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محاسبه شده

            322284440دي اتيل هگزانول383572584صديقه توكلي1
              32211520ايزو بوتانول10100001201پالستي سايزر2
                3221231سود اش سبك10100001201پالستي سايزر3
                3221318اوره10100001201پالستي سايزر4
              32220626زايلين10100001201پالستي سايزر5
              32220910اسيد ترفتاليك10100001201پالستي سايزر6
              32228399نرمال بوتانول10100001201پالستي سايزر7
                3222845دي اتيل هگزانول10100001201پالستي سايزر8
                3223009كريستال مالمين10100001201پالستي سايزر9

(MEG)10100004451توليدي و صنعتي هينزا شيمي10               32209124منو اتيلن گليكول
              32210144مونومر وينيل استات10100004451توليدي و صنعتي هينزا شيمي11
              32220623زايلين10100014553صنايع شيمي           پوشش رنگ12
(MEG)10100016424شيميايي پارس پامچال13                 3220911منو اتيلن گليكول
              32211521ايزو بوتانول10100016424شيميايي پارس پامچال14
            322118255ارتوزايلين10100016424شيميايي پارس پامچال15
                3221240متانول10100016424شيميايي پارس پامچال16
              32220622زايلين10100016424شيميايي پارس پامچال17
              32228311نرمال بوتانول10100016424شيميايي پارس پامچال18
              32220824استايرن10100019919آراد شيمي كرج19
(MEG)10100036628فرآيند شيمي ايرانيان20                 3220916منو اتيلن گليكول
                3221276سود كاستيك10100036628فرآيند شيمي ايرانيان21
              32217416اتانول آمين10100036628فرآيند شيمي ايرانيان22
                12579تولوئن 10100069610تهران نوژن23
              32220612زايلين10100069610تهران نوژن24
                3221113پارازايلين10100139758پارسيفام25
              32211820ارتوزايلين10100139758پارسيفام26
                3222064زايلين10100139758پارسيفام27
                3222821آروماتيك سنگين10100139758پارسيفام28
(MEG)10100141190توليد قطعات يدكي ايران29               32209124منو اتيلن گليكول
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                3221629تولوئن10100141190توليد قطعات يدكي ايران30
(سهامي عام)31               32212790سود كاستيك10100180957روغن نباتي جهان
              32211822ارتوزايلين10100189444گاماتينر32
              32220627زايلين10100189444گاماتينر33
                3222834نرمال بوتانول10100189444گاماتينر34
              32212735سود كاستيك10100211266صنايع غذايي عاليا گلستان35
(MEG)10100220314صنعت شيمي ساختمان36                 3220912منو اتيلن گليكول
(DEG)10100220314صنعت شيمي ساختمان37                 3220984دي اتيلن گليكول
              32210133مونومر وينيل استات10100220314صنعت شيمي ساختمان38
                3221233سود اش سبك10100220314صنعت شيمي ساختمان39
              32217415اتانول آمين10100220314صنعت شيمي ساختمان40
                130161مس كاتدي10100227990شيميايي سبزآور پرديس41
                3221231سود اش سبك10100227990شيميايي سبزآور پرديس42
              32220635زايلين10100227990شيميايي سبزآور پرديس43
              32210199مونومر وينيل استات10100247650توليدي و صنعتي آواشيمي سهامي خاص44
               32220866استايرن10100247650توليدي و صنعتي آواشيمي سهامي خاص45
(MEG)10100270716رخشان رزين تهران46               32209123منو اتيلن گليكول
(DEG)10100270716رخشان رزين تهران47               32209823دي اتيلن گليكول
              32211820ارتوزايلين10100270716رخشان رزين تهران48
                3221316اوره10100270716رخشان رزين تهران49
              32220624زايلين10100270716رخشان رزين تهران50
              32220855استايرن10100270716رخشان رزين تهران51
              32220915اسيد ترفتاليك10100270716رخشان رزين تهران52
              32228314نرمال بوتانول10100270716رخشان رزين تهران53
              32220611زايلين10100275797كيميا همرنگ54
                3222833نرمال بوتانول10100275797كيميا همرنگ55
            322117650آلكيل بنزن خطي10100282936سهامي عام كف داروگر56
            322127382سود كاستيك10100282936سهامي عام كف داروگر57
            322174400اتانول آمين10100282936سهامي عام كف داروگر58
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(MEG)10100302746نفت پارس59             322091265منو اتيلن گليكول
              32216375تولوئن دي ايزو سيانات10100322600خوشخواب60
                3221322آمونياك10100332239تهران مو61
(MEG)10100353754كارخانجات كاشي وسراميك سعدي62                 3220919منو اتيلن گليكول
         3221171,488آلكيل بنزن خطي10100357670پاكنام63
            322123370سود اش سبك10100357670پاكنام64
            322127131سود كاستيك10100357670پاكنام65
              32213122اوره10100357670پاكنام66
              32217434اتانول آمين10100357670پاكنام67
بيكربنات سديم)10100357670پاكنام68 )               32220074جوش شيرين
          3221171,806آلكيل بنزن خطي10100364988پاكسان69
            322123737سود اش سبك10100364988پاكسان70
            322127974سود كاستيك10100364988پاكسان71
بيكربنات سديم)10100364988پاكسان72 )                 3222008جوش شيرين
            322117480آلكيل بنزن خطي10100373846بين المللي محصوالت پارس73
            322123241سود اش سبك10100373846بين المللي محصوالت پارس74
            322127278سود كاستيك10100373846بين المللي محصوالت پارس75
                3221312اوره10100373846بين المللي محصوالت پارس76
                3221743اتانول آمين10100373846بين المللي محصوالت پارس77
              32213145اوره10100392139پشم شيشه ايران78
كربنات سديم سنگين)10100392139پشم شيشه ايران79 )             322281330سود اش سنگين
              125786تولوئن 10100405458شيميايي چسب         پارس80
            13014250مفتول مسي10100415452كارخانجات كابلسازي ايران81
(MEG)10100419325تابا شيمي82               32209125منو اتيلن گليكول
(DEG)10100419325تابا شيمي83               32209820دي اتيلن گليكول
              32211574ايزو بوتانول10100419325تابا شيمي84
            322118146ارتوزايلين10100419325تابا شيمي85
              32220623زايلين10100419325تابا شيمي86
            322209150اسيد ترفتاليك10100419325تابا شيمي87
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              32228325نرمال بوتانول10100419325تابا شيمي88
89( شركت سهامي خاص ) (MEG)10100427810پيك شيمي                 3220913منو اتيلن گليكول
90( شركت سهامي خاص )                 3221012مونومر وينيل استات10100427810پيك شيمي
91( شركت سهامي خاص ) بيكربنات سديم)10100427810پيك شيمي )                 3222000جوش شيرين
92( شركت سهامي خاص )                 3222060زايلين10100427810پيك شيمي
            322092191اسيد سولفوريك10100430706پتروشيمي آبادان93
            322135416بنزن10100430706پتروشيمي آبادان94
          3221806,700اتيلن دي كلرايد10100430706پتروشيمي آبادان95
(MEG)10100434484شركت نفت بهران96             322091215منو اتيلن گليكول
            322092120اسيد سولفوريك10100434484شركت نفت بهران97
كربنات سديم سنگين)10100442415شيشه سازي مينا98 )             322281350سود اش سنگين
              32220665زايلين10100443469پژوهشهاي شيميايي سادات مهان99

              32209215اسيد سولفوريك10100455748پتروشيمي خارگ100
(TEG)10100455748پتروشيمي خارگ101               32211210تري اتيلن گليكول
                3221204اسيد كلريدريك10100455748پتروشيمي خارگ102
              32212795سود كاستيك10100455748پتروشيمي خارگ103
              32217410اتانول آمين10100455748پتروشيمي خارگ104
              32220620زايلين10100462545شركت خدمات حمايتي كشاورزي مجتمع شيميايي ابيك105
            322118119ارتوزايلين10100470840فرآورده هاي شيميايي ايران106
              32213120اوره10100470840فرآورده هاي شيميايي ايران107
              32213712دي امونيوم فسفات10100470840فرآورده هاي شيميايي ايران108
              32213113اوره10100473823ايران مايه109
              32220663زايلين10100492710توليدي صنايع رنگ و رزين پارس الوان110
              32211517ايزو بوتانول10100516139رنگ آفرين111
            322118198ارتوزايلين10100516139رنگ آفرين112
            322206198زايلين10100516139رنگ آفرين113
             322117667آلكيل بنزن خطي10100578556گروه صنعتي پاكشو114
            322123838سود اش سبك10100578556گروه صنعتي پاكشو115
            322127221سود كاستيك10100578556گروه صنعتي پاكشو116
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              32213136اوره10100578556گروه صنعتي پاكشو117
                3221746اتانول آمين10100578556گروه صنعتي پاكشو118
كربنات سديم سنگين)10100578556گروه صنعتي پاكشو119 )                 3222812سود اش سنگين
(MEG)10100588400صنايع شيميايي تابكم120             322091160منو اتيلن گليكول
         3221171,370آلكيل بنزن خطي10100595801تولي پرس121
            322123563سود اش سبك10100595801تولي پرس122
            322127288سود كاستيك10100595801تولي پرس123
              32213129اوره10100595801تولي پرس124
            322174160اتانول آمين10100595801تولي پرس125
(MEG)10100600952رسوبگيري126             322091106منو اتيلن گليكول
            322092223اسيد سولفوريك10100600952رسوبگيري127
(DEG)10100600952رسوبگيري128               32209840دي اتيلن گليكول
(TEG)10100600952رسوبگيري129             322112131تري اتيلن گليكول
         3221202,717اسيد كلريدريك10100600952رسوبگيري130
              32212153اسيد نيتريك10100600952رسوبگيري131
            322123312سود اش سبك10100600952رسوبگيري132
            322124321متانول10100600952رسوبگيري133
         3221271,299سود كاستيك10100600952رسوبگيري134
              32215929اسيد استيك10100600952رسوبگيري135
            322161123اسيد فسفريك10100600952رسوبگيري136
              32216230تولوئن10100600952رسوبگيري137
                3221735اتانول10100600952رسوبگيري138
              32217498اتانول آمين10100600952رسوبگيري139
بيكربنات سديم)10100600952رسوبگيري140 )             322200176جوش شيرين
            322092246اسيد سولفوريك10100604158صنايع چوب و كاغذ ايران چوكا141
            322127400سود كاستيك10100604158صنايع چوب و كاغذ ايران چوكا142
              32209210اسيد سولفوريك10100613721پتروشيمي  فارابي143
          3221181,306ارتوزايلين10100613721پتروشيمي  فارابي144
            322120100اسيد كلريدريك10100613721پتروشيمي  فارابي145
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              32212370سود اش سبك10100613721پتروشيمي  فارابي146
              32212770سود كاستيك10100613721پتروشيمي  فارابي147
              32215910اسيد استيك10100613721پتروشيمي  فارابي148
         3222841,000دي اتيل هگزانول10100613721پتروشيمي  فارابي149
              32212060اسيد كلريدريك10100615571توليدي الستيك دنا150
              32212760سود كاستيك10100615571توليدي الستيك دنا151
(MEG)10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون152             322091105منو اتيلن گليكول
(DEG)10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون153               32209895دي اتيلن گليكول
              32211523ايزو بوتانول10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون154
              32211837ارتوزايلين10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون155
                3221314اوره10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون156
              32220638زايلين10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون157
            322208200استايرن10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون158
                3223002كريستال مالمين10100620455توليدي و صنعتي ايران كيتون159
(MEG)10100649604پلي اكريل ايران160           3220911,667منو اتيلن گليكول
              32209275اسيد سولفوريك10100649604پلي اكريل ايران161
(DEG)10100649604پلي اكريل ايران162               32209826دي اتيلن گليكول
            322101286مونومر وينيل استات10100649604پلي اكريل ايران163
(TEG)10100649604پلي اكريل ايران164                 3221129تري اتيلن گليكول
              32212115اسيد نيتريك10100649604پلي اكريل ايران165
              32212765سود كاستيك10100649604پلي اكريل ايران166
                3221442آب ژاول10100649604پلي اكريل ايران167
                3221591اسيد استيك10100649604پلي اكريل ايران168
                3221612اسيد فسفريك10100649604پلي اكريل ايران169
              32211862ارتوزايلين10100649944شيميايي وصنعتي فاراد170
            322206124زايلين10100649944شيميايي وصنعتي فاراد171
            13014100مفتول مسي10100651289توليدي سيم و كابل تبريز172
(MEG)10100651770توليدي و شيميائي روناس173                 3220913منو اتيلن گليكول
              32211515ايزو بوتانول10100651770توليدي و شيميائي روناس174
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              32211882ارتوزايلين10100651770توليدي و شيميائي روناس175
              32212415متانول10100651770توليدي و شيميائي روناس176
              32216274تولوئن10100651770توليدي و شيميائي روناس177
              32220663زايلين10100651770توليدي و شيميائي روناس178
              32228312نرمال بوتانول10100651770توليدي و شيميائي روناس179
                130146مفتول مسي10100660871سميران180
(MEG)10100660871سميران181                 3220911منو اتيلن گليكول
                3220923اسيد سولفوريك10100660871سميران182
                3221203اسيد كلريدريك10100660871سميران183
                3221233سود اش سبك10100660871سميران184
                3221312اوره10100660871سميران185
                3221321آمونياك10100660871سميران186
                3221372دي امونيوم فسفات10100660871سميران187
                3221440آب ژاول10100660871سميران188
بيكربنات سديم)10100660871سميران189 )                 3222003جوش شيرين
              32220681زايلين10100660871سميران190
                3223022نيترات آمونيوم كشاورزي10100660871سميران191
(MEG)10100669981صنايع توليدي كيافرين192          3220911,579منو اتيلن گليكول
(DEG)10100669981صنايع توليدي كيافرين193             322098114دي اتيلن گليكول
(TEG)10100669981صنايع توليدي كيافرين194               32211257تري اتيلن گليكول
              32212096اسيد كلريدريك10100669981صنايع توليدي كيافرين195
              32212112اسيد نيتريك10100669981صنايع توليدي كيافرين196
              32212328سود اش سبك10100669981صنايع توليدي كيافرين197
            322124179متانول10100669981صنايع توليدي كيافرين198
              32212786سود كاستيك10100669981صنايع توليدي كيافرين199
              32215939اسيد استيك10100669981صنايع توليدي كيافرين200
            322161126اسيد فسفريك10100669981صنايع توليدي كيافرين201
              32217424اتانول آمين10100669981صنايع توليدي كيافرين202
              32220676زايلين10100669981صنايع توليدي كيافرين203



8 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

كربنات سديم سنگين)10100669981صنايع توليدي كيافرين204 )               32228135سود اش سنگين
              32228257آروماتيك سنگين10100669981صنايع توليدي كيافرين205
                3221625تولوئن10100676259چاپ آلومينيوم ايران زمين206
                3221631تولوئن دي ايزو سيانات10100676259چاپ آلومينيوم ايران زمين207
                3221237سود اش سبك10100679397صنايع بافت و تكميل ايران208
                3221277سود كاستيك10100679397صنايع بافت و تكميل ايران209
                3221312اوره10100679397صنايع بافت و تكميل ايران210
                3221598اسيد استيك10100679397صنايع بافت و تكميل ايران211
            322163200تولوئن دي ايزو سيانات10100682663توليدي سافوم212
            13014140مفتول مسي10100690588سيمكو213
            1126700هگزان(1126)10100694771توليدي موادشيميايي ايران214
            12120100رافينيت10100694771توليدي موادشيميايي ايران215
                3221275سود كاستيك10100694771توليدي موادشيميايي ايران216
            322159100اسيد استيك10100694771توليدي موادشيميايي ايران217
              32228220آروماتيك سنگين10100694771توليدي موادشيميايي ايران218
            322283110نرمال بوتانول10100694771توليدي موادشيميايي ايران219
                3221273سود كاستيك10100709182كيانيت220
(MEG)10100710423آرياسوالر221             322091524منو اتيلن گليكول
(MEG)10100712594ناتاوست شيمي222               32209122منو اتيلن گليكول
              32212722سود كاستيك10100712594ناتاوست شيمي223
         3221271,340سود كاستيك10100750489صنايع چوب و كاغذ مازندران224
              32212120اسيد نيتريك10100756864توليدي دستكش حرير ايران225
              32213221آمونياك10100756864توليدي دستكش حرير ايران226
            322101104مونومر وينيل استات10100769180امين موكت227
              32212321سود اش سبك10100778071توليدي و صنعتي ترومل228
              32212729سود كاستيك10100778071توليدي و صنعتي ترومل229
              32213113اوره10100778071توليدي و صنعتي ترومل230
                3221598اسيد استيك10100778071توليدي و صنعتي ترومل231
بيكربنات سديم)10100778071توليدي و صنعتي ترومل232 )               32220011جوش شيرين
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(DEG)10100782752دانتكس ايران233             322098146دي اتيلن گليكول
              32210177مونومر وينيل استات10100786644رزينفام234
                3221324آمونياك10100786644رزينفام235
            322208110استايرن10100786644رزينفام236
              32228338نرمال بوتانول10100786644رزينفام237
                3221246متانول10100808154توليدي و صنعتي ايران توحيد238
              32211817ارتوزايلين10100812742پويارنگ239
              32220652زايلين10100812742پويارنگ240
                3222836نرمال بوتانول10100812742پويارنگ241
(DEG)10100827002شيميايي آالرنگ242                 3220980دي اتيلن گليكول
              32211812ارتوزايلين10100827002شيميايي آالرنگ243
                3221240متانول10100827002شيميايي آالرنگ244
                3221310اوره10100827002شيميايي آالرنگ245
                3221591اسيد استيك10100827002شيميايي آالرنگ246
                3221625تولوئن10100827002شيميايي آالرنگ247
                3221730اتانول10100827002شيميايي آالرنگ248
                3223000كريستال مالمين10100827002شيميايي آالرنگ249
(MEG)10100842142شركت شيميايي رازي250               32209178منو اتيلن گليكول
(DEG)10100842142شركت شيميايي رازي251               32209836دي اتيلن گليكول
              32210111مونومر وينيل استات10100842142شركت شيميايي رازي252
                3221241متانول10100842142شركت شيميايي رازي253
                3221743اتانول آمين10100842142شركت شيميايي رازي254
              32220610زايلين10100856290توليدي صنعتي شميگران255
(MEG)10100858936رزيتان256               32209144منو اتيلن گليكول
(DEG)10100858936رزيتان257               32209893دي اتيلن گليكول
            322111108پارازايلين10100858936رزيتان258
            322118108ارتوزايلين10100858936رزيتان259
            322208150استايرن10100858936رزيتان260
            322209267اسيد ترفتاليك10100858936رزيتان261



10 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

              32209242اسيد سولفوريك10100859289روغن نباتي گلناز262
              32212748سود كاستيك10100859289روغن نباتي گلناز263
                3221321آمونياك10100859289روغن نباتي گلناز264
              32212320سود اش سبك10100877189كيميا كاران265
(MEG)10100882759تعاوني توليد رنگ و رزين الوان266                 3220915منو اتيلن گليكول
              32211832ارتوزايلين10100882759تعاوني توليد رنگ و رزين الوان267
              32212412متانول10100882759تعاوني توليد رنگ و رزين الوان268
                3222065زايلين10100882759تعاوني توليد رنگ و رزين الوان269
              32228312نرمال بوتانول10100882759تعاوني توليد رنگ و رزين الوان270
                3223002كريستال مالمين10100882759تعاوني توليد رنگ و رزين الوان271
كربنات سديم سنگين)10100884254توليدي لعابيران272 )               32228193سود اش سنگين
            13014310مفتول مسي10100888336توليدي سيميا273
كربنات سديم سنگين)10100889278شيشه و گاز274 )          3222811,152سود اش سنگين
            322127591سود كاستيك10100899103پارس سيليس275
كربنات سديم سنگين)10100899103پارس سيليس276 )             322281350سود اش سنگين
                3221595اسيد استيك10100900246ريسندگي و بافندگي نخيران277
(MEG)10100902174شيميايي بهداش278                 3220912منو اتيلن گليكول
         3221171,333آلكيل بنزن خطي10100902174شيميايي بهداش279
          3221232,664سود اش سبك10100902174شيميايي بهداش280
         3221271,134سود كاستيك10100902174شيميايي بهداش281
                3221612اسيد فسفريك10100902174شيميايي بهداش282
              32217462اتانول آمين10100902174شيميايي بهداش283
كربنات سديم سنگين)10100902174شيميايي بهداش284 )           3222811,699سود اش سنگين
         3221271,744سود كاستيك10100903690صنايع سيليكات ايران285
كربنات سديم سنگين)10100903690صنايع سيليكات ايران286 )             322281500سود اش سنگين
            322101156مونومر وينيل استات10100904351صنايع شيميايي رزين و چسب شمال287
                3221242متانول10100905859پيچ سازان288
              32210177مونومر وينيل استات10100906315صنايع شيميايي زيبان289
              125710تولوئن 10100908336ماهال290
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              32220614زايلين10100908336ماهال291
                3221622تولوئن10100913490ورزيران292
              32220633زايلين10100913490ورزيران293
         3221243,580متانول10100913680چسب ساز294
              32212745سود كاستيك10100913680چسب ساز295
         3221312,250اوره10100913680چسب ساز296
            13014185مفتول مسي10100916552توليدي صنعتي الك سيم297
         3221273,279سود كاستيك10100918039توليد سولفور سديم ايران298
