
 

 قیراعضاء کمیسیون 

ف
ردی

 

شماره 

 عضویت
 نام عضو

 آترا کران انرژی 95376  .1

 آذر بام عایق کار 97407  .2

 آذر دوام یول 92304  .3

 اِعتدال اروند 93346  .4

 اِنرژی تجارت سام 94358  .5

 ایزوگام تبریز 91246  .6

  بازرگانی بین المللی  یزدپارسیانا 85123  .7

 بین المللی تجارت الوند  90208  .8

 بیناس  انرژی 91285  .9

 پاالیش حصار مهران 97406  .10

 پاالیش قیر ساتراپ جم 96398  .11

 پاالیش قیر کسری 96401  .12

 پاالیش نفت جی 86155  .13

 پترو تار فراساحل 99439  .14



 

 پترو ساالر غرب کوهسار 98421  .15

 پترو صنعت زمرد 82040  .16

 پترو کهکشان تجارت آسیا 97403  .17

 پتروپاسارگاد هرمزگان 96397  .18

 بین المللپویا اهتمام  87161  .19

 تجارت آفرین سون قشم 94353  .20

 ترنم کارآفرینان سپاهان 84105  .21

 توسعه تجارت طالی سیاه 95387  .22

 توسعه ساختار محیط 94369  .23

 توسعه فناوری آویژه خاورمیانه 96395  .24

 توسعه کروس انرژی  88193  .25

 توسعه نفت هرمزان 93335  .26

 تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا  90231  .27

 تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی 97410  .28

 تولیدی صنعت قیر هرمزگان 94367  .29

 تولیدی و صنعتی عایق اصفهان 82027  .30

 تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 86140  .31

 جسیم تجارت 85127  .32



 

 درخشان شیمی  همدان 84112  .33

 رهام اسپرلوس 94352 .34

 سپاهان قیر جی 96402  .35

 شیمی پاالیش صدف 91269  .36

 شیمی تجارت نقش جهان 93334  .37

 صنایع پاالیشی تکین پترولیوم آذربایجان 97409  .38

 صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران 85100  .39

 عالی پردازان آتیه 92296  .40

 فراشیمی روز 82050  .41

 فن آوری پاالیش قیر زرین 97411  .42

 قیر اسپادانا 83096 .43

 قیر آکام 95378  .44

 قیر طبیعی آسیا  88184  .45

 قیر هرمز پارس 94356  .46

 قیران پخش ستاره ایرانیان 97405  .47

 کینیتیک مالتی پالیر پارس 95374  .48

  گروه بین المللی مرات 82006  .49

 گروه جهانی سیرجان گستر 82030  .50



 

 گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران  82057  .51

 مبادالت نفتی توسعه آفاق خاور میانه 93333  .52

 معماران تجارت آفتاب  91294  .53

 مهندسی ایران ارتباط 97408  .54

 نخل بارانی پردیس 82061  .55

 نخل بهارستان پردیس 86150  .56

 نفت بلیج  90238  .57

 نفت پاسارگاد 82065  .58

 نفت گستر آناهیتا 92314  .59

 نگین فخر آذربایجان  90239  .60

 ورزیران 82068  .61

 


