
 

   شیمیایی و گازاعضاء کمیسیون  

ف
ردی

 

شماره 

 عضویت
 نام عضو

 اَرکان گاز  86133  .1

 افالک پاالیش خرم 98426  .2

 اِکسير پویان 92297  .3

 اِکسير سازان اطلس 91245  .4

 اَلبرز پاالیش اشتهارد 93344  .5

 اَلوان صادق توس 92301  .6

 بازرگانی کاال و انرژی کيا خاورميانه 97412  .7

 بنيان توسعه راستين 95381  .8

 پارس هوای البرز 92307  .9

 پاالیس نفت ارس جی 89188  .10

 پاالیش گستر کيميا 93332  .11

 پترو آذر آسيا 91254  .12

 پترو ارس هيرمند 98433  .13

 امرتات غربپترو آریانا پارس  95375  .14

 پترو ایساتيس جم  90214  .15

 پترو ایمن پارس آسيا 96394  .16



 

 پترو پاسارگاد خاورميانه  88179  .17

 پترو پاالیش آرتان شيمی 95371  .18

 پترو پاالیش اطلس 94370  .19

 پترو پاالیش آکام   83074  .20

 پترو پاالیش نيک یزد 95373  .21

 پترو پل جم  86137  .22

 پترو پليمر شرق 91255  .23

 پترو زرین پاالیش ایرانيان 91257  .24

 پترو سام البرز 92322  .25

 پترو سایان مالیر  90217  .26

 پترو کيميای صنعت کویر یزد 95389  .27

 پترو یزدان کویر یزد 93341  .28

 پتروشيمی بهتاز شيمی  92320  .29

 پتروشيمی پارسا فن آوری ادیب  90210  .30

  پتروگل 85131  .31

 پترویاس انرژی پویا 97415  .32

 پخش و پاالیش پارسا ادیب پویا 91252  .33

 پيشگام صنعت فرس 91222  .34

 تراویس ایران 94354  .35

 تعاونی توليدی کيميا رزین اراک 87166  .36



 

 توان شيمی طوس پویا 91288  .37

 توسعه و بهينه سازی صنعت انتقال نفت آسيای ميانه 91262  .38

 توليدی مهران موتور اميد 98423  .39

 خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران  88282  .40

 جنوبخدماتی مهندسی پارسيا صنعت  89190  .41

 دانتكس ایران 91266  .42

 غربرزپاالیش  1400454  .43

 رنگ و تينر ارکيد 96399  .44

 رنگين بالش 90225  .45

 روشان فام 93340  .46

 روغن موتور آریان اطلس  89196  .47

 زرین شيمی کاویان 94362  .48

 زرین طيف پارسه 94361  .49

 زیست شيمی سبز خاورميانه 98425  .50

 سامان فراز قشم 93328  .51

 شيميایی حالل پویان اراک 88184  .52

 شيميایی و صنعتی کاوه 88281  .53

 صادرات و واردات شيميایی ومعدنی پاک گاز 83089  .54

 صدر شيمی گستران یزد 91284  .55

 صنایع توليدی گوهر صفا کرکس 82031  .56



 

 صنایع رنگ اطلس فام سهند  89201  .57

 صنایع رنگسازی پارس اشن 95384  .58

 شهریارصنایع شيميایی بيات  94363  .59

 صنایع شيميایی رهيار گستر نوین طرح 93343  .60

 صنایع شيميایی کيميا گران امروز  91233  .61

 صنایع شيميایی کيميا گستران سپهر  88185  .62

 صنطا-صنعت نوین طب آینده  82048  .63

 عمران گستر شكوهيه 95388  .64

 کيميا اکسير آسيا 94364  .65

 گروه بازرگانی توسعه تجارت تكسا 89170  .66

 لوله گستر خادمی 94360  .67

 مجتمع پتروصنعت گامرون 92303  .68

 مهتاش توليد پارس 93339  .69

 مواد مهندسی مكرر 94351  .70

 ميالد پگاه 88143  .71

 نوران شيمی جلفا 91278  .72

 نيواد برزن 91279  .73

 هيرمند شيمی بهاران 95372  .74

 