                3221594اسيد استيك10100918632نساجي بهتابان299
(MEG)10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت300               32209130منو اتيلن گليكول
              32209255اسيد سولفوريك10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت301
              32212075اسيد كلريدريك10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت302
            322123105سود اش سبك10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت303
              32212782سود كاستيك10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت304
              32213120اوره10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت305
              32215985اسيد استيك10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت306
              32217317اتانول10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت307
              32217444اتانول آمين10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت308
بيكربنات سديم)10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت309 )               32220080جوش شيرين
              32228435دي اتيل هگزانول10100927524توليد رنگ و مواد كمكي نساجي الوان ثابت310
                3221188ارتوزايلين10100929925شركت شيميايي تكرنگ كار311
                3222060زايلين10100929925شركت شيميايي تكرنگ كار312
                3222833نرمال بوتانول10100929925شركت شيميايي تكرنگ كار313
               32210166مونومر وينيل استات10100935599صنعتي و شيميايي سينا314
(DEG)10100941887ايزوفام315               32209840دي اتيلن گليكول
            322131241اوره10100941887ايزوفام316
              32230045كريستال مالمين10100941887ايزوفام317
            322117120آلكيل بنزن خطي10100957760صنايع شيمي و پتروشيمي ايران318
                3221237سود اش سبك10100957760صنايع شيمي و پتروشيمي ايران319
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            322127160سود كاستيك10100957760صنايع شيمي و پتروشيمي ايران320
              32217468اتانول آمين10100957760صنايع شيمي و پتروشيمي ايران321
(MEG)10100958343تبريز كف322               32209110منو اتيلن گليكول
              32212414متانول10100959710تكوين ساخته هاي فلزي كارا323
            322101143مونومر وينيل استات10100960638صنايع موكت همدان324
              32216238تولوئن10100962017نوين آتش325
              32220631زايلين10100962017نوين آتش326
              32210144مونومر وينيل استات10100969898بازرگاني و توليدي پارس327
              32209225اسيد سولفوريك10100970248سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران328
                3221115پارازايلين10100970248سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران329
              32212750سود كاستيك10100970248سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران330
         3221352,900بنزن10100970248سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران331
              32212058اسيد كلريدريك10100975905كارون شيلنگ332
              32212711سود كاستيك10100975905كارون شيلنگ333
              32214430آب ژاول10100975905كارون شيلنگ334
(DEG)10100982040كاشي و سراميك الوند335               32209813دي اتيلن گليكول
              32212312سود اش سبك10100982040كاشي و سراميك الوند336
                3220927اسيد سولفوريك10100985608صنايع شيميايي سينا337
         3221242,750متانول10100985608صنايع شيميايي سينا338
                3221277سود كاستيك10100985608صنايع شيميايي سينا339
              32213180اوره10100985608صنايع شيميايي سينا340
            322132150آمونياك10100985608صنايع شيميايي سينا341
                3221442آب ژاول10100985608صنايع شيميايي سينا342
            13014420مفتول مسي10100994352كارخانجات توليدي شهيد قندي343
          3221284,436برش سنگين10101007595دوده صنعتي پارس344
            13014120مفتول مسي10101009510سيم و كابل سمنان345
              32212420متانول10101031287استيل ريزان346
                3221746اتانول آمين10101031287استيل ريزان347
              32213115اوره10101039873شيمي پوياب348
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              32212783سود كاستيك10101044835لينترپاك349
            13014367مفتول مسي10101078619شركت صنايع توليدي كروز350
              125719تولوئن 10101084911صنايع شيميايي دارويي ارسطو351
              32212435متانول10101084911صنايع شيميايي دارويي ارسطو352
                3221325آمونياك10101084911صنايع شيميايي دارويي ارسطو353
                3221592اسيد استيك10101084911صنايع شيميايي دارويي ارسطو354
                3221016مونومر وينيل استات10101089365كشت و صنعت زرند355
              32212318سود اش سبك10101094555پ تروشيمي شازند356
            322124170متانول10101094555پ تروشيمي شازند357
            322127519سود كاستيك10101094555پ تروشيمي شازند358
                3221313اوره10101094555پ تروشيمي شازند359
            322132533آمونياك10101094555پ تروشيمي شازند360
                3221611اسيد فسفريك10101094555پ تروشيمي شازند361
                3221801اتيلن دي كلرايد10101094555پ تروشيمي شازند362
            322123455سود اش سبك10101135711ساوه جام363
كربنات سديم سنگين)10101135711ساوه جام364 )             322281650سود اش سنگين
              32212360سود اش سبك10101140439توليد موادشيميايي سترون365
            322127480سود كاستيك10101140439توليد موادشيميايي سترون366
                3221312اوره10101172950پارت الكتريك367
              32212710سود كاستيك10101186052رول كارتن368
          3221231,260سود اش سبك10101188468شيميايي پارس سولفيت369
         3221273,253سود كاستيك10101188468شيميايي پارس سولفيت370
كربنات سديم سنگين)10101188468شيميايي پارس سولفيت371 )             322281168سود اش سنگين
              32211535ايزو بوتانول10101199843پارس شمين372
              32211844ارتوزايلين10101199843پارس شمين373
              32216218تولوئن10101199843پارس شمين374
              32228320نرمال بوتانول10101199843پارس شمين375
            322132102آمونياك10101200270صنعت كيمياساز376
              32211821ارتوزايلين10101203288توليدي و صنعتي گوهر فام377
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              32220649زايلين10101203288توليدي و صنعتي گوهر فام378
              32228352نرمال بوتانول10101203288توليدي و صنعتي گوهر فام379
              32212711سود كاستيك10101213814توليدي افزودنيها380
بيكربنات سديم)10101213814توليدي افزودنيها381 )               32220010جوش شيرين
            13014124مفتول مسي10101216057توسعه برق ايران382
            322123130سود اش سبك10101217670شيمي فر ايران383
            322127325سود كاستيك10101217670شيمي فر ايران384
            13014350مفتول مسي10101233146سيم الكي مركزي385
                3221236سود اش سبك10101234035توليدي سراشيم386
كربنات سديم سنگين)10101234035توليدي سراشيم387 )                 3222816سود اش سنگين
                3221233سود اش سبك10101237631چرمسازي امين388
بيكربنات سديم)10101237631چرمسازي امين389 )                 3222003جوش شيرين
          3221356,000بنزن10101241928پتروشيمي تبريز390
          3222087,600استايرن10101241928پتروشيمي تبريز391
              125711تولوئن 10101255073صنايع شيميايي ساوه392
(MEG)10101255073صنايع شيميايي ساوه393                 3220913منو اتيلن گليكول
              32209228اسيد سولفوريك10101255073صنايع شيميايي ساوه394
                3221152ايزو بوتانول10101255073صنايع شيميايي ساوه395
            322121244اسيد نيتريك10101255073صنايع شيميايي ساوه396
              32212779سود كاستيك10101255073صنايع شيميايي ساوه397
              32220643زايلين10101255073صنايع شيميايي ساوه398
            322284169دي اتيل هگزانول10101255073صنايع شيميايي ساوه399
              32209277اسيد سولفوريك10101255979توليدي  و صنعتي تكميل بافت400
              32212377سود اش سبك10101255979توليدي  و صنعتي تكميل بافت401
              32212780سود كاستيك10101255979توليدي  و صنعتي تكميل بافت402
              32213147اوره10101255979توليدي  و صنعتي تكميل بافت403
              32215977اسيد استيك10101255979توليدي  و صنعتي تكميل بافت404
بيكربنات سديم)10101255979توليدي  و صنعتي تكميل بافت405 )               32220047جوش شيرين
                3220928اسيد سولفوريك10101256226شيميائي و تحقيقات صنعتي ساوه406
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              32212440متانول10101256226شيميائي و تحقيقات صنعتي ساوه407
            322127114سود كاستيك10101256226شيميائي و تحقيقات صنعتي ساوه408
              32214420آب ژاول10101256226شيميائي و تحقيقات صنعتي ساوه409
بيكربنات سديم)10101256226شيميائي و تحقيقات صنعتي ساوه410 )               32220032جوش شيرين
              32210133مونومر وينيل استات10101257723رزين باند411
         3221171,300آلكيل بنزن خطي10101275087كندر412
            322123533سود اش سبك10101275087كندر413
              32212790سود كاستيك10101275087كندر414
                3221314اوره10101275087كندر415
                3221742اتانول آمين10101275087كندر416
              32213110اوره10101277682كاوين417
              32211510ايزو بوتانول10101285592رنگ ورزين خوش418
              32211894ارتوزايلين10101285592رنگ ورزين خوش419
              32215925اسيد استيك10101285592رنگ ورزين خوش420
              32220620زايلين10101285592رنگ ورزين خوش421
                3222835نرمال بوتانول10101285592رنگ ورزين خوش422
              32211822ارتوزايلين10101285972شيشه ايران فلوت423
              32220622زايلين10101285972شيشه ايران فلوت424
            13014260مفتول مسي10101296127صنايع كابل كمان425
(MEG)10101296184جذب ستاره426               32209117منو اتيلن گليكول
(DEG)10101296184جذب ستاره427             322098117دي اتيلن گليكول
              32216229تولوئن10101296184جذب ستاره428
              32216311تولوئن دي ايزو سيانات10101296184جذب ستاره429
              32216529پنتان پالس10101296184جذب ستاره430
              32217417اتانول آمين10101296184جذب ستاره431
              32220938اسيد ترفتاليك10101296184جذب ستاره432
(MEG)10101300393كميسان433               32209189منو اتيلن گليكول
(DEG)10101300393كميسان434               32209889دي اتيلن گليكول
            322209247اسيد ترفتاليك10101300393كميسان435
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            322284553دي اتيل هگزانول10101300393كميسان436
              32212317سود اش سبك10101309090پارس نمك كاوه437
              32212734سود كاستيك10101309090پارس نمك كاوه438
                3222065زايلين10101316184صنايع چراغ جلوي اتومبيل مدرن439
                3222085استايرن10101316184صنايع چراغ جلوي اتومبيل مدرن440
                3221278سود كاستيك10101323853خميرمايه خوزستان441
              32213173اوره10101323853خميرمايه خوزستان442
              32213730دي امونيوم فسفات10101323853خميرمايه خوزستان443
                3221182ارتوزايلين10101328672ماندانا شيمي444
              32220618زايلين10101328672ماندانا شيمي445
         3221232,500سود اش سبك10101334709ذوب روي بافق446
                3220921اسيد سولفوريك10101349328ايران استاباليزر447
                3221201اسيد كلريدريك10101349328ايران استاباليزر448
              32217411اتانول آمين10101360099سيمان كارون(سهامي عام)449
(MEG)10101400746صنايع رنگ و رزين يشم450               32209153منو اتيلن گليكول
(DEG)10101400746صنايع رنگ و رزين يشم451               32209853دي اتيلن گليكول
              32211528ايزو بوتانول10101400746صنايع رنگ و رزين يشم452
                3221182ارتوزايلين10101400746صنايع رنگ و رزين يشم453
              32212452متانول10101400746صنايع رنگ و رزين يشم454
              32215974اسيد استيك10101400746صنايع رنگ و رزين يشم455
              32216276تولوئن10101400746صنايع رنگ و رزين يشم456
              32220648زايلين10101400746صنايع رنگ و رزين يشم457
              32220840استايرن10101400746صنايع رنگ و رزين يشم458
                3222098اسيد ترفتاليك10101400746صنايع رنگ و رزين يشم459
              32228326نرمال بوتانول10101400746صنايع رنگ و رزين يشم460
            13014223مفتول مسي10101419470رساناكابل461
                12573تولوئن 10101427473ثمررنگان462
(DEG)10101427473ثمررنگان463                 3220981دي اتيلن گليكول
                3221241متانول10101427473ثمررنگان464
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                3222063زايلين10101427473ثمررنگان465
                3222835نرمال بوتانول10101427473ثمررنگان466
              32209250اسيد سولفوريك10101439957فراورده هاي روغني ايران467
              32212753سود كاستيك10101439957فراورده هاي روغني ايران468
              32216113اسيد فسفريك10101439957فراورده هاي روغني ايران469
(MEG)10101442955شيميايي پارس ليان470               32209188منو اتيلن گليكول
              32212411متانول10101442955شيميايي پارس ليان471
                3221275سود كاستيك10101442955شيميايي پارس ليان472
              32217457اتانول آمين10101442955شيميايي پارس ليان473
            322282164آروماتيك سنگين10101442955شيميايي پارس ليان474
              32209211اسيد سولفوريك10101452394توليدي صنعتي بازرگاني فرآورده هاي آلومينيوم  آبسكون475
                3221201اسيد كلريدريك10101452394توليدي صنعتي بازرگاني فرآورده هاي آلومينيوم  آبسكون476
              32212714سود كاستيك10101452394توليدي صنعتي بازرگاني فرآورده هاي آلومينيوم  آبسكون477
(MEG)10101458269رنگدانه كاال478                 3220914منو اتيلن گليكول
                3221181ارتوزايلين10101458269رنگدانه كاال479
                3222068زايلين10101458269رنگدانه كاال480
            322127900سود كاستيك10101472754مهندسي و شيميايي فرآيند سود481
              1301481مفتول مسي10101485479سيم و كابل ليا قزوين482
         3222083,320استايرن10101485616ايسين پالستيك483
          3221242,625متانول10101488053شيمي بافت484
         3221284,875برش سنگين10101488053شيمي بافت485
              32210155مونومر وينيل استات10101501889صنايع شيميايي كاشان486
              32212110اسيد نيتريك10101511748لبنيات كالبر487
                3221276سود كاستيك10101511748لبنيات كالبر488
              32212410متانول10101520965توليد مواد شيميايي اماوند489
                3222824آروماتيك سنگين10101520965توليد مواد شيميايي اماوند490
(MEG)10101532222تراويس ايران491                 3220916منو اتيلن گليكول
(DEG)10101532222تراويس ايران492                 3220984دي اتيلن گليكول
(TEG)10101532222تراويس ايران493                 3221122تري اتيلن گليكول
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              32211513ايزو بوتانول10101532222تراويس ايران494
              32211820ارتوزايلين10101532222تراويس ايران495
                3221248متانول10101532222تراويس ايران496
                3221284برش سنگين10101532222تراويس ايران497
              32215828الكيالت سنگين10101532222تراويس ايران498
                3221613اسيد فسفريك10101532222تراويس ايران499
              32217410اتانول آمين10101532222تراويس ايران500
                3222061زايلين10101532222تراويس ايران501
                3222824آروماتيك سنگين10101532222تراويس ايران502
              32228310نرمال بوتانول10101532222تراويس ايران503
                3222844دي اتيل هگزانول10101532222تراويس ايران504
              32211780آلكيل بنزن خطي10101537041پاك يوم505
              32212080اسيد كلريدريك10101537041پاك يوم506
              32213123اوره10101537041پاك يوم507
            322144100آب ژاول10101537041پاك يوم508
              32217434اتانول آمين10101537041پاك يوم509
(DEG)10101558611مواد مهندسي مكرر510             322098171دي اتيلن گليكول
              32216217تولوئن10101558611مواد مهندسي مكرر511
                3221741اتانول آمين10101558611مواد مهندسي مكرر512
              32220619زايلين10101558611مواد مهندسي مكرر513
                3222089استايرن10101558611مواد مهندسي مكرر514
            322209208اسيد ترفتاليك10101558611مواد مهندسي مكرر515
                3222835نرمال بوتانول10101558611مواد مهندسي مكرر516
(MEG)10101562148بنيان كاال شيمي517             322091108منو اتيلن گليكول
(DEG)10101562148بنيان كاال شيمي518             322098108دي اتيلن گليكول
              32211512ايزو بوتانول10101562148بنيان كاال شيمي519
              32211892ارتوزايلين10101562148بنيان كاال شيمي520
              32220692زايلين10101562148بنيان كاال شيمي521
            322208430استايرن10101562148بنيان كاال شيمي522
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            322209223اسيد ترفتاليك10101562148بنيان كاال شيمي523
              32228312نرمال بوتانول10101562148بنيان كاال شيمي524
(MEG)10101566992شيمي صنعت فرزان525               32209127منو اتيلن گليكول
(DEG)10101566992شيمي صنعت فرزان526                 3220982دي اتيلن گليكول
(MEG)10101579100پيام صادرات527               32209188منو اتيلن گليكول
            322101143مونومر وينيل استات10101580145صنايع شيميايي طالقان528
            322131145اوره10101584947پارس نئوپان529
              32230083كريستال مالمين10101584947پارس نئوپان530
(MEG)10101591744شهران شيمي531               32209116منو اتيلن گليكول
                3221205اسيد كلريدريك10101591744شهران شيمي532
              32212112اسيد نيتريك10101591744شهران شيمي533
            322123125سود اش سبك10101591744شهران شيمي534
                3221244متانول10101591744شهران شيمي535
            322127111سود كاستيك10101591744شهران شيمي536
              32216161اسيد فسفريك10101591744شهران شيمي537
              32216214تولوئن10101591744شهران شيمي538
              32217312اتانول10101591744شهران شيمي539
              32217433اتانول آمين10101591744شهران شيمي540
              32220610زايلين10101591744شهران شيمي541
كربنات سديم سنگين)10101591744شهران شيمي542 )                32228166سود اش سنگين
                3221234سود اش سبك10101596280شيميايي بتون پاس543
              32212710سود كاستيك10101599931سولفور شيمي كاشان544
كربنات سديم سنگين)10101599931سولفور شيمي كاشان545 )               32228112سود اش سنگين
(MEG)10101605192بهتاز شيمي546             322091875منو اتيلن گليكول
(DEG)10101605192بهتاز شيمي547             322098292دي اتيلن گليكول
              32211121پارازايلين10101605192بهتاز شيمي548
            322115288ايزو بوتانول10101605192بهتاز شيمي549
            322118280ارتوزايلين10101605192بهتاز شيمي550
            322124615متانول10101605192بهتاز شيمي551
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            322128875برش سنگين10101605192بهتاز شيمي552
              32215981اسيد استيك10101605192بهتاز شيمي553
            322162380تولوئن10101605192بهتاز شيمي554
            322206499زايلين10101605192بهتاز شيمي555
              32220888استايرن10101605192بهتاز شيمي556
            322283296نرمال بوتانول10101605192بهتاز شيمي557
(MEG)10101613123صنايع شيميايي كيمياگران امروز558          3220912,498منو اتيلن گليكول
              32209220اسيد سولفوريك10101613123صنايع شيميايي كيمياگران امروز559
(DEG)10101613123صنايع شيميايي كيمياگران امروز560             322098154دي اتيلن گليكول
              32212725سود كاستيك10101613123صنايع شيميايي كيمياگران امروز561
            322118173ارتوزايلين10101618259پرتونار562
              32213160اوره10101618259پرتونار563
            322206120زايلين10101618259پرتونار564
(MEG)10101627569آنتي بيوتيك سازي ايران565                 3220912منو اتيلن گليكول
              32212067اسيد كلريدريك10101627569آنتي بيوتيك سازي ايران566
         3221241,250متانول10101627569آنتي بيوتيك سازي ايران567
              32212720سود كاستيك10101627569آنتي بيوتيك سازي ايران568
              32213225آمونياك10101627569آنتي بيوتيك سازي ايران569
كربنات سديم سنگين)10101629328خاور بلور فجر570 )               32228126سود اش سنگين
                3221202اسيد كلريدريك10101652270راميار شيمي571
              32212122اسيد نيتريك10101652270راميار شيمي572
              32212320سود اش سبك10101652270راميار شيمي573
              32212740سود كاستيك10101652270راميار شيمي574
              32215911اسيد استيك10101652270راميار شيمي575
              32216124اسيد فسفريك10101652270راميار شيمي576
بيكربنات سديم)10101652270راميار شيمي577 )               32220015جوش شيرين
              32228224آروماتيك سنگين10101652270راميار شيمي578
            13014197مفتول مسي10101660497صنايع كابل كاويان579
              32211525ايزو بوتانول10101665565بهاور شيمي580
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              32211886ارتوزايلين10101665565بهاور شيمي581
(MEG)10101667018شيميائي آذرآسا582             322091269منو اتيلن گليكول
              32212120اسيد نيتريك10101667018شيميائي آذرآسا583
              32212341سود اش سبك10101667018شيميائي آذرآسا584
              32216162اسيد فسفريك10101667018شيميائي آذرآسا585
              32217413اتانول آمين10101667018شيميائي آذرآسا586
              32212322سود اش سبك10101673038سهيل نسج تهران587
              32215912اسيد استيك10101673038سهيل نسج تهران588
                3221232سود اش سبك10101682464پايداربافت589
                3221590اسيد استيك10101682464پايداربافت590
              32212736سود كاستيك10101709520پرتو دانه خزر591
(DEG)10101712908نئوپان فومنات592               32209820دي اتيلن گليكول
            322131200اوره10101712908نئوپان فومنات593
            322300150كريستال مالمين10101712908نئوپان فومنات594
(MEG)10101716439كبودان شيمي زرين595               32209175منو اتيلن گليكول
