
 

      شيميايي و گازاعضاء كميسيون   

ف
ردي

 

شماره 

 عضويت
 نام عضو

 آراز شيمي جلفا ٨٩١٨٨  .١

 اَركان گاز  ٨٦١٣٣  .٢

 اكسير پويان ٩٢٢٩٧  .٣

 اكسير سازان اطلس ٩١٢٤٥  .٤

 اَلبرز پااليش اشتهارد ٩٣٣٤٤  .٥

 اَلوان صادق توس ٩٢٣٠١  .٦

 بنيان توسعه راستين ٩٥٣٨١  .٧

 بهتاز شيمي  ٩٢٣٢٠  .٨

 بهروان كيميا نوين ايساتيس ٩١٢٦٣  .٩

 بوتان ران ٩١٢٥١  .١٠

 پارس هواي البرز ٩٢٣٠٧  .١١

 پااليش گستر كيميا ٩٣٣٣٢  .١٢

 پااليشكده پرند شيمي زاگرس ٩٦٣٩٣  .١٣

 پترو آذر آسيا ٩١٢٥٤  .١٤

 پترو آريانا پارس غرب امرتات ٩٥٣٧٥  .١٥

 پترو ايساتيس جم  ٩٠٢١٤  .١٦



 

 آسياپترو ايمن پارس  ٩٦٣٩٤  .١٧

 پترو پاسارگاد خاورميانه  ٨٨١٧٩  .١٨

 پترو پااليش آرتان شيمي ٩٥٣٧١  .١٩

 پترو پااليش اطلس ٩٤٣٧٠  .٢٠

 پترو پااليش آكام   ٨٣٠٧٤  .٢١

 پترو پااليش مهان  ٩٢٣٠٨  .٢٢

 پترو پااليش نيك يزد ٩٥٣٧٣ .٢٣

 پترو پرند فدك  ٩٢٣١٥  .٢٤

 پترو پليمر شرق ٩١٢٥٥ .٢٥

 پترو زرين پااليش ايرانيان ٩١٢٥٧ .٢٦

 پترو زيست البرز ٩٤٣٦٨ .٢٧

 پترو سام البرز ٩٢٣٢٢ .٢٨

 پترو سايان مالير  ٩٠٢١٧  .٢٩

 پترو كيمياي صنعت كوير يزد ٩٥٣٨٩  .٣٠

 پترو يزدان كوير يزد ٩٣٣٤١  .٣١

 پتروشيمي پارسا فن آوري اديب  ٩٠٢١٠ .٣٢

   پتروگل ٨٥١٣١ .٣٣

 پخش و پااليش پارسا اديب پويا ٩١٢٥٢ .٣٤

 پيشگام صنعت فرس ٩١٢٢٢ .٣٥



 

 تجارت گذرگاه شمالي  ٩٠٢٢٣ .٣٦

 تراويس ايران ٩٤٣٥٤ .٣٧

 تعاوني توليدي كيميا رزين اراك ٨٧١٦٦ .٣٨

 توان شيمي طوس پويا ٩١٢٨٨ .٣٩

 توسعه و بهينه سازي صنعت انتقال نفت آسياي ميانه ٩١٢٦٢  .٤٠

 حالل گستر اديب ٩١٢٦٤  .٤١

 خدمات انباري و تجاري رياضي سلفچگان ايران  ٨٨٢٨٢  .٤٢

 دانتكس ايران ٩١٢٦٦ .٤٣

 رنگ و تينر اركيد ٩٦٣٩٩  .٤٤

 رنگسازي شيمي صفا ٩٢٣١٠  .٤٥

 رنگين بالش ٩٠٢٢٥  .٤٦

 روشان فام ٩٣٣٤٠ .٤٧

 روغن روانساز تبريز ٩٢٣١٧ .٤٨

 زرين شيمي كاويان ٩٤٣٦٢  .٤٩

 زرين طيف پارسه ٩٤٣٦١  .٥٠

 سامان فراز قشم ٩٣٣٢٨  .٥١

 ساينا شيمي بهشت ٩٤٣٥٥ .٥٢

 شيميايي حالل پويان اراك ٨٨١٨٤ .٥٣

 شيميايي و صنعتي كاوه  ٨٨٢٨١  .٥٤



 

 صادرات و واردات شيميايي ومعدني پاك گاز ٨٣٠٨٩ .٥٥

 صدر شيمي گستران يزد ٩١٢٨٤ .٥٦

 صدرا نفت پارسيان ٩٥٣٨٠ .٥٧

 صنايع توليدي گوهر صفا كركس ٨٢٠٣١ .٥٨

 صنايع رنگ اطلس فام سهند  ٨٩٢٠١ .٥٩

 صنايع رنگسازي پارس اشن ٩٥٣٨٤  .٦٠

 صنايع شيميايي بيات شهريار ٩٤٣٦٣  .٦١

 صنايع شيميايي پترو ايمن سپاهان ٨٧١٦٣ .٦٢

 صنايع شيميايي پترو سپهر پويا ٩٣٣٣٨ .٦٣

 صنايع شيميايي رهيار گستر نوين طرح ٩٣٣٤٣  .٦٤

 صنايع شيميايي سينا ٩١٢٧٢ .٦٥

 صنايع شيميايي كيميا گران امروز  ٩١٢٣٣ .٦٦

 صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر  ٨٨١٨٥ .٦٧

 پگاهصنايع شيميايي ميالد  ٨٨١٤٣ .٦٨

 صنطا-صنعت نوين طب آينده  ٨٢٠٤٨ .٦٩

 عمران گستر شكوهيه ٩٥٣٨٨  .٧٠

 كيميا اكسير آسيا ٩٤٣٦٤  .٧١

 گروه بازرگاني توسعه تجارت تكسا ٨٩١٧٠ .٧٢

 گروه شيميائي كمال تام كيميا ٩٠٢٨٣ .٧٣



 

 لوله گستر خادمي ٩٤٣٦٠ .٧٤

 مجتمع پتروصنعت گامرون ٩٢٣٠٣ .٧٥

 مليكا تجارت صدر ٩١٢٧٥ .٧٦

 توليد پارسمهتاش  ٩٣٣٣٩ .٧٧

 مهندسي پارسيا صنعت جنوب  ٨٩١٩٠ .٧٨

 مهندسي نويان بسپار ٨٥١٢٨ .٧٩

 مواد مهندسي مكرر ٩٤٣٥١  .٨٠

 ميعان انرژي رازي ٩٣٣٣١  .٨١

 نوران شيمي جلفا ٩١٢٧٨ .٨٢

 نيواد برزن ٩١٢٧٩ .٨٣

 هيرمند شيمي بهاران ٩٥٣٧٢ .٨٤

 يزدان صنعت مهر سپاهان ٩١٢٨٠ .٨٥

  

  

  


