
 

  كميسيون فرآورده هاي روغنياعضاء 

ف
ردي

 

شماره 

 عضويت
 نام عضو

 آذر روان ساز  ٨٦١٤٤  .١

 ارم شيمي آذربايجان ٩١٢٤٢  .٢

 آريا صنعت بهينه ٩٣٣٤٩  .٣

  اَلبرز چليك ايران ٨٣٠٨١  .٤

 بازرگاني پااليش روغن پترو آموت پويا ٩١٢١٣  .٥

 بهاران شيمي بروجن ٩١٢٥٠  .٦

 بهروان شيمي راد ٩١٢٨٦  .٧

  بهروان لرستان ٨٢٠١٦  .٨

 بين الملي صنايع شيميايي پرشين شل ٨٦١٤٧  .٩

 پارس بازرگان  ٩٠٢٠٩  .١٠

 پاك اويل زنجان ٩٣٣٣٠  .١١

 پااليش آرين سديد ٩٦٣٩١  .١٢

 پااليش البرز آبادان  ٩٠٢١١  .١٣

 پااليش روغن گيالن ٨٨١٧٧  .١٤



 

  پااليش فراورده هاي  نفتي تكران كاوه ٨٣٠٨٦  .١٥

٩١٢٥٣  .١٦ 
پااليش و پخش فراورده هاي ميعانات شيميايي پليمر پارس 

 هرمزان

 پايه گستر سهند ٨٦١٤٧  .١٧

  پترو پرديس ٨٤١٠٨  .١٨

 پترو پل جم  ٨٦١٣٧  .١٩

 پترو ساالر يزد ٩٣٣٢٦  .٢٠

 پتروستاره صبا ٨٢٠٣٦  .٢١

 پترونيكان البرز ٩٥٣٨٥  .٢٢

 پيام شيمي بهتاز ٩٢٣٢١ .٢٣

 پيام شيمي راد  ٩٠٢٢١  .٢٤

 پيام صادرات ٨٤١١٣ .٢٥

 پيمان روغن ٩٣٣٣٦ .٢٦

 تجهيز نيروي زنگان ٨٦٢١٢ .٢٧

 تعاوني فاتح صنعت يزد ٩٤٣٦٦ .٢٨

 تعاوني قطران شهاب ٩١٢٦١  .٢٩

 تعاوني مرواريد مشكين ٨٢٠٢٣  .٣٠

 تكتاز شيمي صنعت ٨٧١٥٨  .٣١



 

 تهرانول  ٩٤٣٦٥ .٣٢

 توليد روغن و گريس سمنان آرا ٩٣٣٢٩ .٣٣

 بسته بندي و فرآوري محصوالت روغن گهر آبادانتوليد و  ٩٢٣١٦ .٣٤

 توليدي بازرگاني جلفا كيميا نوين  ٨٩١٩٤ .٣٥

 توليدي بازرگاني مشيز ٩٠٢٢٤ .٣٦

 توليدي بهتران شيمي راد ٩٢٣٢٥ .٣٧

  توليدي روغن ماشين ٨٢٠٢٥ .٣٨

 توليدي روغن موتور تندروان بهرو ٨٦١٣٨ .٣٩

 توليدي روغن موتور نيل شيمي ثامن ٨٦١٥٤  .٤٠

 صنعتي اروند شيمي سرورتوليدي  ٨٧١٧١  .٤١

 توليدي فراز موتور تهران ٨٢٠٢٦  .٤٢

 توليدي فومن شيمي ٨٣٠٩٠ .٤٣

 توليدي و صنعتي پترو سپيد گريس ٨٦١٤٨  .٤٤

 صنعتي روغن موتور ستاره الهيج توليدي و  ٨٥١١٩  .٤٥

 توليدي و صنعتي نيما ماشين ٩١٢٨٩  .٤٦

 تيزرو گريس گرمسار ٩٢٣٢٣ .٤٧

 جهان موتور كوير ٩٥٣٨٢ .٤٨

 دنا شيمي مهر  ٨٨١٨٥  .٤٩



 