(DEG)10101716439كبودان شيمي زرين596               32209875دي اتيلن گليكول
                3222066زايلين10101720102توليدي سپندرنگ597
                3222836نرمال بوتانول10101720102توليدي سپندرنگ598
(MEG)10101723640هيرمند شيمي بهاران599             322091380منو اتيلن گليكول
              32211545ايزو بوتانول10101723640هيرمند شيمي بهاران600
            322118100ارتوزايلين10101723640هيرمند شيمي بهاران601
            322124113متانول10101723640هيرمند شيمي بهاران602
            322131190اوره10101723640هيرمند شيمي بهاران603
              32216245تولوئن10101723640هيرمند شيمي بهاران604
              32220675زايلين10101723640هيرمند شيمي بهاران605
              32228350نرمال بوتانول10101723640هيرمند شيمي بهاران606
              104136تولوئن10101725603توليد مواد اوليه داروپخش607
              32212018اسيد كلريدريك10101725603توليد مواد اوليه داروپخش608
                3221237سود اش سبك10101725603توليد مواد اوليه داروپخش609
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              32212446متانول10101725603توليد مواد اوليه داروپخش610
              32213222آمونياك10101725603توليد مواد اوليه داروپخش611
              32215914اسيد استيك10101725603توليد مواد اوليه داروپخش612
                3221621تولوئن10101725603توليد مواد اوليه داروپخش613
                3222061زايلين10101725603توليد مواد اوليه داروپخش614
              32228313نرمال بوتانول10101725603توليد مواد اوليه داروپخش615
(سهامي عام)616 22بهمن (DEG)10101731374نئوپان                 3220989دي اتيلن گليكول
(سهامي عام)617 22بهمن               32213141اوره10101731374نئوپان
(سهامي عام)618 22بهمن                 3221324آمونياك10101731374نئوپان
(سهامي عام)619 22بهمن               32230070كريستال مالمين10101731374نئوپان
              32210144مونومر وينيل استات10101734018صنايع شيميايي مهراب اكسير620
            322101165مونومر وينيل استات10101747150اورنگ دشت621
              125710تولوئن 10101747448صنايع شيميايي مرجان پيمان622
              32212480متانول10101747448صنايع شيميايي مرجان پيمان623
            322159292اسيد استيك10101747448صنايع شيميايي مرجان پيمان624
            322206158زايلين10101747448صنايع شيميايي مرجان پيمان625
            322282333آروماتيك سنگين10101747448صنايع شيميايي مرجان پيمان626
            322283160نرمال بوتانول10101747448صنايع شيميايي مرجان پيمان627
(MEG)10101753210سوبرارزين628               32209122منو اتيلن گليكول
(DEG)10101753210سوبرارزين629               32209844دي اتيلن گليكول
              32212720سود كاستيك10101753210سوبرارزين630
                3221312اوره10101753210سوبرارزين631
               32220866استايرن10101753210سوبرارزين632
              32220922اسيد ترفتاليك10101753210سوبرارزين633
(MEG)10101754872شيميايي نفت گستر634               32209128منو اتيلن گليكول
(TEG)10101754872شيميايي نفت گستر635                 3221122تري اتيلن گليكول
              32211510ايزو بوتانول10101754872شيميايي نفت گستر636
                3221235سود اش سبك10101754872شيميايي نفت گستر637
              32212410متانول10101754872شيميايي نفت گستر638
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                3221615اسيد فسفريك10101754872شيميايي نفت گستر639
              32217438اتانول آمين10101754872شيميايي نفت گستر640
              32220632زايلين10101754872شيميايي نفت گستر641
              32228270آروماتيك سنگين10101754872شيميايي نفت گستر642
              32209213اسيد سولفوريك10101795696توليدات پتروشيمي قائد بصير643
            1322143425و3 بوتادين10101795696توليدات پتروشيمي قائد بصير644
              32215913اسيد استيك10101795696توليدات پتروشيمي قائد بصير645
         3222082,145استايرن10101795696توليدات پتروشيمي قائد بصير646
            322092150اسيد سولفوريك10101807733پتروشيمي امير كبير647
(MEG)10101821250طيف سايپا648             322091139منو اتيلن گليكول
                3221151ايزو بوتانول10101821250طيف سايپا649
              32211835ارتوزايلين10101821250طيف سايپا650
            322128933برش سنگين10101826390توليدي فراز موتور تهران651
(MEG)10101826955كيميا گران بهزيست652               32209158منو اتيلن گليكول
              32217324اتانول10101826955كيميا گران بهزيست653
            322174122اتانول آمين10101826955كيميا گران بهزيست654
            322127200سود كاستيك10101831556آزما شيمي كارا655
            322117680آلكيل بنزن خطي10101861262پاكينه شوي656
              32212040اسيد كلريدريك10101861262پاكينه شوي657
              32212730سود كاستيك10101861262پاكينه شوي658
            322144100آب ژاول10101861262پاكينه شوي659
              32217440اتانول آمين10101861262پاكينه شوي660
            322092200اسيد سولفوريك10101874688پااليش نفت بندرعباس661
                3221234سود اش سبك10101874688پااليش نفت بندرعباس662
            322127185سود كاستيك10101874688پااليش نفت بندرعباس663
                3221324آمونياك10101874688پااليش نفت بندرعباس664
                3221802اتيلن دي كلرايد10101874688پااليش نفت بندرعباس665
(MEG)10101881409صنايع مهام ايمن ساز666             322091118منو اتيلن گليكول
              32211521ايزو بوتانول10101895105گيتا شيمي سهند667
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            322118112ارتوزايلين10101895105گيتا شيمي سهند668
              32220652زايلين10101895105گيتا شيمي سهند669
(MEG)10101913220شيميايي صنعتي راتيانه يكتا670                 3220916منو اتيلن گليكول
(DEG)10101913220شيميايي صنعتي راتيانه يكتا671               32209812دي اتيلن گليكول
              32220823استايرن10101913220شيميايي صنعتي راتيانه يكتا672
              32220913اسيد ترفتاليك10101913220شيميايي صنعتي راتيانه يكتا673
              32212120اسيد نيتريك10101928345كيميا رنگينه فام674
                3221232سود اش سبك10101928345كيميا رنگينه فام675
                3221279سود كاستيك10101928345كيميا رنگينه فام676
                3221311اوره10101928345كيميا رنگينه فام677
            13014210مفتول مسي10101944832صنايع راماپارسيان678
            322092500اسيد سولفوريك10101961746صنايع روي لوشان679
              32212310سود اش سبك10101961746صنايع روي لوشان680
              32220622زايلين10101985939سازگان شيمي681
(MEG)10101986355درين شيمي682               32209134منو اتيلن گليكول
(DEG)10101986355درين شيمي683               32209867دي اتيلن گليكول
                3221155ايزو بوتانول10101986355درين شيمي684
              32211811ارتوزايلين10101986355درين شيمي685
              32220611زايلين10101986355درين شيمي686
            322208120استايرن10101986355درين شيمي687
              32220911اسيد ترفتاليك10101986355درين شيمي688
              32216316تولوئن دي ايزو سيانات10102004773پايا ابر مارال689
            322127830سود كاستيك10102028246تابش شيمي پويا690
            322124315متانول10102072906بازرگاني پااليش روغن پترو آموت پويا691
            322206945زايلين10102072906بازرگاني پااليش روغن پترو آموت پويا692
            322132400آمونياك10102092340توليدي صنعتي شيمي در سلف693
              32220622زايلين10102099253نويد رنگ پدرام694
                3222837نرمال بوتانول10102099253نويد رنگ پدرام695
              32230010كريستال مالمين10102099253نويد رنگ پدرام696
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              32212445متانول10102123311دارو درمان سلفچگان697
(MEG)10102125079پلي رزين698               32209180منو اتيلن گليكول
(DEG)10102125079پلي رزين699               32209840دي اتيلن گليكول
              32211534ايزو بوتانول10102125079پلي رزين700
            322118103ارتوزايلين10102125079پلي رزين701
              32220631زايلين10102125079پلي رزين702
              32220862استايرن10102125079پلي رزين703
            322209480اسيد ترفتاليك10102125079پلي رزين704
              32228330نرمال بوتانول10102125079پلي رزين705
              32211822ارتوزايلين10102136800شيشه كاوه فلوت706
              32220622زايلين10102136800شيشه كاوه فلوت707
              32209285اسيد سولفوريك10102137417صنايع بازيابي فلزات رنگين708
              32212045اسيد كلريدريك10102137417صنايع بازيابي فلزات رنگين709
              32212141اسيد نيتريك10102137417صنايع بازيابي فلزات رنگين710
              32212396سود اش سبك10102137417صنايع بازيابي فلزات رنگين711
              32213215آمونياك10102137417صنايع بازيابي فلزات رنگين712
            322284700دي اتيل هگزانول10102141190خرم پالستيك تهران713
         3221182,800ارتوزايلين10102150458مولدان صنايع شيمي714
              32212710سود كاستيك10102150458مولدان صنايع شيمي715
            322284800دي اتيل هگزانول10102150458مولدان صنايع شيمي716
(MEG)10102167989پايا زرند717               32209134منو اتيلن گليكول
(DEG)10102167989پايا زرند718               32209834دي اتيلن گليكول
              32220869استايرن10102167989پايا زرند719
              32220917اسيد ترفتاليك10102167989پايا زرند720
              32212433متانول10102215811فرآيند شيمي حكيم721
         3221283,110برش سنگين10102224551كربن سيمرغ722
(MEG)10102231802زر معدن اختران723                 3220915منو اتيلن گليكول
                3221244متانول10102233331صنايع شيميايي رايكا پژوهش724
              32220824استايرن10102233331صنايع شيميايي رايكا پژوهش725
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              32212757سود كاستيك10102239945صنايع بهداشتي ساينا726
              32213121اوره10102239945صنايع بهداشتي ساينا727
              32217473اتانول آمين10102239945صنايع بهداشتي ساينا728
(MEG)10102272493پتروشيمي كارون729                 3220912منو اتيلن گليكول
            322092100اسيد سولفوريك10102272493پتروشيمي كارون730
          3221214,600اسيد نيتريك10102272493پتروشيمي كارون731
         3221271,200سود كاستيك10102272493پتروشيمي كارون732
         3221321,400آمونياك10102272493پتروشيمي كارون733
         3221622,100تولوئن10102272493پتروشيمي كارون734
بيكربنات سديم)10102272493پتروشيمي كارون735 )                 3222002جوش شيرين
(Dop)10102297727صنايع بسته بندي آريا بنيامين736             1131412روغن هاي
(MEG)10102308704به تام روانكار737             322091968منو اتيلن گليكول
              32211825ارتوزايلين10102322273پرنيان رزين سبز738
              32220843استايرن10102322273پرنيان رزين سبز739
                3222068زايلين10102341837آراسنج شيمي740
                12576تولوئن 10102344770سپهر چرم خاورميانه741
              32212725سود كاستيك10102354114فرسا شيمي742
                130143مفتول مسي10102373511نفت ايرانول743
(MEG)10102373511نفت ايرانول744             322091467منو اتيلن گليكول
              32209222اسيد سولفوريك10102373511نفت ايرانول745
              32213211آمونياك10102373511نفت ايرانول746
كربنات سديم سنگين)10102373511نفت ايرانول747 )               32228122سود اش سنگين
              1301454مفتول مسي10102405201سيم كابل نگين748
              32220818استايرن10102412957بسپار سازه الوند749
              32212751سود كاستيك10102427878صنايع غذايي و آشاميدني تهران گوار750
              32220610زايلين10102466968مهاب شيمي ري751
              32212720سود كاستيك10102477374نمكهاي باريم و استرانسيوم آسيا752
            322209160اسيد ترفتاليك10102486135صنايع شيميايي كربن پالست تهران753
            322284320دي اتيل هگزانول10102486135صنايع شيميايي كربن پالست تهران754
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            1050237ايزوسيانات10102487364ابر قائم بهاران755
            322092504اسيد سولفوريك10102498000مهندسي سازه هاي يادنگار756
            322120592اسيد كلريدريك10102498000مهندسي سازه هاي يادنگار757
            322121952اسيد نيتريك10102498000مهندسي سازه هاي يادنگار758
          3221311,146اوره10102498000مهندسي سازه هاي يادنگار759
         3221591,541اسيد استيك10102498000مهندسي سازه هاي يادنگار760
             322302660نيترات آمونيوم كشاورزي10102498000مهندسي سازه هاي يادنگار761
                3220926اسيد سولفوريك10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو762
                3221234سود اش سبك10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو763
              32212424متانول10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو764
              32215933اسيد استيك10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو765
              32217310اتانول10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو766
كربنات سديم سنگين)10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو767 )                 3222812سود اش سنگين
              32228312نرمال بوتانول10102502184فرآوردهاي دارويي تزريقي صالح دارو768
              32211116پارازايلين10102509007بهاوران زرين مژده769
              32220614زايلين10102509007بهاوران زرين مژده770
              32212425متانول10102521197كيميا گران صنعت روز771
              32215946اسيد استيك10102521197كيميا گران صنعت روز772
              32220622زايلين10102521197كيميا گران صنعت روز773
              32228422دي اتيل هگزانول10102521197كيميا گران صنعت روز774
(MEG)10102546644آريا صنعت بهينه775             322091333منو اتيلن گليكول
            322092260اسيد سولفوريك10102596024 پارس فن صنعت776
                3221243متانول10102641004شيميايي الوان عرشيا777
            322209200اسيد ترفتاليك10102661630توليدي هاني كفش پارسي778
            322284500دي اتيل هگزانول10102661630توليدي هاني كفش پارسي779
                3220927اسيد سولفوريك10102709597شيمي صنعت آهنگ780
              32212168اسيد نيتريك10102709597شيمي صنعت آهنگ781
                3221237سود اش سبك10102709597شيمي صنعت آهنگ782
                3221614اسيد فسفريك10102709597شيمي صنعت آهنگ783
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         3221242,500متانول10102723590اهتمام جم784
              32212720سود كاستيك10102723590اهتمام جم785
            322131810اوره10102723590اهتمام جم786
              32209220اسيد سولفوريك10102723888پتروشيمي اوره وآمونياك پرديس787
              32212730سود كاستيك10102723888پتروشيمي اوره وآمونياك پرديس788
(MEG)10102740432روغن هاي روانساز دماوند789               32209150منو اتيلن گليكول
(MEG)10102742610شركت نفت ري سان790             322091242منو اتيلن گليكول
(DEG)10102779930صنعت فيبر آريا791               32209820دي اتيلن گليكول
              32213196اوره10102779930صنعت فيبر آريا792
            322300175كريستال مالمين10102779930صنعت فيبر آريا793
         3221272,700سود كاستيك10102804380پتروگوهرپارس794
            322127200سود كاستيك10102827381گروه صنعتي نوين سيليكات سازان795
            322163105تولوئن دي ايزو سيانات10102830527سهند فوم796
         3221285,500برش سنگين10102837099صنعتي دوده فام797
              32211855ارتوزايلين10102840443دفع آفات البرز به سم798
            322131750اوره10102841011شيميايي سبزسلفچگان799
(MEG)10102843090اس آر اس پارس800               32209138منو اتيلن گليكول
(DEG)10102843090اس آر اس پارس801                 3220983دي اتيلن گليكول
            322127818سود كاستيك10102848149نوكان فرآيند802
              32209250اسيد سولفوريك10102849568پتروشيمي پليمر كرمانشاه803
              32212775سود كاستيك10102849568پتروشيمي پليمر كرمانشاه804
              32211880ارتوزايلين10102864898ماهر شيمي805
              32220630زايلين10102864898ماهر شيمي806
(MEG)10102875173صنعتي نوترون شيمي807               32209133منو اتيلن گليكول
              32209217اسيد سولفوريك10102875173صنعتي نوترون شيمي808
(DEG)10102875173صنعتي نوترون شيمي809                 3220988دي اتيلن گليكول
(TEG)10102875173صنعتي نوترون شيمي810               32211241تري اتيلن گليكول
              32211525ايزو بوتانول10102875173صنعتي نوترون شيمي811
                3221179آلكيل بنزن خطي10102875173صنعتي نوترون شيمي812
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                3221184ارتوزايلين10102875173صنعتي نوترون شيمي813
              32212032اسيد كلريدريك10102875173صنعتي نوترون شيمي814
              32212316سود اش سبك10102875173صنعتي نوترون شيمي815
              32212416متانول10102875173صنعتي نوترون شيمي816
             322127166سود كاستيك10102875173صنعتي نوترون شيمي817
                3221322آمونياك10102875173صنعتي نوترون شيمي818
                3221588الكيالت سنگين10102875173صنعتي نوترون شيمي819
              32215916اسيد استيك10102875173صنعتي نوترون شيمي820
              32216116اسيد فسفريك10102875173صنعتي نوترون شيمي821
                3221738اتانول10102875173صنعتي نوترون شيمي822
              32217457اتانول آمين10102875173صنعتي نوترون شيمي823
                3222068زايلين10102875173صنعتي نوترون شيمي824
              32228317نرمال بوتانول10102875173صنعتي نوترون شيمي825
              32228433دي اتيل هگزانول10102875173صنعتي نوترون شيمي826
            322124200متانول10102881690دارو گستر هجرت827
              32220848استايرن10102918730پايا پالست ايرانيان828
            322092220اسيد سولفوريك10102953996پتروشيمي كاويان829
              32212020اسيد كلريدريك10102953996پتروشيمي كاويان830
              32212417متانول10102953996پتروشيمي كاويان831
            322127500سود كاستيك10102953996پتروشيمي كاويان832
            322124250متانول10102967483پترو پل جم833
(MEG)10103006084بنيان نوين شيمي پارس834               32209188منو اتيلن گليكول
(DEG)10103006084بنيان نوين شيمي پارس835               32209829دي اتيلن گليكول
(TEG)10103006084بنيان نوين شيمي پارس836               32211219تري اتيلن گليكول
              32211554ايزو بوتانول10103006084بنيان نوين شيمي پارس837
              32211727آلكيل بنزن خطي10103006084بنيان نوين شيمي پارس838
              32212447متانول10103006084بنيان نوين شيمي پارس839
              32212829برش سنگين10103006084بنيان نوين شيمي پارس840
              32215827الكيالت سنگين10103006084بنيان نوين شيمي پارس841



30 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

              32216228تولوئن10103006084بنيان نوين شيمي پارس842
              32216321تولوئن دي ايزو سيانات10103006084بنيان نوين شيمي پارس843
              32218020اتيلن دي كلرايد10103006084بنيان نوين شيمي پارس844
              32220675زايلين10103006084بنيان نوين شيمي پارس845
              32228312نرمال بوتانول10103006084بنيان نوين شيمي پارس846
            322284101دي اتيل هگزانول10103006084بنيان نوين شيمي پارس847
              32209295اسيد سولفوريك10103010537راك فرايند پاك848
          3221275,689سود كاستيك10103010537راك فرايند پاك849
              32217449اتانول آمين10103010537راك فرايند پاك850
                3222843دي اتيل هگزانول10103010537راك فرايند پاك851
              32211512ايزو بوتانول10103066383صنايع شيميايي و رنگ سازي پاك طيف نگار852
              32212424متانول10103066383صنايع شيميايي و رنگ سازي پاك طيف نگار853
              32215960اسيد استيك10103066383صنايع شيميايي و رنگ سازي پاك طيف نگار854
              32220624زايلين10103066383صنايع شيميايي و رنگ سازي پاك طيف نگار855
              32228312نرمال بوتانول10103066383صنايع شيميايي و رنگ سازي پاك طيف نگار856
                3221201اسيد كلريدريك10103067180پاك بوم شيراز857
                3221231سود اش سبك10103067180پاك بوم شيراز858
              32212722سود كاستيك10103067180پاك بوم شيراز859
            322118104ارتوزايلين10103111061بين المللي روان ساز صنعت بهينه كاران860
            322124125متانول10103111061بين المللي روان ساز صنعت بهينه كاران861
            322162125تولوئن10103111061بين المللي روان ساز صنعت بهينه كاران862
            322206125زايلين10103111061بين المللي روان ساز صنعت بهينه كاران863
            322282150آروماتيك سنگين10103111061بين المللي روان ساز صنعت بهينه كاران864
         3221242,100متانول10103132855مجتمع پترو صنعت گامرون865
            322132230آمونياك10103132855مجتمع پترو صنعت گامرون866
              32220667زايلين10103140098فرآورده هاي طيف سبز867
            322124830متانول10103152719اخگر آرارات868
                3221233سود اش سبك10103162236پايا سنتز869
                3221244متانول10103162236پايا سنتز870
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(MEG)10103195403پتروپويش كيميا871               32209124منو اتيلن گليكول
              32212427متانول10103195403پتروپويش كيميا872
              32217426اتانول آمين10103195403پتروپويش كيميا873
              32228240آروماتيك سنگين10103195403پتروپويش كيميا874
                3221155ايزو بوتانول10103195494صنايع شيميائي پارس البرز پوشش875
              32211826ارتوزايلين10103195494صنايع شيميائي پارس البرز پوشش876
                3221741اتانول آمين10103195494صنايع شيميائي پارس البرز پوشش877
              32220611زايلين10103195494صنايع شيميائي پارس البرز پوشش878
                3222832نرمال بوتانول10103195494صنايع شيميائي پارس البرز پوشش879
(MEG)10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس880                32209166منو اتيلن گليكول
(DEG)10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس881               32209826دي اتيلن گليكول
                3221155ايزو بوتانول10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس882
              32211863ارتوزايلين10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس883
            322124183متانول10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس884
              32215915اسيد استيك10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس885
