمی غرب 5.86136
موت پویاآبازرگانی و پاالیش روغن  پترو 6.91213
ایرانالبرز چلیک 7.83081
بهاران شیمی بروجن8.91250
بهروان شیمی راد9.91286
بهروان لرستان10.82016
پارس بازرگان 11.90209
پاك اویل زنجان12.93330
یدسدینآریشپاال13.95391
پاالیش البرز آبادان 14.90211



پاالیش روغن گیالن15.88177
پاالیش فراورده هاي  نفتی تکران کاوه16.83086
پاالیش و پخش فراورده هاي میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان17.91253
پایه گستر سهند18.86147
آکامیشپترو پاال19.83074
پترو پردیس20.84108
پترو پل جم 21.86137
پترو ساالر یزد22.93326
پتروستاره صبا23.82036
البرزیکانپترون24.95385
پرشین شل25.86147
بهتازپیام شیمی26.92321
پیام شیمی راد 27.90221
پیام صادرات28.84113
پیمان روغن29.93336
تجهیز نیروي زنگان30.86212
تعاونی فاتح صنعت یزد31.94366
تعاونی قطران شهاب32.91261



تعاونی مروارید مشکین33.82023
تکتاز شیمی صنعت34.87158
تهرانول35.94365
محصوالت روغن گهر آبادانتولید و بسته بندي و فرآوري 36.92316
تولیدي بازرگانی مشیز37.90224
تولیدي بهتران شیمی راد38.92325
تولیدي روغن ماشین39.82025
تولیدي روغن موتور تندروان بهرو40.86138
تولیدي روغن موتور نیل شیمی ثامن41.86154
تولیدي روغن و گریس سمنان آراء42.93329
تهرانتولیدي فراز موتور 43.82026
تولیدي فومن شیمی44.83090
تولیدي و بازرگانی جلفا کیمیا نوین 45.89194
تولیدي و صنعتی اروند شیمی سرور46.87171
تولیدي و صنعتی پترو سپید گریس47.86148
تولیدي و صنعتی روغن موتور ستاره الهیج 48.85119
تولیدي و صنعتی نیما ماشین49.91289
گرمسارتیزرو گریس 50.92323



یرجهان موتور کو51.95382
دلتا فرایند52.83083
دنا شیمی مهر 53.88185
راد شیمی تهران54.94357
رادمهر شیمی جهان  55.88186
روان ساز آرین جم56.92312
روان ساز شیمی صبا57.93347
روان کاران صنعت58.82035
روان گستر59.90226
روانکاران احیاء سپاهان60.86148
روانکاران گیتی پاسارگاد61.92305
روزبهان 62.83093
روشن شیمی63.83069
روغن صنعتی جنوب64.93342
روغن موتور آریان اطلس 65.89196
روغن موتور آسیا 66.88188
روغن موتور ایران67.82038
روغن موتور پارسیان پارسا 68.90227



روغن موتور پردیس69.83080
روغن موتور توانگران شیمی 70.89197
روغن موتور دماوند71.86149
روغن موتور دنا استقالل72.86156
روغن موتور رهروان73.91291
روغن موتور شتاب74.86142
روغن موتور فارسان75.91292
روغن موتور قطران کاوه پارس 76.90228
روغن موتور قطران کاوه77.82037
روغن موتور قم 78.89198
یمیآرمون شیمیاروغن موتور ک79.97404
روغن موتور لوشان80.83094
زرین روغن 81.84115
زنجان شیمی 82.86139
زنیط83.82041
سازه گستر سایپا84.88179
سامان شیمی85.82042
سیمین پارس کرمانشاه 86.88180



شیمی آرین اردهال87.91268
شیمی درسلف88.84101
شیمیایی نواندیش قیصریه89.90240
شیمیایی پویان صنعت شرقصنایع بسته بندي 90.86145
صنایع تولیدي روغن و گریس نیکران شیمی91.93337
صنایع تولیدي گوهر صفا کرکس92.82031
صنایع روغن آریا جم 93.88181
عقاب گریس 94.88183
فرآیند شیمی زنگان95.84117
کیان تأمین ایرانیان 96.90232
کیمیا روانکار پارس97.91274
البرزکیمیا روغن 98.92324
کراپ ایران99.83087
کربن تک100.82056
گروه صرامی101.82013
گونش شیمی صنعت102.93348
مهتاب گریس 103.90235
مهتاب موتور گرگان104.86146



مهر شیمی سبالن105.93327
مهرتاش سپاهان106.92309
مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی107.92319
نفت ایرانول108.83075
نفت بهران109.82063
پارسنفت 110.82064
نفت ري سان111.94359
نفت سپاهان112.85130
نور شیمی طاها113.92311
هما شیمی فرد 114.90241

کمیسیون فرآورده هاي روغنیفرعی اعضاء 

ف
ردی

شماره 
نام عضوعضویت

احسان شیمی استهبان1.83076
آراز شیمی جلفا2.89188
آرمیتیس پرشیا3.85122
یزدپارسیانابازرگانی بین المللی  4.85123



بازرگانی روزبه سلیمی5.85120
البرز پاالیش اشتهارد 6.93344
پارس راین7.83079
پارس مرمر8.82019
پاالیش گستر کیمیا9.93332
پترو آذر آسیا10.91254
پترو پاالیش آرتان شیمی11.95371
پترو پاالیش مهان 12.92308
پترو تجارت دیبا13.89160
البرزپترو سام14.92322
پترو سپهر پویا15.93338
پرسال16.82021
پویا اهتمام بین الملل17.87161
تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران18.87172
یانهخاورمیژهآويتوسعه فناور19.96395
جسیم تجارت20.85127
جم فرایند21.82029
روغن روانساز تبریز22.92317



زرین شیمی کاویان23.94362
طیف پارسهزرین 24.94361
ساینا شیمی بهشت25.94355
صدر شیمی گستران یزد26.91284
صندوق توسعه صادرات فراورده هاي نفتی ایران27.85100
عالی پردازان آتیه28.92296
فراسکو عسلویه29.95386
کابرو 30.82043
کنسرسیوم گروه انرژي پرشین31.86146
کارآوران شرق 32.84104
پالیر پارسکینیتیک مالتی 33.95374
گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا34.89170
گروه بین المللی مرات35.82006
گروه جهانی  سیـرجـان گستـر36.82030
گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران 37.82057
نیواد برزن38.91279
هیرمند شیمی بهاران39.95372


