
 

   شیمیایی و گازاعضاء کمیسیون  

ف
ردی

 

شماره 

 عضویت
 نام عضو

 اَرکان گاز  33188  .1

 فالک پاالیش خرماَ 63423  .2

 اِکسير پویان 62269  .8

 اِکسير سازان اطلس 61249  .4

 اَلبرز پاالیش اشتهارد 68844  .9

 اَلوان صادق توس 62821  .3

 بازرگانی کاال و انرژی کيا خاورميانه 69412  .9

 بنيان توسعه راستين 69831  .3

 بهروان کيميا نوین ایساتيس 61238  .6

 پارس هوای البرز 62829  .12

 پاالیش گستر کيميا 68882  .11

 پاالیش نفت جی ارس 36133  .12

 پاالیشکده پرند شيمی زاگرس 63868  .18



 

 پترو آذر آسيا 61294  .14

 پترو ارس هيرمند 63488  .19

 پترو آریانا پارس غرب امرتات 69899  .13

 پترو ایساتيس جم  62214  .19

 پترو ایمن پارس آسيا 63864  .13

 پترو پاسارگاد خاورميانه  33196  .16

 پترو پاالیش آرتان شيمی 69891  .22

 پترو پاالیش اطلس 64892  .21

 پترو پاالیش آکام   38294  .22

 پترو پاالیش مهان  62823  .28

 پترو پاالیش نيک یزد 69898  .24

 شرق پترو پليمر 61299  .29

 پترو زرین پاالیش ایرانيان 61299  .23

 پترو زیست البرز 64833  .29

 پترو سام البرز 62822  .23

 پترو سایان مالیر  62219  .26

 پترو کيميای صنعت کویر یزد 69836  .82



 

 پترو یزدان کویر یزد 68841  .81

 پتروشيمی بهتاز شيمی 62822  .82

 پتروشيمی پارسا فن آوری ادیب  62212  .88

  پتروگل 39181 .84

 پترویاس انرژی 69419  .89

 پخش و پاالیش پارسا ادیب پویا 61292  .83

 پيشگام صنعت فرس 61222  .89

 تجارت گذرگاه شمالی  62228  .83

 تراویس ایران 64894  .86

 تعاونی توليدی کيميا رزین اراک 39133  .42

 توان شيمی طوس پویا 61233  .41

 توسعه و بهينه سازی صنعت انتقال نفت آسيای ميانه 61232  .42

 حالل گستر ادیب 61234 .48

 خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران  33232  .44

 دانتکس ایران 61233  .49

 رنگ و تينر ارکيد 63866  .43

 رنگسازی شيمی صفا 62812  .49



 

 رنگين بالش 62229  .43

 روشان فام 68842  .46

 روغن روانساز تبریز 62819  .92

 روغن موتور آریان اطلس  36163  .91

 کاویانزرین شيمی  64832  .92

 زرین طيف پارسه 64831  .98

 زیست شيمی سبز خاورميانه 63229  .94

 سامان فراز قشم 68823  .99

 ساینا شيمی بهشت 64899  .93

 شيميایی حالل پویان اراک 33134  .99

 شيميایی و صنعتی کاوه  33231  .93

 صادرات و واردات شيميایی ومعدنی پاک گاز 38236  .96

 صدر شيمی گستران یزد 61234  .32

 صدرا نفت پارسيان 69832  .31

 صنایع توليدی گوهر صفا کرکس 32281  .32

 صنایع رنگ اطلس فام سهند  36221  .38

 صنایع رنگسازی پارس اشن 69834  .34



 

 صنایع شيميایی بيات شهریار 64838  .39

 صنایع شيميایی پترو ایمن سپاهان 39138  .33

 صنایع شيميایی پترو سپهر پویا 68883  .39

 گستر نوین طرحصنایع شيميایی رهيار  68848  .33

 صنایع شيميایی سينا 61292  .36

 صنایع شيميایی کيميا گران امروز  61288  .92

 صنایع شيميایی کيميا گستران سپهر  33139  .91

 صنایع شيميایی ميالد پگاه 33148  .92

 صنطا-صنعت نوین طب آینده  32243  .98

 عمران گستر شکوهيه 69833  .94

 کيميا اکسير آسيا 64834  .99

 بازرگانی توسعه تجارت تکساگروه  36192  .93

 گروه شيميائی کمال تام کيميا 62238  .99

 لوله گستر خادمی 64832  .93

 مجتمع پتروصنعت گامرون 62828  .96

 مليکا تجارت صدر 61299  .32

 مهتاش توليد پارس 68886  .31



 

 مهران موتور اميد 63428  .32

 مهندسی پارسيا صنعت جنوب  36162  .38

 مهندسی نویان بسپار 39123  .34

 مواد مهندسی مکرر 64891  .39

 ميعان انرژی رازی 68881  .33

 نوران شيمی جلفا 61293  .39

 نيواد برزن 61296  .33

 هيرمند شيمی بهاران 69892  .36

 یزدان صنعت مهر سپاهان 61232  .62

 

 

 