                3221629تولوئن10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس886
            322206120زايلين10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس887
              32220893استايرن10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس888
            322209121اسيد ترفتاليك10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس889
              32228314نرمال بوتانول10103213950مجتمع شيميايي تيراژه رنگ پارس890
(MEG)10103221043اكسير سازان اطلس891             322091300منو اتيلن گليكول
              32209276اسيد سولفوريك10103221043اكسير سازان اطلس892
(DEG)10103221043اكسير سازان اطلس893             322098122دي اتيلن گليكول
            322115383ايزو بوتانول10103221043اكسير سازان اطلس894
            322118270ارتوزايلين10103221043اكسير سازان اطلس895
         3221241,049متانول10103221043اكسير سازان اطلس896
            322128950برش سنگين10103221043اكسير سازان اطلس897
            322144100آب ژاول10103221043اكسير سازان اطلس898
            322159196اسيد استيك10103221043اكسير سازان اطلس899
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            322162816تولوئن10103221043اكسير سازان اطلس900
            322206250زايلين10103221043اكسير سازان اطلس901
            322208110استايرن10103221043اكسير سازان اطلس902
            322283385نرمال بوتانول10103221043اكسير سازان اطلس903
              32211822ارتوزايلين10103224105آسا فلوت904
              32220622زايلين10103224105آسا فلوت905
             322127166سود كاستيك10103236650پارس ايده سبز906
              32209230اسيد سولفوريك10103251617صنايع پتروشيمي تخت جمشيد907
              32212725سود كاستيك10103251617صنايع پتروشيمي تخت جمشيد908
              32213210آمونياك10103251617صنايع پتروشيمي تخت جمشيد909
         13221433,038و3 بوتادين10103251617صنايع پتروشيمي تخت جمشيد910
              32216220تولوئن10103251617صنايع پتروشيمي تخت جمشيد911
            322208575استايرن10103251617صنايع پتروشيمي تخت جمشيد912
(MEG)10103257914آريا شيمي رايكا913                 3220912منو اتيلن گليكول
              32212720سود كاستيك10103257914آريا شيمي رايكا914
            322174175اتانول آمين10103257914آريا شيمي رايكا915
            322092380اسيد سولفوريك10103267543شيمي تكس آريا916
            322127620سود كاستيك10103267543شيمي تكس آريا917
(MEG)10103274210كيميا پااليش شكوهيه918               32209130منو اتيلن گليكول
              32209213اسيد سولفوريك10103274210كيميا پااليش شكوهيه919
(DEG)10103274210كيميا پااليش شكوهيه920               32209830دي اتيلن گليكول
              32212010اسيد كلريدريك10103274210كيميا پااليش شكوهيه921
                3221213اسيد نيتريك10103274210كيميا پااليش شكوهيه922
              32212423متانول10103274210كيميا پااليش شكوهيه923
                3221325آمونياك10103274210كيميا پااليش شكوهيه924
              32215915اسيد استيك10103274210كيميا پااليش شكوهيه925
                3221623تولوئن10103274210كيميا پااليش شكوهيه926
                3221733اتانول10103274210كيميا پااليش شكوهيه927
              32217410اتانول آمين10103274210كيميا پااليش شكوهيه928
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                3222069زايلين10103274210كيميا پااليش شكوهيه929
              32220947اسيد ترفتاليك10103274210كيميا پااليش شكوهيه930
                3222835نرمال بوتانول10103274210كيميا پااليش شكوهيه931
              32228470دي اتيل هگزانول10103274210كيميا پااليش شكوهيه932
              32210133مونومر وينيل استات10103279193آذرتابان آسيا933
              32212311سود اش سبك10103330900فارس ريزان مواد934
              32212433متانول10103330900فارس ريزان مواد935
              32210111مونومر وينيل استات10103359794زرين بافت البرز936
(DEG)10103402145صنعت چوب تراشه نقطه937               32209817دي اتيلن گليكول
              32213156اوره10103402145صنعت چوب تراشه نقطه938
              32230070كريستال مالمين10103402145صنعت چوب تراشه نقطه939
            322117500آلكيل بنزن خطي10103402183كيمياپژوهان خاورشيمي940
(MEG)10103459830كيميا روانكار پارس941             322091395منو اتيلن گليكول
            322206113زايلين10103464689پيرا كشت شيمي942
                3220921اسيد سولفوريك10103485864زرگان پليمر فارس943
                3221272سود كاستيك10103485864زرگان پليمر فارس944
                3221317اوره10103485864زرگان پليمر فارس945
                3221324آمونياك10103485864زرگان پليمر فارس946
              32220820استايرن10103485864زرگان پليمر فارس947
            322300170كريستال مالمين10103485864زرگان پليمر فارس948
كربنات سديم سنگين)10103501233باوند شيمي949 )             322281613سود اش سنگين
              32216347تولوئن دي ايزو سيانات10103589391ابر آسمان صنعت950
(MEG)10103619928آرين پلي يورتان951                 3220914منو اتيلن گليكول
(DEG)10103619928آرين پلي يورتان952                 3220989دي اتيلن گليكول
                3221742اتانول آمين10103619928آرين پلي يورتان953
                3221152ايزو بوتانول10103699052صنايع شيميايي شادرنگ كاال954
                3221243متانول10103699052صنايع شيميايي شادرنگ كاال955
                3222064زايلين10103699052صنايع شيميايي شادرنگ كاال956
                3222834نرمال بوتانول10103699052صنايع شيميايي شادرنگ كاال957
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            322115210ايزو بوتانول10103760403پتروشيمي پارسا فن آوري اديب958
            322118615ارتوزايلين10103760403پتروشيمي پارسا فن آوري اديب959
              32212475متانول10103760403پتروشيمي پارسا فن آوري اديب960
              32216245تولوئن10103760403پتروشيمي پارسا فن آوري اديب961
            322206745زايلين10103760403پتروشيمي پارسا فن آوري اديب962
            322283250نرمال بوتانول10103760403پتروشيمي پارسا فن آوري اديب963
(MEG)10103866750شر?ت صنايع آتش بس پارس964                 3220918منو اتيلن گليكول
                3220922اسيد سولفوريك10103866750شر?ت صنايع آتش بس پارس965
                3221241متانول10103866750شر?ت صنايع آتش بس پارس966
                3221740اتانول آمين10103866750شر?ت صنايع آتش بس پارس967
بيكربنات سديم)10103866750شر?ت صنايع آتش بس پارس968 )               32220038جوش شيرين
              125713تولوئن 10103887122رنگ كانساي ايرانيان969
                3221241متانول10103887122رنگ كانساي ايرانيان970
              32220624زايلين10103887122رنگ كانساي ايرانيان971
                3222833نرمال بوتانول10103887122رنگ كانساي ايرانيان972
                3220929اسيد سولفوريك10103910228پترو پاسارگاد خاورميانه973
          3221241,463متانول10103910228پترو پاسارگاد خاورميانه974
            322159335اسيد استيك10103910228پترو پاسارگاد خاورميانه975
(MEG)10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان976               32209145منو اتيلن گليكول
              32209227اسيد سولفوريك10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان977
(DEG)10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان978               32209845دي اتيلن گليكول
                3221017مونومر وينيل استات10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان979
                3221114پارازايلين10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان980
(TEG)10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان981               32211245تري اتيلن گليكول
              32212336سود اش سبك10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان982
                3221248متانول10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان983
              32212727سود كاستيك10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان984
                3221354بنزن10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان985
            322159140اسيد استيك10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان986
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                3221624تولوئن10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان987
                3221734اتانول10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان988
            322174175اتانول آمين10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان989
بيكربنات سديم)10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان990 )                 3222005جوش شيرين
                3222064زايلين10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان991
                3222089استايرن10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان992
              32220918اسيد ترفتاليك10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان993
                3222834نرمال بوتانول10103919089توسعه افزودني هاي سيمان نوژان994
              32220652زايلين10103954215صنعتي و شيميايي نگين زره پارس995
(MEG)10103995915پترو تكتاز پارس كارن996               32209155منو اتيلن گليكول
(DEG)10103995915پترو تكتاز پارس كارن997                 3220982دي اتيلن گليكول
(سهامي خاص)998               32211820ارتوزايلين10104087302كيمياي سعادت ايرانيان
(سهامي خاص)999               32220656زايلين10104087302كيمياي سعادت ايرانيان

                3221206اسيد كلريدريك10104102097ذرين ذرت شاهرود1000
                3221233سود اش سبك10104102097ذرين ذرت شاهرود1001
                3221276سود كاستيك10104102097ذرين ذرت شاهرود1002
         3221181,250ارتوزايلين10180500200البرز پااليش اشتهارد1003
         3221243,000متانول10180500200البرز پااليش اشتهارد1004
         3222061,250زايلين10180500200البرز پااليش اشتهارد1005
            13016253مس كاتدي10181501190آرين ذوب آهاري1006
              32211522ايزو بوتانول10190020277الوان شيمي البرز1007
              32211853ارتوزايلين10190020277الوان شيمي البرز1008
              32212425متانول10190020277الوان شيمي البرز1009
              32216272تولوئن10190020277الوان شيمي البرز1010
              32220653زايلين10190020277الوان شيمي البرز1011
              32228322نرمال بوتانول10190020277الوان شيمي البرز1012
            322209109اسيد ترفتاليك10190037380صنعتي زكريا شيمي البرز1013
            322284125دي اتيل هگزانول10190037380صنعتي زكريا شيمي البرز1014
            13014215مفتول مسي10200062838موتوژن1015
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              32213150اوره10200066720آذر شيمي مرند1016
              32210111مونومر وينيل استات10200088239بردارشيب1017
              32220834استايرن10200088239بردارشيب1018
              32212411متانول10200090751سهند پوالد1019
              32212413متانول10200096500ريخته گري ماشين سازي تبريز1020
                3221743اتانول آمين10200096500ريخته گري ماشين سازي تبريز1021
            322127492سود كاستيك10200105825كلر پارس1022
(MEG)10200110519پترو ماد كيميا1023               32209121منو اتيلن گليكول
               32210166مونومر وينيل استات10200110519پترو ماد كيميا1024
            322115115ايزو بوتانول10200110519پترو ماد كيميا1025
              32211822ارتوزايلين10200110519پترو ماد كيميا1026
            322124220متانول10200110519پترو ماد كيميا1027
            322159370اسيد استيك10200110519پترو ماد كيميا1028
              32220628زايلين10200110519پترو ماد كيميا1029
            322283115نرمال بوتانول10200110519پترو ماد كيميا1030
              32212758سود كاستيك10200118730پاك تز1031
(MEG)10200121626آسيا ژوله1032               32209140منو اتيلن گليكول
              32212318سود اش سبك10200130180صنايع شيميايي و دارويي تبريز1033
              32212430متانول10200130180صنايع شيميايي و دارويي تبريز1034
                3221271سود كاستيك10200130180صنايع شيميايي و دارويي تبريز1035
              32216192اسيد فسفريك10200130180صنايع شيميايي و دارويي تبريز1036
بيكربنات سديم)10200130180صنايع شيميايي و دارويي تبريز1037 )               32220079جوش شيرين
              32215912اسيد استيك10200147124ستاره نخ تبريز1038
بيكربنات سديم)10200148904صنايع غذايي شيرين وطن1039 )                 3222002جوش شيرين
            322284164دي اتيل هگزانول10200168426تبريز تقطير1040
            322131150اوره10200190213تدبير شيمي آذران1041
              32212196اسيد نيتريك10200214411كيمياگران پاك صنعت1042
              32212455متانول10200214411كيمياگران پاك صنعت1043
            322127155سود كاستيك10200214411كيمياگران پاك صنعت1044
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              32215924اسيد استيك10200214411كيمياگران پاك صنعت1045
              32216128اسيد فسفريك10200214411كيمياگران پاك صنعت1046
بيكربنات سديم)10200214411كيمياگران پاك صنعت1047 )               32220045جوش شيرين
(MEG)10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1048               32209126منو اتيلن گليكول
(DEG)10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1049                 3220982دي اتيلن گليكول
            322111157پارازايلين10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1050
              32211522ايزو بوتانول10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1051
            322118177ارتوزايلين10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1052
              32212460متانول10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1053
            322206332زايلين10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1054
              32228388نرمال بوتانول10200218487سرمايه گذاري صانع يكتا1055
              32212435متانول10200227383شيمي صفا1056
            322123118سود اش سبك10200265833دومان شيمي تبريز1057
              32212415متانول10200265833دومان شيمي تبريز1058
بيكربنات سديم)10200265833دومان شيمي تبريز1059 )             322200344جوش شيرين
                3221248متانول10200309699توليدي رنگ و رزين صمد بحرين1060
              32220621زايلين10200309699توليدي رنگ و رزين صمد بحرين1061
              32220917اسيد ترفتاليك10200309699توليدي رنگ و رزين صمد بحرين1062
                3222836نرمال بوتانول10200309699توليدي رنگ و رزين صمد بحرين1063
              32216212تولوئن10200355985آيريك راه پايه1064
                3222086استايرن10200355985آيريك راه پايه1065
            322115535ايزو بوتانول10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1066
            322124595متانول10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1067
            322159348اسيد استيك10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1068
            322162101تولوئن10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1069
              32217349اتانول10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1070
            322206685زايلين10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1071
              32220835استايرن10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1072
            322283327نرمال بوتانول10200361796صنايع رنگ اطلس فام سهند1073
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              32212399سود اش سبك10200386386آرام شيمي ميشو1074
              32212415متانول10200386386آرام شيمي ميشو1075
              32216120اسيد فسفريك10200386386آرام شيمي ميشو1076
بيكربنات سديم)10200386386آرام شيمي ميشو1077 )             322200192جوش شيرين
(MEG)10200456448همراه شيمي آذران1078               32209154منو اتيلن گليكول
            322124125متانول10200456448همراه شيمي آذران1079
            322159143اسيد استيك10200456448همراه شيمي آذران1080
            322092750اسيد سولفوريك10220079472پتروشيمي اروميه1081
            322131980اوره10220079472پتروشيمي اروميه1082
            322132348آمونياك10220079472پتروشيمي اروميه1083
(MEG)10220101693آذر روان ساز1084             322091500منو اتيلن گليكول
(MEG)10220123768آهاركيميا1085               32209140منو اتيلن گليكول
              32212448متانول10220123768آهاركيميا1086
              32213147اوره10240029310كود وطن سبز خلخال1087
(DEG)10240074610آرتا پالست1088               32209850دي اتيلن گليكول
         3221311,083اوره10240074610آرتا پالست1089
            322300583كريستال مالمين10240074610آرتا پالست1090
            322124787متانول10240109866آرتا پان1091
              32210144مونومر وينيل استات10260053030سپهرشيمي1092
(DEG)10260054430صنايع كاشي نايين1093               32209830دي اتيلن گليكول
(MEG)10260056543ايمن تاش سپاهان1094               32209110منو اتيلن گليكول
                3220925اسيد سولفوريك10260056543ايمن تاش سپاهان1095
(DEG)10260056543ايمن تاش سپاهان1096                 3220984دي اتيلن گليكول
                3221275سود كاستيك10260056543ايمن تاش سپاهان1097
                3221744اتانول آمين10260056543ايمن تاش سپاهان1098
بيكربنات سديم)10260056543ايمن تاش سپاهان1099 )             322200100جوش شيرين
                3222834نرمال بوتانول10260056543ايمن تاش سپاهان1100
              32228410دي اتيل هگزانول10260056543ايمن تاش سپاهان1101
                3221276سود كاستيك10260067952پايا رزين1102
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              132214396و3 بوتادين10260067952پايا رزين1103
            322208220استايرن10260067952پايا رزين1104
(MEG)10260078884آرانكوه شيمي1105               32209114منو اتيلن گليكول
(DEG)10260078884آرانكوه شيمي1106               32209814دي اتيلن گليكول
                3221621تولوئن10260078884آرانكوه شيمي1107
              32220616زايلين10260078884آرانكوه شيمي1108
              32220824استايرن10260078884آرانكوه شيمي1109
              32220930اسيد ترفتاليك10260078884آرانكوه شيمي1110
1111( (سهامي خاص                 3221243متانول10260094803صنايع برترشيمي
                3220921اسيد سولفوريك10260095291توليدي وصنعتي اطلس چاپ1112
                3221232سود اش سبك10260095291توليدي وصنعتي اطلس چاپ1113
                3221276سود كاستيك10260095291توليدي وصنعتي اطلس چاپ1114
                3221313اوره10260095291توليدي وصنعتي اطلس چاپ1115
                3221593اسيد استيك10260095291توليدي وصنعتي اطلس چاپ1116
              32210199مونومر وينيل استات10260116731ياسين رزين سجاد-شركت1117
              32212720سود كاستيك10260139203زبرجد پيمان1118
(DEG)10260162410كاشي آسيا نجف آباد1119               32209827دي اتيلن گليكول
كربنات سديم سنگين)10260162410كاشي آسيا نجف آباد1120 )               32228133سود اش سنگين
               32210166مونومر وينيل استات10260163522پت شيمي1121
              32216220تولوئن10260182841توليدي و صنعتي رنگ سرو1122
              32210133مونومر وينيل استات10260202043روناس شيمي كاشان1123
                3221328آمونياك10260206130فوالد امير كبير كاشان1124
              32210111مونومر وينيل استات10260220074چسب كوير كاشان1125
            322124180متانول10260237873انرژي سازان فرا قاره1126
              125742تولوئن 10260243777خودرنگ1127
              32211826ارتوزايلين10260243777خودرنگ1128
               32220666زايلين10260243777خودرنگ1129
              32228348نرمال بوتانول10260243777خودرنگ1130
كربنات سديم سنگين)10260245517بلور و شيشه اصفهان1131 )             322281231سود اش سنگين
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              32210111مونومر وينيل استات10260255813توليدي وصنعتي س      پاهان موكت1132
(CFO)10260269807كربن تك1133          12171,525سي اف او
         3221282,475برش سنگين10260269807كربن تك1134
            322124118متانول10260276866نيروكلر1135
            322127280سود كاستيك10260276866نيروكلر1136
            322159150اسيد استيك10260276866نيروكلر1137
              32217380اتانول10260276866نيروكلر1138
كربنات سديم سنگين)10260276866نيروكلر1139 )               32228125سود اش سنگين
(DEG)10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1140                 3220981دي اتيلن گليكول
                3221240متانول10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1141
              32216250تولوئن10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1142
                3221732اتانول10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1143
              32220682زايلين10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1144
                3222083استايرن10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1145
              32228330نرمال بوتانول10260284761توليدي، صنعتي و شيميايي گيتي آسا1146
              32210122مونومر وينيل استات10260285986روناك شيمي1147
(MEG)10260286920صنايع توليدي گوهر صفا كركس1148               32209122منو اتيلن گليكول
(DEG)10260294158توليدي تكسرام1149               32209824دي اتيلن گليكول
(MEG)10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1150               32209141منو اتيلن گليكول
(DEG)10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1151             322098142دي اتيلن گليكول
              32210144مونومر وينيل استات10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1152
                3221180ارتوزايلين10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1153
            322208399استايرن10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1154
              32220967اسيد ترفتاليك10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1155
              32228445دي اتيل هگزانول10260300242صنايع شيميايي پليمر ايران1156
          3221115,056پارازايلين10260317792توليد مواد اوليه الياف مصنوعي1157
          3221241,600متانول10260317792توليد مواد اوليه الياف مصنوعي1158
          3222841,263دي اتيل هگزانول10260317792توليد مواد اوليه الياف مصنوعي1159
