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 پترو پاالیش تکران پارس 82025  .1

 توليدي فراز موتور تهران 82026  .2

 صنایع توليدي گوهر صفا كركس 82031  .3

 پترو پاالیش آكام   83074  .4

 شيمی درسلف 84101  .5

 اَركان گاز  86133  .6

 پترو پل جم  86137  .7

 تعاونی توليدي كيميا رزین اراك 87166  .8

 پترو پاسارگاد خاورميانه  88179  .9

 شيميایی حالل پویان اراك 88184  .10

 صنایع شيميایی كيميا گستران سپهر  88185  .11

 خدمات انباري و تجاري ریاضی سلفچگان ایران  88282  .12

 پاالیس نفت ارس جی 89188  .13

 پارسيا صنعت جنوبخدماتی مهندسی  89190  .14

 صنایع رنگ اطلس فام سهند  89201  .15

 پتروشيمی پارسا فن آوري ادیب  90210  .16



 

 پترو ایساتيس جم  90214  .17

 پترو سایان مالیر  90217  .18

 پيشگام صنعت فرس 91222  .19

 صنایع شيميایی كيميا گران امروز  91233  .20

 اِكسير سازان اطلس 91245  .21

 ادیب پویاپخش و پاالیش پارسا  91252  .22

 پترو پليمر شرق 91255  .23

 پترو زرین پاالیش ایرانيان 91257  .24

 توسعه و بهينه سازي صنعت انتقال نفت آسياي ميانه 91262  .25

 دانتکس ایران 91266  .26

 نوران شيمی جلفا 91278  .27

 صدر شيمی گستران یزد 91284  .28

 توان شيمی طوس پویا 91288  .29

 توليدي و صنعتی نيما ماشين 91289  .30

 اِكسير پویان 92297  .31

 اَلوان صادق توس 92301  .32

 مجتمع پتروصنعت گامرون 92303  .33

 پارس هواي البرز 92307  .34

 پترو پاالیش گهر لرستان  92316  .35

 پتروشيمی بهتاز شيمی  92320  .36



 

 پترو سام البرز 92322  .37

 سامان فراز قشم 93328  .38

 پاالیش گستر كيميا 93332  .39

 مهتاش توليد پارس 93339  .40

 روشان فام 93340  .41

 پترو یزدان كویر یزد 93341  .42

 ره یار گستر نوین طرح 93343  .43

 مواد مهندسی مکرر 94351  .44

 تراویس ایران 94354  .45

 زرین طيف پارسه 94361  .46

 زرین شيمی كاویان 94362  .47

 صنایع شيميایی بيات شهریار 94363  .48

 كيميا اكسير آسيا 94364  .49

 پترو پاالیش اطلس 94370  .50

 پترو پاالیش آرتان شيمی 95371  .51

 هيرمند شيمی بهاران 95372  .52

 پترو پاالیش نيک یزد 95373  .53

 بنيان توسعه راستين 95381  .54

 صنایع رنگسازي پارس اشن 95384  .55

 عمران گستر شکوهيه 95388  .56



 

 پترو كيمياي صنعت كویر یزد 95389  .57

 پترو ایمن پارس آسيا 96394  .58

 رنگ و تينر اركيد 96399  .59

 بازرگانی كاال و انرژي كيا خاورميانه 97412  .60

 پترویاس انرژي پویا 97415  .61

 توليدي مهران موتور اميد 98423  .62

 زیست شيمی سبز خاورميانه 98425  .63

 افالك پاالیش خرم 98426  .64

 پترو ارس هيرمند 98433  .65

 پترو پاالیش كاسپين شيمی پاسارگاد 99444  .66

 رزپاالیش غرب 1400454  .67

 گروه آریا پاالیش ارگ 1400456  .68

 آرتين آزما مهر 1401460  .69

 زرین كوالك زاینده رود 1401477  .70

 تجارت بين الملل گاز دایان 1401479  .71

 پترو ستاره پویا 1401482  .72

 اكسير سازان كویر ایرانيان 1401487  .73
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  گروه صرامی 82013  .1

 پرسال 82021  .2

 جم فرآیند 82029  .3

 گروه جهانی سيرجان گستر 82030  .4

 پتروستاره صبا 82036  .5

 زنيط 82041  .6

 رسانگين 83071  .7

  پترو پردیس 84108  .8

  اَفزون روان 84111  .9

  آرميتيس پرشيا 85122  .10

 تجارتی بازرگانی كاریز 86141  .11

 پردیسنخل بهارستان  86150  .12

 روغن موتور قم  89198  .13

 آپادانا پترو بازرگان 90203  .14

 بوتان ران 91251  .15

 اِنرژي غرب آسيا 92302  .16



 

 نور شيمی طاها 92311  .17

 شيمی تجارت نقش جهان 93334  .18

 بين المللی مباشرین خاورميانه 93350  .19

 نفت ري سان 94359  .20

 توسعه ساختار محيط 94369  .21

 فراسکو عسلویه 95386  .22

 پتروپاسارگاد هرمزگان 96397  .23

 پترو كهکشان تجارت آسيا 97403  .24

 روغن موتور كيميا آرمون شيمی 97404  .25

 پترو سازان پيش تاز 98428  .26

 روان سازان اطلس 98429  .27

 