 راد شيمي تهران ٩٤٣٥٧  .٥٠

 رادمهر شيمي جهان   ٨٨١٨٦  .٥١

 روان ساز آرين جم ٩٢٣١٢ .٥٢

 روان ساز شيمي صبا ٩٣٣٤٧ .٥٣

 روان كاران صنعت ٨٢٠٣٥  .٥٤

 روان گستر ٩٠٢٢٦ .٥٥

 روانكاران احياء سپاهان ٨٦١٤٨ .٥٦

 روانكاران گيتي پاسارگاد ٩٢٣٠٥ .٥٧

 روزبهان  ٨٣٠٩٣ .٥٨

 روشن شيمي ٨٣٠٦٩ .٥٩

 روغن صنعتي جنوب ٩٣٣٤٢  .٦٠

 روغن موتور آريان اطلس  ٨٩١٩٦  .٦١

 موتور آسيا روغن  ٨٨١٨٨ .٦٢

 روغن موتور ايران ٨٢٠٣٨ .٦٣

 روغن موتور پارسيان پارسا  ٩٠٢٢٧  .٦٤

 روغن موتور پرديس ٨٣٠٨٠ .٦٥

 روغن موتور توانگران شيمي  ٨٩١٩٧ .٦٦

 روغن موتور دماوند ٨٦١٤٩ .٦٧



 

 روغن موتور دنا استقالل ٨٦١٥٦ .٦٨

 روغن موتور رهروان ٩١٢٩١ .٦٩

 روغن موتور شتاب ٨٦١٤٢  .٧٠

 موتور فارسانروغن  ٩١٢٩٢  .٧١

 روغن موتور قطران كاوه پارس  ٩٠٢٢٨ .٧٢

 روغن موتور قطران كاوه ٨٢٠٣٧ .٧٣

 روغن موتور قم  ٨٩١٩٨ .٧٤

 روغن موتور كيميا آرمون شيمي ٩٧٤٠٤ .٧٥

 روغن موتور لوشان ٨٣٠٩٤ .٧٦

 زرين روغن  ٨٤١١٥ .٧٧

 زنجان شيمي  ٨٦١٣٩ .٧٨

 زنيط ٨٢٠٤١ .٧٩

 گستر سايپاسازه  ٨٨١٧٩  .٨٠

 سامان شيمي ٨٢٠٤٢  .٨١

 سيمين پارس كرمانشاه  ٨٨١٨٠ .٨٢

 شيمي آرين اردهال ٩١٢٦٨ .٨٣

 شيمي درسلف ٨٤١٠١ .٨٤

 شيميايي نوانديش قيصريه ٩٠٢٤٠ .٨٥



 

 صنايع بسته بندي شيميايي پويان صنعت شرق ٨٦١٤٥ .٨٦

 توليدي روغن و گريس نيكران شيميصنايع  ٩٣٣٣٧ .٨٧

 صنايع روغن آريا جم  ٨٨١٨١ .٨٨

 عقاب گريس  ٨٨١٨٣ .٨٩

 فرآيند شيمي زنگان ٨٤١١٧  .٩٠

 كيان تأمين ايرانيان  ٩٠٢٣٢  .٩١

 كيميا روانكار پارس ٩١٢٧٤  .٩٢

 كيميا روغن  البرز ٩٢٣٢٤ .٩٣

 كراپ ايران ٨٣٠٨٧  .٩٤

 كربن تك ٨٢٠٥٦ .٩٥

 گونش شيمي صنعت ٩٣٣٤٨ .٩٦

 گريس  مهتاب ٩٠٢٣٥ .٩٧

 مهتاب موتور گرگان ٨٦١٤٦ .٩٨

 مهر شيمي سبالن ٩٣٣٢٧  .٩٩

 مهرتاش سپاهان ٩٢٣٠٩  .١٠٠

 مهندسي تحقيقاتي دلتا شيمي ٩٢٣١٩  .١٠١

 نفت ايرانول ٨٣٠٧٥ .١٠٢

 نفت بهران ٨٢٠٦٣ .١٠٣



 

 نفت پارس ٨٢٠٦٤ .١٠٤

 نفت ري سان ٩٤٣٥٩ .١٠٥

 نفت سپاهان ٨٥١٣٠ .١٠٦

 نور شيمي طاها ٩٢٣١١ .١٠٧

 هما شيمي فرد  ٩٠٢٤١ .١٠٨

  