              32210155مونومر وينيل استات10260318185به نسج س پاهان1160
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            322101220مونومر وينيل استات10260322150توليدي مواد شيميايي آبنيل شيمي1161
            322208115استايرن10260322150توليدي مواد شيميايي آبنيل شيمي1162
            322121110اسيد نيتريك10260323677تات شيمي1163
              32212750سود كاستيك10260323677تات شيمي1164
            322284100دي اتيل هگزانول10260323677تات شيمي1165
         3221271,075سود كاستيك10260324927سيليكات گستراصفهان1166
كربنات سديم سنگين)10260324927سيليكات گستراصفهان1167 )             322281525سود اش سنگين
              32210111مونومر وينيل استات10260327267پرزان رزين1168
            322131100اوره10260327267پرزان رزين1169
(CFO)10260328063پااليش قطران ذغالسنگ1170           12172,650سي اف او
         3221283,235برش سنگين10260328063پااليش قطران ذغالسنگ1171
                3222066زايلين10260328063پااليش قطران ذغالسنگ1172
(MEG)10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1173               32209188منو اتيلن گليكول
(DEG)10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1174               32209888دي اتيلن گليكول
              32212418متانول10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1175
              32216212تولوئن10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1176
              32220621زايلين10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1177
            322208192استايرن10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1178
            322209120اسيد ترفتاليك10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1179
            322284110دي اتيل هگزانول10260343210صنايع شيميايي قطره قطره اصفهان1180
              32212444متانول10260350211محافظان شيمي سپاهان1181
(DEG)10260353915صبا كاشي بروجن1182                 3220984دي اتيلن گليكول
(MEG)10260370696مهرتاش سپاهان1183             322091270منو اتيلن گليكول
(MEG)10260387610توليدي چسب بن1184               32209111منو اتيلن گليكول
              32210199مونومر وينيل استات10260387610توليدي چسب بن1185
              32220834استايرن10260387610توليدي چسب بن1186
(MEG)10260444580سوبرانكو1187               32209170منو اتيلن گليكول
(DEG)10260444580سوبرانكو1188               32209870دي اتيلن گليكول
              32210122مونومر وينيل استات10260444580سوبرانكو1189
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              32211822ارتوزايلين10260444580سوبرانكو1190
              32216222تولوئن10260444580سوبرانكو1191
            322208100استايرن10260444580سوبرانكو1192
              32220935اسيد ترفتاليك10260444580سوبرانكو1193
            322124100متانول10260449931آساد شيمي سپاهان1194
            322159183اسيد استيك10260449931آساد شيمي سپاهان1195
(MEG)10260468205صنايع ايجاد رزين جام1196                 3220914منو اتيلن گليكول
              32210155مونومر وينيل استات10260468205صنايع ايجاد رزين جام1197
            322124135متانول10260471315صنايع شيميايي پتروايمن سپاهان1198
            322159876اسيد استيك10260471315صنايع شيميايي پتروايمن سپاهان1199
            322173573اتانول10260471315صنايع شيميايي پتروايمن سپاهان1200
          3222061,286زايلين10260471315صنايع شيميايي پتروايمن سپاهان1201
            322284515دي اتيل هگزانول10260471315صنايع شيميايي پتروايمن سپاهان1202
              32211715آلكيل بنزن خطي10260490896بتا فرايند شيمي1203
              32217424اتانول آمين10260490896بتا فرايند شيمي1204
              32212360سود اش سبك10260492051پارسيان پارت پاسارگاد1205
كربنات سديم سنگين)10260492051پارسيان پارت پاسارگاد1206 )             322281623سود اش سنگين
(DEG)10260492543توكارنگ فوالد سپاهان1207                 3220986دي اتيلن گليكول
                3221152ايزو بوتانول10260492543توكارنگ فوالد سپاهان1208
                3222063زايلين10260492543توكارنگ فوالد سپاهان1209
                3222098اسيد ترفتاليك10260492543توكارنگ فوالد سپاهان1210
              32228216آروماتيك سنگين10260492543توكارنگ فوالد سپاهان1211
                3222836نرمال بوتانول10260492543توكارنگ فوالد سپاهان1212
            322127224سود كاستيك10260507203آرياسيليكات            سپاهان1213
              125710تولوئن 10260523306پارس رزين اسپادانا1214
(MEG)10260523306پارس رزين اسپادانا1215               32209135منو اتيلن گليكول
(DEG)10260523306پارس رزين اسپادانا1216               32209825دي اتيلن گليكول
              32220864استايرن10260523306پارس رزين اسپادانا1217
              32212419متانول10260536677كوير شيمي اسپادانا1218
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                3221628تولوئن10260536677كوير شيمي اسپادانا1219
              32220628زايلين10260536677كوير شيمي اسپادانا1220
            322124280متانول10260605417فاتح فام سپاهان1221
(DEG)10260617432افرا چوب سبز ايرانيان1222               32209816دي اتيلن گليكول
            322131333اوره10260617432افرا چوب سبز ايرانيان1223
            322300333كريستال مالمين10260617432افرا چوب سبز ايرانيان1224
              32210188مونومر وينيل استات10260625473نيكان صنعت نما گستر1225
(MEG)10260632836آراد صنعت ماهان1226             322091208منو اتيلن گليكول
              32212440متانول10260632836آراد صنعت ماهان1227
              32217340اتانول10260632836آراد صنعت ماهان1228
            322282168آروماتيك سنگين10260632836آراد صنعت ماهان1229
              32228482دي اتيل هگزانول10260632836آراد صنعت ماهان1230
(MEG)10260638812هليا فرايند رازي1231               32209141منو اتيلن گليكول
(DEG)10260638812هليا فرايند رازي1232               32209816دي اتيلن گليكول
              32212328سود اش سبك10260638812هليا فرايند رازي1233
              32217428اتانول آمين10260638812هليا فرايند رازي1234
              32228285آروماتيك سنگين10260638812هليا فرايند رازي1235
              32228448دي اتيل هگزانول10260638812هليا فرايند رازي1236
(MEG)10260644847امين شيمي سپاهان1237               32209145منو اتيلن گليكول
(DEG)10260644847امين شيمي سپاهان1238             322098112دي اتيلن گليكول
            322208146استايرن10260644847امين شيمي سپاهان1239
              32220970اسيد ترفتاليك10260644847امين شيمي سپاهان1240
(MEG)10260645531غزال پليمر صنعت آيريك1241                 3220918منو اتيلن گليكول
(DEG)10260645531غزال پليمر صنعت آيريك1242               32209811دي اتيلن گليكول
              32220824استايرن10260645531غزال پليمر صنعت آيريك1243
              32220911اسيد ترفتاليك10260645531غزال پليمر صنعت آيريك1244
(MEG)10260666375صنايع شيميايي آذين بسپارسپاهان1245               32209111منو اتيلن گليكول
(DEG)10260666375صنايع شيميايي آذين بسپارسپاهان1246               32209811دي اتيلن گليكول
              32216311تولوئن دي ايزو سيانات10260666375صنايع شيميايي آذين بسپارسپاهان1247
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              32220911اسيد ترفتاليك10260666375صنايع شيميايي آذين بسپارسپاهان1248
(MEG)10320029660صنايع شيميايي بوشهر1249             322091130منو اتيلن گليكول
(DEG)10320029660صنايع شيميايي بوشهر1250             322098130دي اتيلن گليكول
              32220640زايلين10320029660صنايع شيميايي بوشهر1251
            322208250استايرن10320029660صنايع شيميايي بوشهر1252
              32220910اسيد ترفتاليك10320029660صنايع شيميايي بوشهر1253
              1301425مفتول مسي10320063741سيم وكابل ستاره دشتستان1254
            322092800اسيد سولفوريك10320117067اركان شيمي جنوب1255
            322206280زايلين10320139471معماران تجارت آفتاب1256
              32209284اسيد سولفوريك10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1257
            322115224ايزو بوتانول10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1258
            322118651ارتوزايلين10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1259
            322124472متانول10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1260
            322159201اسيد استيك10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1261
            322162236تولوئن10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1262
            322206733زايلين10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1263
            322283359نرمال بوتانول10320163596پخش و پااليش پارسا اديب پويا1264
              32213110اوره10320173231سبز آذر كاسپين1265
              32211528ايزو بوتانول10320203333آميتيس رنگ و رزين1266
              32211828ارتوزايلين10320203333آميتيس رنگ و رزين1267
              32212451متانول10320203333آميتيس رنگ و رزين1268
              32220684زايلين10320203333آميتيس رنگ و رزين1269
(MEG)10320253788سپهر شيمي سپنتا1270             322091256منو اتيلن گليكول
(DEG)10320253788سپهر شيمي سپنتا1271               32209827دي اتيلن گليكول
(TEG)10320253788سپهر شيمي سپنتا1272               32211215تري اتيلن گليكول
              32212462متانول10320253788سپهر شيمي سپنتا1273
                3221278سود كاستيك10320253788سپهر شيمي سپنتا1274
                3221615اسيد فسفريك10320253788سپهر شيمي سپنتا1275
              32217433اتانول آمين10320253788سپهر شيمي سپنتا1276
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                3222062زايلين10320264327صنايع شيميائي كوشا رزين سينا1277
              32220813استايرن10320264327صنايع شيميائي كوشا رزين سينا1278
              32211810ارتوزايلين10320284005رانا كيميا فام1279
                3221248متانول10320284005رانا كيميا فام1280
          3220921,650اسيد سولفوريك10320328580فرآوري مس درخشان تخت گنبد1281
(MEG)10320388797كيميااكسيرآسيا1282             322091246منو اتيلن گليكول
              32209226اسيد سولفوريك10320388797كيميااكسيرآسيا1283
(DEG)10320388797كيميااكسيرآسيا1284             322098146دي اتيلن گليكول
              32211130پارازايلين10320388797كيميااكسيرآسيا1285
(TEG)10320388797كيميااكسيرآسيا1286             322112146تري اتيلن گليكول
            322115352ايزو بوتانول10320388797كيميااكسيرآسيا1287
            322118136ارتوزايلين10320388797كيميااكسيرآسيا1288
              32212022اسيد كلريدريك10320388797كيميااكسيرآسيا1289
            322124984متانول10320388797كيميااكسيرآسيا1290
            322159287اسيد استيك10320388797كيميااكسيرآسيا1291
              32216144اسيد فسفريك10320388797كيميااكسيرآسيا1292
            322162123تولوئن10320388797كيميااكسيرآسيا1293
            322165146پنتان پالس10320388797كيميااكسيرآسيا1294
            322173146اتانول10320388797كيميااكسيرآسيا1295
            322206195زايلين10320388797كيميااكسيرآسيا1296
            322208151استايرن10320388797كيميااكسيرآسيا1297
            322283348نرمال بوتانول10320388797كيميااكسيرآسيا1298
            322127294سود كاستيك10320429419توليدي شيمي گستران توحيد1299
              32211548ايزو بوتانول10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1300
            322118197ارتوزايلين10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1301
                3221247متانول10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1302
              32215974اسيد استيك10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1303
              32216233تولوئن10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1304
              32217313اتانول10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1305
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              32228368نرمال بوتانول10320458616صنايع شيميايي بيات شهريار1306
            322127461سود كاستيك10320469436پارس سيليكات ايرانيان1307
            322118583ارتوزايلين10320489965صنعت پتروشيمي ري1308
            322124791متانول10320489965صنعت پتروشيمي ري1309
         3221591,040اسيد استيك10320489965صنعت پتروشيمي ري1310
            322165350پنتان پالس10320489965صنعت پتروشيمي ري1311
         3222061,021زايلين10320489965صنعت پتروشيمي ري1312
            322282262آروماتيك سنگين10320489965صنعت پتروشيمي ري1313
            322283437نرمال بوتانول10320489965صنعت پتروشيمي ري1314
              32212330سود اش سبك10320538039صنايع رنگ و لعاب آذر مينا سرام1315
            322206142زايلين10320581945عالي پردازان آتيه1316
              32228460دي اتيل هگزانول10320610383پترواكتان ايساتيس1317
              32211549ايزو بوتانول10320611969گونش شيمي صنعت1318
              32212432متانول10320611969گونش شيمي صنعت1319
              32216311تولوئن دي ايزو سيانات10320611969گونش شيمي صنعت1320
              32228481دي اتيل هگزانول10320611969گونش شيمي صنعت1321
(MEG)10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1322               32209121منو اتيلن گليكول
              32211533ايزو بوتانول10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1323
            322118103ارتوزايلين10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1324
              32212472متانول10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1325
              32215974اسيد استيك10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1326
              32216233تولوئن10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1327
              32216510پنتان پالس10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1328
              32217324اتانول10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1329
              32220655زايلين10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1330
              32228234آروماتيك سنگين10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1331
              32228358نرمال بوتانول10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1332
              32228410دي اتيل هگزانول10320635830پتروزرين پااليش ايرانيان1333
بيكربنات سديم)10320674308آذر انديش شادي1334 )             322200400جوش شيرين
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              32212844برش سنگين10320798350روان سازان اطلس1335
            322115194ايزو بوتانول10320817781زرين طيف پارسه1336
            322118464ارتوزايلين10320817781زرين طيف پارسه1337
            322124150متانول10320817781زرين طيف پارسه1338
            322159281اسيد استيك10320817781زرين طيف پارسه1339
            322206578زايلين10320817781زرين طيف پارسه1340
            322283135نرمال بوتانول10320817781زرين طيف پارسه1341
(MEG)10320818419اكسير شيمي طوس پويا1342             322091250منو اتيلن گليكول
            322118345ارتوزايلين10320818419اكسير شيمي طوس پويا1343
            322120125اسيد كلريدريك10320818419اكسير شيمي طوس پويا1344
              32212183اسيد نيتريك10320818419اكسير شيمي طوس پويا1345
            322124245متانول10320818419اكسير شيمي طوس پويا1346
              32212783سود كاستيك10320818419اكسير شيمي طوس پويا1347
            322161125اسيد فسفريك10320818419اكسير شيمي طوس پويا1348
            322283100نرمال بوتانول10320818419اكسير شيمي طوس پويا1349
(MEG)10320823972سنان شيمي تابان1350               32209160منو اتيلن گليكول
(DEG)10320823972سنان شيمي تابان1351               32209820دي اتيلن گليكول
(TEG)10320823972سنان شيمي تابان1352                 3221122تري اتيلن گليكول
                3221742اتانول آمين10320823972سنان شيمي تابان1353
            322111400پارازايلين10320841304پترو زيست البرز1354
            322115360ايزو بوتانول10320841304پترو زيست البرز1355
            322118400ارتوزايلين10320841304پترو زيست البرز1356
            322128990برش سنگين10320841304پترو زيست البرز1357
            322282825آروماتيك سنگين10320841304پترو زيست البرز1358
         3222831,800نرمال بوتانول10320841304پترو زيست البرز1359
            322115119ايزو بوتانول10320846518پترو پااليش مهان1360
            322118274ارتوزايلين10320846518پترو پااليش مهان1361
            322124181متانول10320846518پترو پااليش مهان1362
              32216274تولوئن10320846518پترو پااليش مهان1363
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            322206155زايلين10320846518پترو پااليش مهان1364
              32228323نرمال بوتانول10320846518پترو پااليش مهان1365
(MEG)10320848510پترو پويا رزين1366               32209146منو اتيلن گليكول
(DEG)10320848510پترو پويا رزين1367               32209846دي اتيلن گليكول
                3221181ارتوزايلين10320848510پترو پويا رزين1368
            322208140استايرن10320848510پترو پويا رزين1369
            322209144اسيد ترفتاليك10320848510پترو پويا رزين1370
            322117409آلكيل بنزن خطي10320850044پديده شيمي غرب1371
            322124260متانول10320852806آرين جالرنگ1372
              32212722سود كاستيك10320852806آرين جالرنگ1373
            322131330اوره10320852806آرين جالرنگ1374
            322300260كريستال مالمين10320852806آرين جالرنگ1375
              32217475اتانول آمين10320868994شكوفا بهداشت آرين1376
            322117306آلكيل بنزن خطي10320869013شكوفا شيمي آرين1377
              32212745سود كاستيك10320869013شكوفا شيمي آرين1378
                3221613اسيد فسفريك10320869013شكوفا شيمي آرين1379
              32217430اتانول آمين10320869013شكوفا شيمي آرين1380
            322101165مونومر وينيل استات10340029608ظريف مصور1381
            1322143200و3 بوتادين10340029608ظريف مصور1382
            322208300استايرن10340029608ظريف مصور1383
(MEG)10340042332توليدي شيميايي كوالك1384             322091198منو اتيلن گليكول
(DEG)10340042332توليدي شيميايي كوالك1385               32209835دي اتيلن گليكول
              32212415متانول10340042332توليدي شيميايي كوالك1386
              32216210تولوئن10340042332توليدي شيميايي كوالك1387
              32220814استايرن10340042332توليدي شيميايي كوالك1388
            322209224اسيد ترفتاليك10340042332توليدي شيميايي كوالك1389
            322284297دي اتيل هگزانول10340042332توليدي شيميايي كوالك1390
                12573تولوئن 10340053780شيميايي لطفي سپاهان1391
              32212435متانول10340053780شيميايي لطفي سپاهان1392
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                3221230سود اش سبك10340059430ماشين سازي گاز كربنيك شهركرد1393
                3221741اتانول آمين10340059430ماشين سازي گاز كربنيك شهركرد1394
(DEG)10340063007توليدي كاشي وسراميك ارژنگ نماي شهركرد1395               32209810دي اتيلن گليكول
              32212310سود اش سبك10340063007توليدي كاشي وسراميك ارژنگ نماي شهركرد1396
              32210168مونومر وينيل استات10380033630صنايع الياف زاگرس پيمان1397
              32211835ارتوزايلين10380130667سيكلمه1398
              32220625زايلين10380130667سيكلمه1399
            13014100مفتول مسي10380163927خيام كابل خراسان1400
بيكربنات سديم)10380165441سيسارون شيمي1401 )                 3222005جوش شيرين
                3222084استايرن10380181680ناز حرير خراسان1402
              32212335سود اش سبك10380182414لعاب مشهد1403
              32211822ارتوزايلين10380189770ايزونام1404
              32211823ارتوزايلين10380225167نمبار1405
              32220623زايلين10380225167نمبار1406
              32210111مونومر وينيل استات10380227587فيكا شيمي1407
              32212350سود اش سبك10380250113ماكيان فسفات1408
              32215969اسيد استيك10380266375صنايع شيميايي چوبينه توس1409
              32228323نرمال بوتانول10380266375صنايع شيميايي چوبينه توس1410
            322127115سود كاستيك10380279320حباب كف توس1411
                3221234سود اش سبك10380281365خميرمايه رضوي1412
              32212725سود كاستيك10380281365خميرمايه رضوي1413
              32213168اوره10380281365خميرمايه رضوي1414
              32213725دي امونيوم فسفات10380281365خميرمايه رضوي1415
               32216366تولوئن دي ايزو سيانات10380287092اسفنج نسيم توس1416
                3221211اسيد نيتريك10380287911گروه صنعتي معدني زر مهر1417
            322123104سود اش سبك10380287911گروه صنعتي معدني زر مهر1418
            322131230اوره10380287911گروه صنعتي معدني زر مهر1419
               32210166مونومر وينيل استات10380296480موكت نگين مشهد1420
              32212318سود اش سبك10380301350مهتا رنگ توس1421
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                3221276سود كاستيك10380301350مهتا رنگ توس1422
                3221596اسيد استيك10380301350مهتا رنگ توس1423
              32210155مونومر وينيل استات10380304203ادريس شيمي1424
               32211566ايزو بوتانول10380304203ادريس شيمي1425
              32215978اسيد استيك10380304203ادريس شيمي1426
              32228344نرمال بوتانول10380304203ادريس شيمي1427
            322159294اسيد استيك10380305280صنايع شيميايي حالل سازان شرق1428
              32228344نرمال بوتانول10380305280صنايع شيميايي حالل سازان شرق1429
(MEG)10380327890صنايع كاشي تيما1430                 3220912منو اتيلن گليكول
(DEG)10380327890صنايع كاشي تيما1431                 3220982دي اتيلن گليكول
                3221233سود اش سبك10380327890صنايع كاشي تيما1432
              32216392تولوئن دي ايزو سيانات10380363540آريا بارون توس1433
              32210111مونومر وينيل استات10380375950آبتين رزين1434
              32211522ايزو بوتانول10380375950آبتين رزين1435
              32215923اسيد استيك10380375950آبتين رزين1436
              32228323نرمال بوتانول10380375950آبتين رزين1437
              32228422دي اتيل هگزانول10380375950آبتين رزين1438
            322159252اسيد استيك10380420108آذرين صنعت سورن1439
              32212111اسيد نيتريك10380486208صنعتي ذوب فلزات زرفام ارض توس1440
              32212310سود اش سبك10380486208صنعتي ذوب فلزات زرفام ارض توس1441
بيكربنات سديم)10380486208صنعتي ذوب فلزات زرفام ارض توس1442 )                 3222002جوش شيرين
                3221592اسيد استيك10380519452رنگرزي زمرد مشهد1443
              32210122مونومر وينيل استات10380568528آونگ شرق شيمي1444
                3221249متانول10380588040پارس الوان توس1445
         3221271,700سود كاستيك10420002350گروه صنايع كاغذ پارس(سهامي عام)1446
            322144800آب ژاول10420002350گروه صنايع كاغذ پارس(سهامي عام)1447
              32209220اسيد سولفوريك10420026065تعاوني شماره يك الكل خرمشهر1448
                3221201اسيد كلريدريك10420026065تعاوني شماره يك الكل خرمشهر1449
              32212310سود اش سبك10420026065تعاوني شماره يك الكل خرمشهر1450
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                3221315اوره10420026065تعاوني شماره يك الكل خرمشهر1451
بيكربنات سديم)10420026065تعاوني شماره يك الكل خرمشهر1452 )               32220010جوش شيرين
                12475گوگرد10420045629كشت و صنعت نيشكر كارون1453
                3221234سود اش سبك10420045629كشت و صنعت نيشكر كارون1454
             322092666اسيد سولفوريك10420055340خدماتي كشتزار رامهر مز1455
            322137300دي امونيوم فسفات10420055340خدماتي كشتزار رامهر مز1456
              32217411اتانول آمين10420076146شركت سهامي كارخانجات اتكا1457
          10764,260اسيد سولفوريك10460093726صنايع خالص سازان روي زنجان1458
بيكربنات سديم)10460105932كيان گرم نان1459 )                 3222009جوش شيرين
?ابل مهدي و لوله پلي اتيلن ها1460                 130140مفتول مسي10480005035مجتمع توليدي و صنعتي سيم و
(MEG)10480010210پارس اشن1461               32209173منو اتيلن گليكول
(DEG)10480010210پارس اشن1462                 3220983دي اتيلن گليكول
            322115230ايزو بوتانول10480010210پارس اشن1463
            322118260ارتوزايلين10480010210پارس اشن1464
              32212473متانول10480010210پارس اشن1465
              32213122اوره10480010210پارس اشن1466
            322159173اسيد استيك10480010210پارس اشن1467
            322162139تولوئن10480010210پارس اشن1468
              32217314اتانول10480010210پارس اشن1469
            322206258زايلين10480010210پارس اشن1470
              32220918اسيد ترفتاليك10480010210پارس اشن1471
            322283211نرمال بوتانول10480010210پارس اشن1472
              32228425دي اتيل هگزانول10480010210پارس اشن1473
                3223004كريستال مالمين10480010210پارس اشن1474
              32211515ايزو بوتانول10480032089روانگردگرمسار1475
              32228315نرمال بوتانول10480032089روانگردگرمسار1476
            322284488دي اتيل هگزانول10480032089روانگردگرمسار1477
              32212410متانول10480038538شيميايي انرژي سمنان1478
              32217425اتانول آمين10480038538شيميايي انرژي سمنان1479
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              32220614زايلين10480038538شيميايي انرژي سمنان1480
              32228248آروماتيك سنگين10480038538شيميايي انرژي سمنان1481
(MEG)10480059221پارس پليمر خاوران1482                 3220914منو اتيلن گليكول
            322101264مونومر وينيل استات10480059221پارس پليمر خاوران1483
              32213135اوره10480059221پارس پليمر خاوران1484
              32220872استايرن10480059221پارس پليمر خاوران1485
                3221312اوره10480063370رنگرزي و چاپ حرير سمنان1486
                3221592اسيد استيك10480063370رنگرزي و چاپ حرير سمنان1487
            1322143225و3 بوتادين10480068950توليدي بازرگاني صدر رزين خاور1488
            322208208استايرن10480068950توليدي بازرگاني صدر رزين خاور1489
            322123100سود اش سبك10480077175صنايع پودر سنگسر1490
                3221233سود اش سبك10480088680توليدي فرآيند شيمي سمنان1491
            322284800دي اتيل هگزانول10480088680توليدي فرآيند شيمي سمنان1492
              32220611زايلين10480103880افرا شيمي كومش1493
              32216344تولوئن دي ايزو سيانات10480131196ابربسپارآرام1494
              32209220اسيد سولفوريك10530076864شيميائي فخر آباده1495
         3221181,750ارتوزايلين10530076864شيميائي فخر آباده1496
              32212310سود اش سبك10530076864شيميائي فخر آباده1497
              32212740سود كاستيك10530076864شيميائي فخر آباده1498
بيكربنات سديم)10530076864شيميائي فخر آباده1499 )               32220010جوش شيرين
كربنات سديم سنگين)10530076864شيميائي فخر آباده1500 )               32228110سود اش سنگين
         3222841,000دي اتيل هگزانول10530076864شيميائي فخر آباده1501
            322131100اوره10530147682صنعتي ساراويد1502
              32230080كريستال مالمين10530147682صنعتي ساراويد1503
            322208126استايرن10530157594فراسان1504
(MEG)10530166262شيميايي مشكفام فارس1505               32209115منو اتيلن گليكول
              32211837ارتوزايلين10530166262شيميايي مشكفام فارس1506
                3221747اتانول آمين10530166262شيميايي مشكفام فارس1507
            322206187زايلين10530166262شيميايي مشكفام فارس1508
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                3222837نرمال بوتانول10530166262شيميايي مشكفام فارس1509
              32209215اسيد سولفوريك10530168590شيميايي پارس اكسيد1510
              32212130اسيد نيتريك10530168590شيميايي پارس اكسيد1511
              32212318سود اش سبك10530168590شيميايي پارس اكسيد1512
              32212714سود كاستيك10530168590شيميايي پارس اكسيد1513
                3221598اسيد استيك10530168590شيميايي پارس اكسيد1514
              32216110اسيد فسفريك10530168590شيميايي پارس اكسيد1515
              32211875ارتوزايلين10530173678رنگ فيروزه شيراز1516
              32212422متانول10530173678رنگ فيروزه شيراز1517
              32220675زايلين10530173678رنگ فيروزه شيراز1518
              32220877استايرن10530173678رنگ فيروزه شيراز1519
              32220988اسيد ترفتاليك10530173678رنگ فيروزه شيراز1520
(MEG)10530174075صنايع شيميائي شيراز1521               32209130منو اتيلن گليكول
            322115150ايزو بوتانول10530174075صنايع شيميائي شيراز1522
          3221242,560متانول10530174075صنايع شيميائي شيراز1523
                3221275سود كاستيك10530174075صنايع شيميائي شيراز1524
         3221311,350اوره10530174075صنايع شيميائي شيراز1525
            322283150نرمال بوتانول10530174075صنايع شيميائي شيراز1526
            322300360كريستال مالمين10530174075صنايع شيميائي شيراز1527
            322127350سود كاستيك10530176953فرقان شيمي شيراز1528
            322131900اوره10530176953فرقان شيمي شيراز1529
            322137250دي امونيوم فسفات10530176953فرقان شيمي شيراز1530
بيكربنات سديم)10530176953فرقان شيمي شيراز1531 )             322200280جوش شيرين
              32209220اسيد سولفوريك10530192680صنعتي رزين سازان فارس1532
              32212120اسيد نيتريك10530192680صنعتي رزين سازان فارس1533
              32212310سود اش سبك10530192680صنعتي رزين سازان فارس1534
              32212720سود كاستيك10530192680صنعتي رزين سازان فارس1535
            322131100اوره10530192680صنعتي رزين سازان فارس1536
            322300220كريستال مالمين10530192680صنعتي رزين سازان فارس1537
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            322092176اسيد سولفوريك10530193337ليان شيمي فارس1538
                3220926اسيد سولفوريك10530194416صنايع شيميايي فارس1539
         3221244,150متانول10530194416صنايع شيميايي فارس1540
              32212745سود كاستيك10530194416صنايع شيميايي فارس1541
         3221312,480اوره10530194416صنايع شيميايي فارس1542
            322300490كريستال مالمين10530194416صنايع شيميايي فارس1543
              32212110اسيد نيتريك10530195191مواد افزودني شيميا يي فارس1544
              32212720سود كاستيك10530195191مواد افزودني شيميا يي فارس1545
كربنات سديم سنگين)10530195191مواد افزودني شيميا يي فارس1546 )                 3222814سود اش سنگين
بيكربنات سديم)10530203799تعاوني بهشير گاوداران لپويي1547 )               32220017جوش شيرين
(MEG)10530227700جهان شيمي بسپار1548             322091109منو اتيلن گليكول
(DEG)10530227700جهان شيمي بسپار1549             322098109دي اتيلن گليكول
(TEG)10530227700جهان شيمي بسپار1550               32211237تري اتيلن گليكول
            322115190ايزو بوتانول10530227700جهان شيمي بسپار1551
            322118239ارتوزايلين10530227700جهان شيمي بسپار1552
            322124330متانول10530227700جهان شيمي بسپار1553
              32213130اوره10530227700جهان شيمي بسپار1554
              32217471اتانول آمين10530227700جهان شيمي بسپار1555
              32220680زايلين10530227700جهان شيمي بسپار1556
              32220892استايرن10530227700جهان شيمي بسپار1557
              32220952اسيد ترفتاليك10530227700جهان شيمي بسپار1558
            322283125نرمال بوتانول10530227700جهان شيمي بسپار1559
              32228468دي اتيل هگزانول10530227700جهان شيمي بسپار1560
             322300166كريستال مالمين10530227700جهان شيمي بسپار1561
            322300400كريستال مالمين10530254885چوب ريزان     پارس1562
              32212445متانول10530257310جابر شيمي1563
            322127185سود كاستيك10530265574صوفيان شيمي1564
              32212335سود اش سبك10530309070توليدي شيميايي فرا شيمي شيراز1565
            322127400سود كاستيك10530309070توليدي شيميايي فرا شيمي شيراز1566
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بيكربنات سديم)10530309070توليدي شيميايي فرا شيمي شيراز1567 )               32220035جوش شيرين
(MEG)10530342170مهتاش توليد پارس1568               32209179منو اتيلن گليكول
(DEG)10530342170مهتاش توليد پارس1569               32209850دي اتيلن گليكول
              32211568ايزو بوتانول10530342170مهتاش توليد پارس1570
            322118306ارتوزايلين10530342170مهتاش توليد پارس1571
            322124548متانول10530342170مهتاش توليد پارس1572
              32215986اسيد استيك10530342170مهتاش توليد پارس1573
              32228364نرمال بوتانول10530342170مهتاش توليد پارس1574
              32212312سود اش سبك10530436370فيروز گستر مهسان فارس1575
            322284350دي اتيل هگزانول10530436370فيروز گستر مهسان فارس1576
(MEG)10530436589توليدي شايسته شيمي جنوب1577             322091151منو اتيلن گليكول
(DEG)10530436589توليدي شايسته شيمي جنوب1578             322098128دي اتيلن گليكول
            322118163ارتوزايلين10530436589توليدي شايسته شيمي جنوب1579
            322124193متانول10530436589توليدي شايسته شيمي جنوب1580
            322206351زايلين10530436589توليدي شايسته شيمي جنوب1581
              32228220آروماتيك سنگين10530436589توليدي شايسته شيمي جنوب1582
            322131294اوره10530450204بهار رويش شيراز1583
              32230290نيترات آمونيوم كشاورزي10530450204بهار رويش شيراز1584
              32210117مونومر وينيل استات10590009757چسب چوب الماس نهصد و نود و نه1585
              32212140اسيد نيتريك10590020534نگين كود بصير1586
              32213712دي امونيوم فسفات10590020534نگين كود بصير1587
            322127175سود كاستيك10590030826پارس گل نرگس1588
                3221312اوره10590030826پارس گل نرگس1589
              32214418آب ژاول10590030826پارس گل نرگس1590
كربنات سديم سنگين)10590030826پارس گل نرگس1591 )               32228119سود اش سنگين
            322209200اسيد ترفتاليك10590038175شيمي گستران منفرد1592
            322284595دي اتيل هگزانول10590038175شيمي گستران منفرد1593
(MEG)10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1594             322091400منو اتيلن گليكول
            322115750ايزو بوتانول10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1595
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         3221181,550ارتوزايلين10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1596
            322124800متانول10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1597
            322159150اسيد استيك10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1598
            322162200تولوئن10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1599
            322209300اسيد ترفتاليك10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1600
            322283900نرمال بوتانول10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1601
            322284300دي اتيل هگزانول10590039839پااليشگاه ساينا شيمي بهشت1602
            322115100ايزو بوتانول10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1603
            322124256متانول10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1604
            322128610برش سنگين10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1605
            322158560الكيالت سنگين10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1606
            322159360اسيد استيك10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1607
              32220675زايلين10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1608
            322283186نرمال بوتانول10590043686صنايع شيميايي عمران گستر شكوهيه1609
            322115132ايزو بوتانول10590043798پترو اكسير طوس1610
            322124291متانول10590043798پترو اكسير طوس1611
            322159300اسيد استيك10590043798پترو اكسير طوس1612
            322162269تولوئن10590043798پترو اكسير طوس1613
            322173207اتانول10590043798پترو اكسير طوس1614
            322206249زايلين10590043798پترو اكسير طوس1615
              32228383نرمال بوتانول10590043798پترو اكسير طوس1616
              1301470مفتول مسي10610030950سيم و كابل اخگر غرب1617
(MEG)10630057546توليدي مواد شيميايي و فرآورده هاي رنگ نگين بم1618               32209120منو اتيلن گليكول
                3221235سود اش سبك10630057546توليدي مواد شيميايي و فرآورده هاي رنگ نگين بم1619
                3221241متانول10630057546توليدي مواد شيميايي و فرآورده هاي رنگ نگين بم1620
              32212717سود كاستيك10630057546توليدي مواد شيميايي و فرآورده هاي رنگ نگين بم1621
                3221733اتانول10630057546توليدي مواد شيميايي و فرآورده هاي رنگ نگين بم1622
              32220620زايلين10630057546توليدي مواد شيميايي و فرآورده هاي رنگ نگين بم1623
              32210133مونومر وينيل استات10630068161توليدي شيميايي خوش چسب1624
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         3220921,770اسيد سولفوريك10630100830توليد مواد دفع آفات نباتي جنوبشرق1625
            322121230اسيد نيتريك10630100830توليد مواد دفع آفات نباتي جنوبشرق1626
            322131530اوره10630100830توليد مواد دفع آفات نباتي جنوبشرق1627
            322132420آمونياك10630100830توليد مواد دفع آفات نباتي جنوبشرق1628
              32213290آمونياك10660033302مجتمع شيميايي بيستون كرمانشاه1629
              32220640زايلين10660033302مجتمع شيميايي بيستون كرمانشاه1630
1631( غرب رزين ) 582             322131200اوره10660046897تعاوني
            322092125اسيد سولفوريك10660053597مجتمع كشت و صنعت و روغن نباتي ماهيدشت كرمانشاه1632
            322127250سود كاستيك10660053597مجتمع كشت و صنعت و روغن نباتي ماهيدشت كرمانشاه1633
              32212320سود اش سبك10660069958كاشي كرد1634
كربنات سديم سنگين)10660069958كاشي كرد1635 )               32228110سود اش سنگين
            322121400اسيد نيتريك10660074637توليدي پرك شيمي1636
            322127200سود كاستيك10660074637توليدي پرك شيمي1637
(MEG)10660078134صنايع كاشي بيستون1638               32209111منو اتيلن گليكول
                3221234سود اش سبك10660078134صنايع كاشي بيستون1639
                3220926اسيد سولفوريك10660121906پتروشيمي بيستون1640
                3221278سود كاستيك10660121906پتروشيمي بيستون1641
                3221321آمونياك10660121906پتروشيمي بيستون1642
          3221351,633بنزن10660121906پتروشيمي بيستون1643
                3221442آب ژاول10660121906پتروشيمي بيستون1644
         3221241,050متانول10660165342پخش و پااليش ماد غرب زاگرس1645
                3221230سود اش سبك10680039020گاز كربنيك صنايع غذايي بن چهارمحال1646
                3221741اتانول آمين10680039020گاز كربنيك صنايع غذايي بن چهارمحال1647
            322131112اوره10700018080تخته شهيددكترمحمدجواد باهنر1648
              32230039كريستال مالمين10700018080تخته شهيددكترمحمدجواد باهنر1649
              32209220اسيد سولفوريك10700029110شركت گروه صنايع شفا فارمد1650
              32212750سود كاستيك10700029110شركت گروه صنايع شفا فارمد1651
              32213220آمونياك10700029110شركت گروه صنايع شفا فارمد1652
              32228310نرمال بوتانول10700029110شركت گروه صنايع شفا فارمد1653
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                3221244متانول10700064532عايق الكتريك ايران1654
        32220810,000استايرن10700073215بانيار پليمر گنبد1655
              32211880ارتوزايلين10700079643شيميايي گل سم گرگان1656
              32220680زايلين10700079643شيميايي گل سم گرگان1657
                3223004كريستال مالمين10700104814مهندسي رزين چوب راش1658
              32215915اسيد استيك10700151415به بان شيمي1659
            322127157سود كاستيك10700171906اكسير صنعت هيركانيان1660
              32216340تولوئن دي ايزو سيانات10720085007توليدي ابر شمال1661
(DEG)10720121703صنايع شيميايي و صنعتي سراوان شيمي سهامي خاص1662               32209820دي اتيلن گليكول
              32210111مونومر وينيل استات10720121703صنايع شيميايي و صنعتي سراوان شيمي سهامي خاص1663
                3221273سود كاستيك10720121703صنايع شيميايي و صنعتي سراوان شيمي سهامي خاص1664
              32213141اوره10720121703صنايع شيميايي و صنعتي سراوان شيمي سهامي خاص1665
              32230044كريستال مالمين10720121703صنايع شيميايي و صنعتي سراوان شيمي سهامي خاص1666
                3221598اسيد استيك10720122094ريسندگي گيالن1667
              32216325تولوئن دي ايزو سيانات10720129447توليدي سيستمهاي يورتان1668
                3221741اتانول آمين10720129447توليدي سيستمهاي يورتان1669
              125737تولوئن 10720135832ريف ايران1670
(MEG)10720135832ريف ايران1671               32209146منو اتيلن گليكول
(DEG)10720135832ريف ايران1672               32209846دي اتيلن گليكول
            322206108زايلين10720135832ريف ايران1673
            322208113استايرن10720135832ريف ايران1674
              32220925اسيد ترفتاليك10720135832ريف ايران1675
              32228318نرمال بوتانول10720135832ريف ايران1676
(MEG)10720179100فومن شيمي1677             322091900منو اتيلن گليكول
(DEG)10720179100فومن شيمي1678             322098100دي اتيلن گليكول
              32212426متانول10720179100فومن شيمي1679
                3221743اتانول آمين10720179100فومن شيمي1680
(MEG)10720187706دقيق شيمي1681             322091230منو اتيلن گليكول
              32210111مونومر وينيل استات10720204566آحادشيمي1682
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(سهامي خاص)1683                 3221242متانول10740018473فوالد و چدن و ماشين سازي دورود
            322101176مونومر وينيل استات10740029844رزين سازان1684
              32220860استايرن10740029844رزين سازان1685
              32209260اسيد سولفوريك10740043565كارخانجات نساجي بروجرد1686
                3221232سود اش سبك10740043565كارخانجات نساجي بروجرد1687
            322127120سود كاستيك10740043565كارخانجات نساجي بروجرد1688
              32213115اوره10740043565كارخانجات نساجي بروجرد1689
                3221591اسيد استيك10740043565كارخانجات نساجي بروجرد1690
            322127100سود كاستيك10760129387سبز نگار البرز1691
              32211557ايزو بوتانول10760137449صنايع امرسان1692
            13014157مفتول مسي10760155883توليدي سيم و كابل امل1693
            322127150سود كاستيك10760196937تعاوني توليدي رزين سازان آمل1694
            322131470اوره10760196937تعاوني توليدي رزين سازان آمل1695
كربنات سديم سنگين)10760196937تعاوني توليدي رزين سازان آمل1696 )             322281250سود اش سنگين
            13014150مفتول مسي10760217617صنايع سيم وكابل گل مازندران1697
            322131155اوره10760258770صنايع شيميايي  پارس شمالي1698
              32230055كريستال مالمين10760258770صنايع شيميايي  پارس شمالي1699
                3221236سود اش سبك10760269630رنگين نخ بشل1700
                3221271سود كاستيك10760269630رنگين نخ بشل1701
                3221591اسيد استيك10760269630رنگين نخ بشل1702
              1301435مفتول مسي10760291052كابل سارو1703
            322131520اوره10760293225صنايع چسب و رزين آفتاب شمال1704
            322300175كريستال مالمين10760293225صنايع چسب و رزين آفتاب شمال1705
(MEG)10760318973صنعت سبز طبرستان1706               32209176منو اتيلن گليكول
(DEG)10760318973صنعت سبز طبرستان1707               32209838دي اتيلن گليكول
            322121142اسيد نيتريك10760318973صنعت سبز طبرستان1708
            322124435متانول10760318973صنعت سبز طبرستان1709
              32212799سود كاستيك10760318973صنعت سبز طبرستان1710
            322131213اوره10760318973صنعت سبز طبرستان1711
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              32213233آمونياك10760318973صنعت سبز طبرستان1712
            322165274پنتان پالس10760318973صنعت سبز طبرستان1713
              32220658زايلين10760318973صنعت سبز طبرستان1714
              32228258آروماتيك سنگين10760318973صنعت سبز طبرستان1715
بيكربنات سديم)10760337441شيدور پارس1716 )             322200175جوش شيرين
            322092110اسيد سولفوريك10760337441شيدور پارس1717
            322121147اسيد نيتريك10760337441شيدور پارس1718
            322123300سود اش سبك10760337441شيدور پارس1719
              32212410متانول10760337441شيدور پارس1720
            322127285سود كاستيك10760337441شيدور پارس1721
            322159145اسيد استيك10760337441شيدور پارس1722
              32217481اتانول آمين10760337441شيدور پارس1723
(MEG)10760342325شيدور پارس شمال1724             322091239منو اتيلن گليكول
              32209212اسيد سولفوريك10760342325شيدور پارس شمال1725
(DEG)10760342325شيدور پارس شمال1726               32209812دي اتيلن گليكول
              32212123اسيد نيتريك10760342325شيدور پارس شمال1727
              32212367سود اش سبك10760342325شيدور پارس شمال1728
              32212477متانول10760342325شيدور پارس شمال1729
              32212774سود كاستيك10760342325شيدور پارس شمال1730
            322159112اسيد استيك10760342325شيدور پارس شمال1731
              32217497اتانول آمين10760342325شيدور پارس شمال1732
بيكربنات سديم)10760342325شيدور پارس شمال1733 )               32220093جوش شيرين
كربنات سديم سنگين)10760342325شيدور پارس شمال1734 )               32228144سود اش سنگين
              32228331نرمال بوتانول10760342325شيدور پارس شمال1735
              32212311سود اش سبك10780021905نمك تصفيه شده صدف سپيد دليجان1736
              32212724سود كاستيك10780021905نمك تصفيه شده صدف سپيد دليجان1737
(MEG)10780042295توليدي ، صنعتي و شيميائي رنگ آور1738                 3220913منو اتيلن گليكول
              32220612زايلين10780042295توليدي ، صنعتي و شيميائي رنگ آور1739
                3222837نرمال بوتانول10780042295توليدي ، صنعتي و شيميائي رنگ آور1740
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كربنات سديم سنگين)10780060750آلومينيوم ايران1741 )               32228140سود اش سنگين
              32211533ايزو بوتانول10780083178صنايع شيميايي پتروصانع1742
              32212424متانول10780083178صنايع شيميايي پتروصانع1743
            322159319اسيد استيك10780083178صنايع شيميايي پتروصانع1744
              32217386اتانول10780083178صنايع شيميايي پتروصانع1745
            322283160نرمال بوتانول10780083178صنايع شيميايي پتروصانع1746
                3222849دي اتيل هگزانول10780083178صنايع شيميايي پتروصانع1747
(MEG)10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1748             322091383منو اتيلن گليكول
(DEG)10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1749             322098116دي اتيلن گليكول
              32211516ايزو بوتانول10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1750
              32212463متانول10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1751
            322159172اسيد استيك10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1752
            322162204تولوئن10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1753
                3221743اتانول آمين10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1754
            322206545زايلين10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1755
              32228337نرمال بوتانول10780087737صنايع شيميايي كيميا گستران سپهر1756
(MEG)10780091584اكسير پويان1757             322091833منو اتيلن گليكول
              32209214اسيد سولفوريك10780091584اكسير پويان1758
(DEG)10780091584اكسير پويان1759               32209886دي اتيلن گليكول
              32211120پارازايلين10780091584اكسير پويان1760
              32211553ايزو بوتانول10780091584اكسير پويان1761
            322118104ارتوزايلين10780091584اكسير پويان1762
              32212499متانول10780091584اكسير پويان1763
            322159537اسيد استيك10780091584اكسير پويان1764
            322206104زايلين10780091584اكسير پويان1765
            322283283نرمال بوتانول10780091584اكسير پويان1766
              32228462دي اتيل هگزانول10780091584اكسير پويان1767
(MEG)10780119510كيميا صنعت فردوس1768               32209163منو اتيلن گليكول
(DEG)10780119510كيميا صنعت فردوس1769                 3220984دي اتيلن گليكول
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                3221158ايزو بوتانول10780119510كيميا صنعت فردوس1770
              32212440متانول10780119510كيميا صنعت فردوس1771
              32215948اسيد استيك10780119510كيميا صنعت فردوس1772
                3221740اتانول آمين10780119510كيميا صنعت فردوس1773
              32220616زايلين10780119510كيميا صنعت فردوس1774
              32220952اسيد ترفتاليك10780119510كيميا صنعت فردوس1775
              32228381نرمال بوتانول10780119510كيميا صنعت فردوس1776
            322284148دي اتيل هگزانول10780119510كيميا صنعت فردوس1777
         3222082,500استايرن10780159142آرتان پترو كيهان1778
            322123500سود اش سبك10800060618توليد روي بندرعباس1779
                3220923اسيد سولفوريك10820019485تعاوني توليدي فاران شيمي1780
                3221278سود كاستيك10820019485تعاوني توليدي فاران شيمي1781
                3221595اسيد استيك10820019485تعاوني توليدي فاران شيمي1782
(MEG)10820024000فراپل جم1783               32209177منو اتيلن گليكول
(DEG)10820024000فراپل جم1784             322098205دي اتيلن گليكول
            322208546استايرن10820024000فراپل جم1785
              32220946اسيد ترفتاليك10820024000فراپل جم1786
              32228315نرمال بوتانول10820024000فراپل جم1787
            322127400سود كاستيك10820048488شيميايي آروين آكسايا1788
            322124145متانول10820064523صنايع هگمتان آذرخش1789
                3222068زايلين10820066641واستر يوشان ماد1790
(DEG)10840021755كارخانجات كاشي اورچين ميبد1791               32209840دي اتيلن گليكول
(MEG)10840022644كاشي نارين ميبد1792                 3220915منو اتيلن گليكول
(MEG)10840030953صنايع كاشي و سراميك خاتم اردكان1793               32209117منو اتيلن گليكول
(MEG)10840037415كاشي صدف اردكان1794               32209127منو اتيلن گليكول
                3221231سود اش سبك10840041414يزدپيچ1795
              32212410متانول10840041414يزدپيچ1796
(MEG)10840041486كاشي گلسرام اردكان1797                 3220917منو اتيلن گليكول
(MEG)10840041583نوين سرام يزد1798               32209120منو اتيلن گليكول
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            322206113زايلين10840044227اكسير كشاورزي يزد1799
كربنات سديم سنگين)10840044310تك شيشه ايساتيس1800 )             322281198سود اش سنگين
              32212324سود اش سبك10840045967صنايع ميناكاران يزد1801
            322284310دي اتيل هگزانول10840045967صنايع ميناكاران يزد1802
كربنات سديم سنگين)10840048746شيشه شناور اردكان1803 )          3222812,000سود اش سنگين
كربنات سديم سنگين)10840056525كاشي عمارت يزد1804 )               32228160سود اش سنگين
            322092300اسيد سولفوريك10840057374سامان شيمي كوير1805
              32212312سود اش سبك10840057925نقشين يزد1806
              32212712سود كاستيك10840057925نقشين يزد1807
              32213112اوره10840057925نقشين يزد1808
              32215912اسيد استيك10840057925نقشين يزد1809
بيكربنات سديم)10840057925نقشين يزد1810 )                 3222008جوش شيرين
                3221245متانول10840063132صنعتي و شيميايي بهرنگ يزد1811
              32216224تولوئن10840063132صنعتي و شيميايي بهرنگ يزد1812
                3221736اتانول10840063132صنعتي و شيميايي بهرنگ يزد1813
                3222068زايلين10840063132صنعتي و شيميايي بهرنگ يزد1814
                3222836نرمال بوتانول10840063132صنعتي و شيميايي بهرنگ يزد1815
              1301480مفتول مسي10840064093الكتروسيم1816
              32212338سود اش سبك10840067326لعاب يزد1817
            322121197اسيد نيتريك10840068175گهرزاي يزد1818
              32217425اتانول آمين10840077787كيميا نوين رازي1819
              32228423دي اتيل هگزانول10840077787كيميا نوين رازي1820
              32212862برش سنگين10840081976پارس پارافين اميركبير1821
              32228212آروماتيك سنگين10840081976پارس پارافين اميركبير1822
            322209160اسيد ترفتاليك10840085741ارتقاصنعت كوير يزد1823
            322284480دي اتيل هگزانول10840085741ارتقاصنعت كوير يزد1824
          3221286,000برش سنگين10840118827كربن ايران1825
              32211564ايزو بوتانول10840435759پترو آذر آسيا1826
            322124128متانول10840435759پترو آذر آسيا1827
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              32213594بنزن10840435759پترو آذر آسيا1828
            322206192زايلين10840435759پترو آذر آسيا1829
              32211562ايزو بوتانول10840439294تعاوني دانش بنيان آراميد يزد1830
            322124240متانول10840439294تعاوني دانش بنيان آراميد يزد1831
              32220620زايلين10840439294تعاوني دانش بنيان آراميد يزد1832
              32228241آروماتيك سنگين10840439294تعاوني دانش بنيان آراميد يزد1833
              32228349نرمال بوتانول10840439294تعاوني دانش بنيان آراميد يزد1834
              32211553ايزو بوتانول10840441160پترو كيمياي صنعت كوير يزد1835
              32211826ارتوزايلين10840441160پترو كيمياي صنعت كوير يزد1836
            322124158متانول10840441160پترو كيمياي صنعت كوير يزد1837
(MEG)10840443542پترويزدان كويريزد1838               32209132منو اتيلن گليكول
            322111140پارازايلين10840443542پترويزدان كويريزد1839
            322115108ايزو بوتانول10840443542پترويزدان كويريزد1840
            322118140ارتوزايلين10840443542پترويزدان كويريزد1841
            322124108متانول10840443542پترويزدان كويريزد1842
              32213554بنزن10840443542پترويزدان كويريزد1843
              32216254تولوئن10840443542پترويزدان كويريزد1844
              32216554پنتان پالس10840443542پترويزدان كويريزد1845
            322173108اتانول10840443542پترويزدان كويريزد1846
            322206108زايلين10840443542پترويزدان كويريزد1847
              32228232آروماتيك سنگين10840443542پترويزدان كويريزد1848
            322111156پارازايلين10840443941پترو پااليش نيك يزد1849
              32211525ايزو بوتانول10840443941پترو پااليش نيك يزد1850
            322118156ارتوزايلين10840443941پترو پااليش نيك يزد1851
              32212413متانول10840443941پترو پااليش نيك يزد1852
              32211567ايزو بوتانول10840445301اكسير سازان كوير ايرانيان1853
              32212417متانول10840445301اكسير سازان كوير ايرانيان1854
            322206183زايلين10840445301اكسير سازان كوير ايرانيان1855
            322127180سود كاستيك10840446015مدرن كاغذ صنعت سبز1856



65 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

              32212348سود اش سبك10860014549نفيس سيليكات سپاهان1857
            322127618سود كاستيك10860014549نفيس سيليكات سپاهان1858
كربنات سديم سنگين)10860014549نفيس سيليكات سپاهان1859 )             322281175سود اش سنگين
                3221243متانول10860018897شيميايي روغن ابريشم1860
                3221593اسيد استيك10860018897شيميايي روغن ابريشم1861
              32213128اوره10860032867گلچين برگ سبز1862
              32213723دي امونيوم فسفات10860032867گلچين برگ سبز1863
              32212715سود كاستيك10860036744كارخانجات صنايع نساجي اردكان1864
              32209222اسيد سولفوريك10860061270توليدي شادگل نيشابور1865
              32212725سود كاستيك10860061270توليدي شادگل نيشابور1866
                3221612اسيد فسفريك10860061270توليدي شادگل نيشابور1867
            322117192آلكيل بنزن خطي10860067827مهشويان يزد1868
            322123123سود اش سبك10860067827مهشويان يزد1869
              32212765سود كاستيك10860067827مهشويان يزد1870
              32211847ارتوزايلين10860088544توليدات پاك سم ايرانيان1871
              32220640زايلين10860088544توليدات پاك سم ايرانيان1872
(MEG)10860088694هومان شيمي1873               32209183منو اتيلن گليكول
(DEG)10860088694هومان شيمي1874             322098125دي اتيلن گليكول
              32211588ايزو بوتانول10860088694هومان شيمي1875
                3221238سود اش سبك10860088694هومان شيمي1876
                3221278سود كاستيك10860088694هومان شيمي1877
              32213213آمونياك10860088694هومان شيمي1878
              32216317تولوئن دي ايزو سيانات10860088694هومان شيمي1879
              32217421اتانول آمين10860088694هومان شيمي1880
            322209142اسيد ترفتاليك10860088694هومان شيمي1881
كربنات سديم سنگين)10860088694هومان شيمي1882 )                 3222818سود اش سنگين
              32228388نرمال بوتانول10860088694هومان شيمي1883
              32228488دي اتيل هگزانول10860088694هومان شيمي1884
                3221594اسيد استيك10860090406صنايع بافت تورماهيگيري ايران1885
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              32210111مونومر وينيل استات10860098515موكت زمين آذين يزد1886
              32212330سود اش سبك10860106692كاشي مسعود ايران1887
(MEG)10860111941درسا آرا ياس1888               32209155منو اتيلن گليكول
              32213150اوره10860128883توليدي پرنياي كوير يزد1889
              32209250اسيد سولفوريك10860138780توليدي و تجاري بهان سار1890
            322120152اسيد كلريدريك10860138780توليدي و تجاري بهان سار1891
              32212311سود اش سبك10860138780توليدي و تجاري بهان سار1892
              32212445متانول10860138780توليدي و تجاري بهان سار1893
            322127125سود كاستيك10860138780توليدي و تجاري بهان سار1894
              32213112اوره10860138780توليدي و تجاري بهان سار1895
                3221324آمونياك10860138780توليدي و تجاري بهان سار1896
              32216298تولوئن10860138780توليدي و تجاري بهان سار1897
              32217345اتانول10860138780توليدي و تجاري بهان سار1898
                3221019مونومر وينيل استات10860139534سيماب رزين1899
              32220824استايرن10860139534سيماب رزين1900
(MEG)10860152083رزينهاي صنعتي ايران1901                 3220911منو اتيلن گليكول
(DEG)10860152083رزينهاي صنعتي ايران1902                 3220981دي اتيلن گليكول
              32210111مونومر وينيل استات10860152083رزينهاي صنعتي ايران1903
(TEG)10860152083رزينهاي صنعتي ايران1904                 3221121تري اتيلن گليكول
              32211544ايزو بوتانول10860152083رزينهاي صنعتي ايران1905
              32220811استايرن10860152083رزينهاي صنعتي ايران1906
              32228329نرمال بوتانول10860152083رزينهاي صنعتي ايران1907
              32212326سود اش سبك10860153236پوشش نگين گلستان1908
            322209170اسيد ترفتاليك10860153236پوشش نگين گلستان1909
            322284700دي اتيل هگزانول10860153236پوشش نگين گلستان1910
         3222084,800استايرن10860158970پتروشيمي محب پليمر قم1911
677 آريا شيمي1912             322118120ارتوزايلين10860189157تعاوني
677 آريا شيمي1913               32212422متانول10860189157تعاوني
677 آريا شيمي1914               32213130اوره10860189157تعاوني
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677 آريا شيمي1915               32220640زايلين10860189157تعاوني
(MEG)10860189580گروه صنعتي اترك شيمي شرق1916                 3220919منو اتيلن گليكول
              32210111مونومر وينيل استات10860189580گروه صنعتي اترك شيمي شرق1917
              32220643زايلين10860189580گروه صنعتي اترك شيمي شرق1918
              32220821استايرن10860189580گروه صنعتي اترك شيمي شرق1919
                3222838نرمال بوتانول10860189580گروه صنعتي اترك شيمي شرق1920
            322127240سود كاستيك10860212155ياران شيمي ماهشهر1921
(سهامي خاص)1922             322117180آلكيل بنزن خطي10860239199مرواريد هامون
(سهامي خاص)1923             322123180سود اش سبك10860239199مرواريد هامون
(سهامي خاص)1924               32212760سود كاستيك10860239199مرواريد هامون
            322131170اوره10860251678ايران مالس1925
              32213780دي امونيوم فسفات10860251678ايران مالس1926
            13014300مفتول مسي10860259656صنعتي الكتريك خراسان1927
بيكربنات سديم)10860274743رادآردپارس خوراك دام و طيور روحاني1928 )               32220021جوش شيرين
              32211820ارتوزايلين10860276633گل شيمي سپاهان1929
                3221312اوره10860276633گل شيمي سپاهان1930
              32220618زايلين10860276633گل شيمي سپاهان1931
         3221275,000سود كاستيك10860294339آلوميناي ايران1932
              32209262اسيد سولفوريك10860328848شركت پتروشيمي خراسان1933
              32212727سود كاستيك10860328848شركت پتروشيمي خراسان1934
            13016600مس كاتدي10860341232توليدي مهراصل1935
                3221741اتانول آمين10860348511چشمه بهشت1936
(MEG)10860358350آبگينه شيمي آذربايجان1937               32209122منو اتيلن گليكول
              32212435متانول10860358350آبگينه شيمي آذربايجان1938
              32216210تولوئن10860358350آبگينه شيمي آذربايجان1939
              32220621زايلين10860358350آبگينه شيمي آذربايجان1940
(MEG)10860359726صنايع رنگ آركو1941               32209133منو اتيلن گليكول
(DEG)10860359726صنايع رنگ آركو1942               32209830دي اتيلن گليكول
                3221117پارازايلين10860359726صنايع رنگ آركو1943
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              32211843ارتوزايلين10860359726صنايع رنگ آركو1944
                3221247متانول10860359726صنايع رنگ آركو1945
                3222068زايلين10860359726صنايع رنگ آركو1946
              32220840استايرن10860359726صنايع رنگ آركو1947
              32220996اسيد ترفتاليك10860359726صنايع رنگ آركو1948
              32228343نرمال بوتانول10860359726صنايع رنگ آركو1949
(MEG)10860365541اوجان شيمي تبريز1950             322091154منو اتيلن گليكول
            322131149اوره10860369360مالمين سازه تبريز1951
            322300135كريستال مالمين10860369360مالمين سازه تبريز1952
بيكربنات سديم)10860379953گروه صنعتي نجاتي آناتا1953 )               32220015جوش شيرين
(DEG)10860387692فرآورده هاي شيميايي هف1954                 3220981دي اتيلن گليكول
              32220611زايلين10860387692فرآورده هاي شيميايي هف1955
                3222841دي اتيل هگزانول10860387692فرآورده هاي شيميايي هف1956
              32213230آمونياك10860393499صنايع شيشه آذر1957
              32220638زايلين10860393499صنايع شيشه آذر1958
(MEG)10860393596داروسازي دانا1959               32209111منو اتيلن گليكول
              32212059اسيد كلريدريك10860393596داروسازي دانا1960
              32212415متانول10860393596داروسازي دانا1961
              32213240آمونياك10860393596داروسازي دانا1962
              32211847ارتوزايلين10860417492كاوش كيمياي كرمان1963
              32220632زايلين10860417492كاوش كيمياي كرمان1964
              32212130اسيد نيتريك10860420944تعاوني ژرف انديش پژوهان خمين1965
            322123103سود اش سبك10860420944تعاوني ژرف انديش پژوهان خمين1966
كربنات سديم سنگين)10860420944تعاوني ژرف انديش پژوهان خمين1967 )               32228133سود اش سنگين
(MEG)10860469045ارم شيمي آذربايجان1968               32209120منو اتيلن گليكول
              32215827الكيالت سنگين10860469045ارم شيمي آذربايجان1969
         3222084,700استايرن10860472200صنايع توليدي پلي استايرن انبساطي سهند1970
            322124100متانول10860479527شيمي گستر هراز آمل1971
              1301490مفتول مسي10860509477تعاوني اسالمي مجتمع صنعتي رفسنجان1972
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(MEG)10860537878روغن موتور پرديس1973                 3220915منو اتيلن گليكول
              32220642زايلين10860549650به رشد كوير رفسنجان1974
         3221271,250سود كاستيك10860660886پرك بندر امام1975
         3221271,000سود كاستيك10860713139مهد شيمين ماهشهر1976
(DEG)10860723794پت روشيمي رازي1977               32209810دي اتيلن گليكول
                3221237سود اش سبك10860723794پت روشيمي رازي1978
              32212410متانول10860723794پت روشيمي رازي1979
         3221271,400سود كاستيك10860723794پت روشيمي رازي1980
            322144210آب ژاول10860723794پت روشيمي رازي1981
              32217455اتانول آمين10860723794پت روشيمي رازي1982
كربنات سديم سنگين)10860723794پت روشيمي رازي1983 )                 3222817سود اش سنگين
            322092250اسيد سولفوريك10860724417پتروشيمي خوزستان1984
              32212020اسيد كلريدريك10860724417پتروشيمي خوزستان1985
         3221272,487سود كاستيك10860724417پتروشيمي خوزستان1986
              32216220تولوئن10860724417پتروشيمي خوزستان1987
            322206137زايلين10860724417پتروشيمي خوزستان1988
(MEG)10860727560پتروشيمي اروند1989                 3220918منو اتيلن گليكول
            322092798اسيد سولفوريك10860727560پتروشيمي اروند1990
            322120263اسيد كلريدريك10860727560پتروشيمي اروند1991
            322123563سود اش سبك10860727560پتروشيمي اروند1992
            322092400اسيد سولفوريك10860727671پتروشيمي مارون1993
            322282480آروماتيك سنگين10860727671پتروشيمي مارون1994
              32209215اسيد سولفوريك10860734595كارون شيمي خوزستان1995
              32212082اسيد كلريدريك10860734595كارون شيمي خوزستان1996
                3221212اسيد نيتريك10860734595كارون شيمي خوزستان1997
              32212314سود اش سبك10860734595كارون شيمي خوزستان1998
                3221245متانول10860734595كارون شيمي خوزستان1999
              32212726سود كاستيك10860734595كارون شيمي خوزستان2000
                3221323آمونياك10860734595كارون شيمي خوزستان2001
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                3221445آب ژاول10860734595كارون شيمي خوزستان2002
                3221591اسيد استيك10860734595كارون شيمي خوزستان2003
                3221612اسيد فسفريك10860734595كارون شيمي خوزستان2004
بيكربنات سديم)10860734595كارون شيمي خوزستان2005 )               32220014جوش شيرين
كربنات سديم سنگين)10860734595كارون شيمي خوزستان2006 )                 3222815سود اش سنگين
              32209290اسيد سولفوريك10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2007
            322115160ايزو بوتانول10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2008
            322118180ارتوزايلين10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2009
            322124180متانول10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2010
            322127180سود كاستيك10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2011
            322144180آب ژاول10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2012
              32228340نرمال بوتانول10860784870خدمات مهندسي پارسيا صنعت جنوب2013
              32209240اسيد سولفوريك10860878540خميرمايه و الكل رازي2014
              32212017اسيد كلريدريك10860878540خميرمايه و الكل رازي2015
                3221212اسيد نيتريك10860878540خميرمايه و الكل رازي2016
              32212311سود اش سبك10860878540خميرمايه و الكل رازي2017
              32212727سود كاستيك10860878540خميرمايه و الكل رازي2018
              32213153اوره10860878540خميرمايه و الكل رازي2019
              32213725دي امونيوم فسفات10860878540خميرمايه و الكل رازي2020
            322131800اوره10860888657لوح سبز جنوب2021
(MEG)10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2022               32209150منو اتيلن گليكول
(DEG)10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2023               32209840دي اتيلن گليكول
              32211895ارتوزايلين10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2024
              32212420متانول10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2025
              32216220تولوئن10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2026
                3221746اتانول آمين10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2027
              32220675زايلين10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2028
              32220960اسيد ترفتاليك10860913490شيمي رزين پليمر خوزستان2029
(MEG)10860959743مجتمع صنايع  چسب استحكام قم2030               32209110منو اتيلن گليكول
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              32210133مونومر وينيل استات10860959743مجتمع صنايع  چسب استحكام قم2031
              32213170اوره10860959743مجتمع صنايع  چسب استحكام قم2032
              32216233تولوئن10860959743مجتمع صنايع  چسب استحكام قم2033
(MEG)10860962435صنايع شيمياپي چسب و رزين قم2034               32209123منو اتيلن گليكول
              32210121مونومر وينيل استات10860962435صنايع شيمياپي چسب و رزين قم2035
              32212418متانول10860962435صنايع شيمياپي چسب و رزين قم2036
              32213219آمونياك10860962435صنايع شيمياپي چسب و رزين قم2037
              32213526بنزن10860962435صنايع شيمياپي چسب و رزين قم2038
              32220619زايلين10860962435صنايع شيمياپي چسب و رزين قم2039
            1247400گوگرد10860976769توليدي نيكان اسيد2040
            13016134مس كاتدي10860982624صنايع شكوه مس قم2041
              32212310سود اش سبك10860989732روغن فخر شكوهيه2042
            322284250دي اتيل هگزانول10860989732روغن فخر شكوهيه2043
            322124350متانول10860990310فرآيند آرا شيمي2044
            322127350سود كاستيك10860990310فرآيند آرا شيمي2045
(MEG)10860991535الياف گلريز قم2046             322091810منو اتيلن گليكول
         3222091,900اسيد ترفتاليك10860991535الياف گلريز قم2047
         3221181,500ارتوزايلين10860996447توسعه صنايع رضا2048
              32212325سود اش سبك10860996447توسعه صنايع رضا2049
            322209220اسيد ترفتاليك10860996447توسعه صنايع رضا2050
         3222841,750دي اتيل هگزانول10860996447توسعه صنايع رضا2051
              32212345سود اش سبك10860997452سهند سپيد سبالن2052
            322284400دي اتيل هگزانول10860997452سهند سپيد سبالن2053
              125745تولوئن 10860997997شيمي گستر اتحاد2054
              32212420متانول10860997997شيمي گستر اتحاد2055
              32220645زايلين10860997997شيمي گستر اتحاد2056
                3222839نرمال بوتانول10860997997شيمي گستر اتحاد2057
              32212325سود اش سبك10861000092توليدي بازرگاني فريدگرانول قم2058
            322284237دي اتيل هگزانول10861000092توليدي بازرگاني فريدگرانول قم2059
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            322127550سود كاستيك10861008431شيمي جهان گسترقم2060
كربنات سديم سنگين)10861019247ذوب فلزات نگين قم2061 )               32228120سود اش سنگين
كربنات سديم سنگين)10861022737توليدي بازرگاني سرب آبان2062 )               32228160سود اش سنگين
              32211863ارتوزايلين10861042907غزال شيمي2063
              32220660زايلين10861042907غزال شيمي2064
بيكربنات سديم)10861063512شيرين عسل2065 )               32220038جوش شيرين
كربنات سديم سنگين)10861100557شيشه همدان2066 )          3222811,500سود اش سنگين
              32211865ارتوزايلين10861108248آريا رزين2067
              32220665زايلين10861108248آريا رزين2068
              32220910اسيد ترفتاليك10861108248آريا رزين2069
                3221230سود اش سبك10861111892گاز كربنيك غرب2070
                3221741اتانول آمين10861111892گاز كربنيك غرب2071
              32211844ارتوزايلين10861141955شيما گرو يزد2072
              32220645زايلين10861141955شيما گرو يزد2073
            322135820بنزن10861142065شيميايي صدرشيمي گستران يزد2074
              32220620زايلين10861142065شيميايي صدرشيمي گستران يزد2075
            322127750سود كاستيك10861226640پترو كوير صدر2076
                3220921اسيد سولفوريك10861227145دارو سازي پرند دارو2077
                3221271سود كاستيك10861227145دارو سازي پرند دارو2078
                3221611اسيد فسفريك10861227145دارو سازي پرند دارو2079
                3221622تولوئن10861227145دارو سازي پرند دارو2080
                3221732اتانول10861227145دارو سازي پرند دارو2081
بيكربنات سديم)10861227145دارو سازي پرند دارو2082 )                 3222001جوش شيرين
                3222831نرمال بوتانول10861227145دارو سازي پرند دارو2083
              32209224اسيد سولفوريك10861231427كشت و صنعت گلستان دزفول2084
              32212760سود كاستيك10861231427كشت و صنعت گلستان دزفول2085
            1247218گوگرد10861240815فرآيند صنعت كود2086
              32213150اوره10861240815فرآيند صنعت كود2087
            322118125ارتوزايلين10861277659رازي شيمي خرم2088
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            322131300اوره10861277659رازي شيمي خرم2089
            322206125زايلين10861277659رازي شيمي خرم2090
(DEG)10861301979ظريف چوب پوريا2091                 3220989دي اتيلن گليكول
(TEG)10861301979ظريف چوب پوريا2092                 3221125تري اتيلن گليكول
                3221202اسيد كلريدريك10861301979ظريف چوب پوريا2093
              32212333سود اش سبك10861301979ظريف چوب پوريا2094
                3221442آب ژاول10861301979ظريف چوب پوريا2095
              32215913اسيد استيك10861301979ظريف چوب پوريا2096
              32217417اتانول آمين10861301979ظريف چوب پوريا2097
                3221807اتيلن دي كلرايد10861301979ظريف چوب پوريا2098
              32228431دي اتيل هگزانول10861301979ظريف چوب پوريا2099
(MEG)10861330228پتروفن آوران آپادانا2100                 3220919منو اتيلن گليكول
(DEG)10861330228پتروفن آوران آپادانا2101               32209811دي اتيلن گليكول
              32211119پارازايلين10861330228پتروفن آوران آپادانا2102
(TEG)10861330228پتروفن آوران آپادانا2103                 3221128تري اتيلن گليكول
              32211511ايزو بوتانول10861330228پتروفن آوران آپادانا2104
              32211719آلكيل بنزن خطي10861330228پتروفن آوران آپادانا2105
              32212430متانول10861330228پتروفن آوران آپادانا2106
              32212875برش سنگين10861330228پتروفن آوران آپادانا2107
              32216219تولوئن10861330228پتروفن آوران آپادانا2108
              32217426اتانول آمين10861330228پتروفن آوران آپادانا2109
                3222099اسيد ترفتاليك10861330228پتروفن آوران آپادانا2110
              32228256آروماتيك سنگين10861330228پتروفن آوران آپادانا2111
              32228315نرمال بوتانول10861330228پتروفن آوران آپادانا2112
                3222849دي اتيل هگزانول10861330228پتروفن آوران آپادانا2113
              32212037اسيد كلريدريك10861354142تعاوني توليدي مشاشيمي2114
              32212722سود كاستيك10861354142تعاوني توليدي مشاشيمي2115
                3221318اوره10861354142تعاوني توليدي مشاشيمي2116
                3221733اتانول10861354142تعاوني توليدي مشاشيمي2117
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                3221745اتانول آمين10861354142تعاوني توليدي مشاشيمي2118
بيكربنات سديم)10861354142تعاوني توليدي مشاشيمي2119 )               32220022جوش شيرين
              32216218تولوئن10861368476رنگين بالش2120
              32220622زايلين10861368476رنگين بالش2121
                3222832نرمال بوتانول10861368476رنگين بالش2122
              32211144پارازايلين10861385035تاك رزين كاوه2123
              32211844ارتوزايلين10861385035تاك رزين كاوه2124
              32220688زايلين10861385035تاك رزين كاوه2125
            322208110استايرن10861385035تاك رزين كاوه2126
              32228322نرمال بوتانول10861385035تاك رزين كاوه2127
              125787تولوئن 10861385337توليدي و صنعتي سامد2128
(MEG)10861385337توليدي و صنعتي سامد2129               32209120منو اتيلن گليكول
(DEG)10861385337توليدي و صنعتي سامد2130               32209880دي اتيلن گليكول
          3221246,500متانول10861385337توليدي و صنعتي سامد2131
              32212740سود كاستيك10861385337توليدي و صنعتي سامد2132
         3221313,750اوره10861385337توليدي و صنعتي سامد2133
            322300700كريستال مالمين10861385337توليدي و صنعتي سامد2134
بيكربنات سديم)10861393382سالمين2135 )               32220025جوش شيرين
(MEG)10861393460باژاك2136                 3220910منو اتيلن گليكول
              32212446متانول10861393460باژاك2137
            322206176زايلين10861393460باژاك2138
              32228360نرمال بوتانول10861393460باژاك2139
         3221271,100سود كاستيك10861398864سيليساز2140
              32212413متانول10861399107كاسپين رو2141
(MEG)10861401770خزر پالستيك2142                 3220911منو اتيلن گليكول
              32211524ايزو بوتانول10861402655صنعتي و شيميايي رنگين زره2143
            322118101ارتوزايلين10861402655صنعتي و شيميايي رنگين زره2144
              32216253تولوئن10861402655صنعتي و شيميايي رنگين زره2145
              32228324نرمال بوتانول10861402655صنعتي و شيميايي رنگين زره2146
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              32228314نرمال بوتانول10861407514پارس گهر2147
                3223004كريستال مالمين10861407514پارس گهر2148
(MEG)10861408310صنايع افراشيمي2149               32209115منو اتيلن گليكول
(DEG)10861408310صنايع افراشيمي2150               32209815دي اتيلن گليكول
              32211822ارتوزايلين10861408310صنايع افراشيمي2151
              32220860استايرن10861408310صنايع افراشيمي2152
            322123156سود اش سبك10861411186سمبل شيمي2153
              32212752سود كاستيك10861411186سمبل شيمي2154
                3221313اوره10861411186سمبل شيمي2155
            322127496سود كاستيك10861413494ليا سيليس2156
            322284133دي اتيل هگزانول10861413762جهان گرانول2157
              32211574ايزو بوتانول10861415118صنايع شيميايي آذررزين2158
              32211890ارتوزايلين10861415118صنايع شيميايي آذررزين2159
              32213111اوره10861415118صنايع شيميايي آذررزين2160
              32220690زايلين10861415118صنايع شيميايي آذررزين2161
              32228374نرمال بوتانول10861415118صنايع شيميايي آذررزين2162
              32230014كريستال مالمين10861415118صنايع شيميايي آذررزين2163
(MEG)10861416799كراپ ايران2164             322091233منو اتيلن گليكول
(DEG)10861416799كراپ ايران2165               32209819دي اتيلن گليكول
(TEG)10861416799كراپ ايران2166               32211214تري اتيلن گليكول
              32212411متانول10861416799كراپ ايران2167
                3221613اسيد فسفريك10861416799كراپ ايران2168
                3221745اتانول آمين10861416799كراپ ايران2169
                3221151ايزو بوتانول10861420331آرنگ شيمي قزوين2170
                3221182ارتوزايلين10861420331آرنگ شيمي قزوين2171
                3222063زايلين10861420331آرنگ شيمي قزوين2172
                3222831نرمال بوتانول10861420331آرنگ شيمي قزوين2173
            322127200سود كاستيك10861435480آزمايش گستر ليا2174
         3221271,000سود كاستيك10861435915صنايع سيليس مهرداد قزوين2175
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            322127350سود كاستيك10861449474صدرا سيليكات البرز2176
كربنات سديم سنگين)10861449474صدرا سيليكات البرز2177 )             322281186سود اش سنگين
              32215910اسيد استيك10861455802افزودني هاي بهبود ساز2178
              32212426متانول10861457536سيمافام گهر2179
(MEG)10861469264شيمي الوند كاسپين2180             322091180منو اتيلن گليكول
                12578تولوئن 10861483097مهبان شيمي2181
              32212430متانول10861483097مهبان شيمي2182
                3222068زايلين10861483097مهبان شيمي2183
                3221201اسيد كلريدريك10861487409يزدباف2184
                3221211اسيد نيتريك10861487409يزدباف2185
                3221232سود اش سبك10861487409يزدباف2186
            322127200سود كاستيك10861487409يزدباف2187
              32213117اوره10861487409يزدباف2188
                3221593اسيد استيك10861487409يزدباف2189
بيكربنات سديم)10861487409يزدباف2190 )                 3222004جوش شيرين
            13014305مفتول مسي10861487827توليدي سيمباف2191
(DEG)10861494512كاشي ياقوت ميبد2192               32209811دي اتيلن گليكول
(MEG)10861578245كاشي باستان ميبد2193               32209110منو اتيلن گليكول
              32212360سود اش سبك10861578245كاشي باستان ميبد2194
            322123622سود اش سبك10861578682هنكل پاك وش2195
            322127434سود كاستيك10861578682هنكل پاك وش2196
كربنات سديم سنگين)10861578682هنكل پاك وش2197 )             322281323سود اش سنگين
            322092556اسيد سولفوريك10861579284شهاب شيمي ساوه2198
              32213148اوره10861579284شهاب شيمي ساوه2199
              32212350سود اش سبك10861581015صنعت كاشي كاژه2200
            322115116ايزو بوتانول10861586311كاوه رزين2201
              32213150اوره10861586311كاوه رزين2202
              32220617زايلين10861586311كاوه رزين2203
            322283120نرمال بوتانول10861586311كاوه رزين2204
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              32230057كريستال مالمين10861586311كاوه رزين2205
(DEG)10861587287پارالسرام ميبد2206                 3220982دي اتيلن گليكول
            322131125اوره10861591613آبكام يزد2207
            322101209مونومر وينيل استات10861597890رزين ساوه2208
            322124476متانول10861601735شيميايي حالل پويان اراك2209
         3221591,145اسيد استيك10861601735شيميايي حالل پويان اراك2210
            322206506زايلين10861601735شيميايي حالل پويان اراك2211
            322209210اسيد ترفتاليك10861601735شيميايي حالل پويان اراك2212
            322282157آروماتيك سنگين10861601735شيميايي حالل پويان اراك2213
            322283213نرمال بوتانول10861601735شيميايي حالل پويان اراك2214
            322284495دي اتيل هگزانول10861601735شيميايي حالل پويان اراك2215
(DEG)10861606364مجتمع توليدي و صنعتي رزين هاي يزد2216                 3220981دي اتيلن گليكول
                3221271سود كاستيك10861606364مجتمع توليدي و صنعتي رزين هاي يزد2217
                3221623تولوئن10861606364مجتمع توليدي و صنعتي رزين هاي يزد2218
                3222061زايلين10861606364مجتمع توليدي و صنعتي رزين هاي يزد2219
                3222093اسيد ترفتاليك10861606364مجتمع توليدي و صنعتي رزين هاي يزد2220
         3221312,400اوره10861610057كيان ارژن2221
              1301433مفتول مسي10861620028سيم و كابل فروزان يزد2222
            322132100آمونياك10861633988پارس موليبدن2223
(MEG)10861655708توليدي كيميا رزين اراك2224             322091180منو اتيلن گليكول
            322124175متانول10861655708توليدي كيميا رزين اراك2225
              32213553بنزن10861655708توليدي كيميا رزين اراك2226
            322159401اسيد استيك10861655708توليدي كيميا رزين اراك2227
              32216270تولوئن10861655708توليدي كيميا رزين اراك2228
            322206245زايلين10861655708توليدي كيميا رزين اراك2229
              32228359نرمال بوتانول10861655708توليدي كيميا رزين اراك2230
              32209210اسيد سولفوريك10861664695ياتااكسپرس2231
                3221234سود اش سبك10861664695ياتااكسپرس2232
بيكربنات سديم)10861664695ياتااكسپرس2233 )                 3222008جوش شيرين
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كربنات سديم سنگين)10861664695ياتااكسپرس2234 )                 3222814سود اش سنگين
              1301412مفتول مسي10861761061رنگسازي ايران2235
(MEG)10861761061رنگسازي ايران2236               32209143منو اتيلن گليكول
              32220664زايلين10861761061رنگسازي ايران2237
                3221276سود كاستيك10861763118توليدات شيميايي فخر خرمشهر2238
                3221748اتانول آمين10861763118توليدات شيميايي فخر خرمشهر2239
              32210144مونومر وينيل استات10861772694آرتا نقش تاك2240
              32211548ايزو بوتانول10861783934كيمياگران توسعه پايدار2241
              32212421متانول10861783934كيمياگران توسعه پايدار2242
            322159139اسيد استيك10861783934كيمياگران توسعه پايدار2243
              32228380نرمال بوتانول10861783934كيمياگران توسعه پايدار2244
              32212415متانول10861819039قطران موتور رخش2245
              32220615زايلين10861819039قطران موتور رخش2246
            322127250سود كاستيك10861819690آيدا سيليس آراسنج2247
                3221593اسيد استيك10861823418توليدي رضا نخ(سهامي خاص)2248
              32210111مونومر وينيل استات10861824398صنعتي كيميدارو2249
              32212450متانول10861899570توليدي پويان صنعت خمين2250
          3221171,406آلكيل بنزن خطي10861985977توليدي صنايع فاركوشيمي2251
            322123448سود اش سبك10861985977توليدي صنايع فاركوشيمي2252
            322127543سود كاستيك10861985977توليدي صنايع فاركوشيمي2253
              32214487آب ژاول10861985977توليدي صنايع فاركوشيمي2254
                3221618اسيد فسفريك10861985977توليدي صنايع فاركوشيمي2255
            322174134اتانول آمين10861985977توليدي صنايع فاركوشيمي2256
            322115248ايزو بوتانول10861990388درخشان شيمي بندر2257
            322118217ارتوزايلين10861990388درخشان شيمي بندر2258
            322124248متانول10861990388درخشان شيمي بندر2259
              32216220تولوئن10861990388درخشان شيمي بندر2260
              32216530پنتان پالس10861990388درخشان شيمي بندر2261
            322206168زايلين10861990388درخشان شيمي بندر2262
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              32228262آروماتيك سنگين10861990388درخشان شيمي بندر2263
            322283217نرمال بوتانول10861990388درخشان شيمي بندر2264
              32228440دي اتيل هگزانول10861990388درخشان شيمي بندر2265
                3222067زايلين10862033567توليدي و صنعتي رنگان فر2266
            322127125سود كاستيك10862039144مهران سيليكات البرز2267
كربنات سديم سنگين)10862039144مهران سيليكات البرز2268 )             322281251سود اش سنگين
            322123108سود اش سبك10862043289فرآوري پويا زركان آق دره2269
            322131175اوره10862043289فرآوري پويا زركان آق دره2270
              32212410متانول10862052380توليدي الكل و مواد غذايي بيدستان2271
              32213164اوره10862057798كشاورزي پارس كيميا كشت2272
              32213740دي امونيوم فسفات10862057798كشاورزي پارس كيميا كشت2273
            322127134سود كاستيك10862066392آرام سيليكات قزوين2274
            322284321دي اتيل هگزانول10862074570ظفر شيمي پويان2275
            322127180سود كاستيك10862131329رودك شيمي قزوين2276
كربنات سديم سنگين)10862131329رودك شيمي قزوين2277 )             322281157سود اش سنگين
(DEG)10980022999پارس كيميا اروند2278               32209820دي اتيلن گليكول
              32211520ايزو بوتانول10980022999پارس كيميا اروند2279
              32212460متانول10980022999پارس كيميا اروند2280
              32212740سود كاستيك10980022999پارس كيميا اروند2281
              32217460اتانول آمين10980022999پارس كيميا اروند2282
              32220620زايلين10980022999پارس كيميا اروند2283
              32228320نرمال بوتانول10980022999پارس كيميا اروند2284
              32228420دي اتيل هگزانول10980022999پارس كيميا اروند2285
كربنات سديم سنگين)10980050710سيليكات سازان الوند2286 )               32228144سود اش سنگين
              32212325سود اش سبك10980062638كاشي ميالد يزد2287
            322284300دي اتيل هگزانول10980144530توان شيمي آذر توانگر2288
              32209213اسيد سولفوريك10980249302بندر آبادان ده هزار2289
            322127102سود كاستيك14000079187تعاوني معدني حميد ورامين2290
                3220928اسيد سولفوريك14000173116پاك مالمينه خوزستان2291
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(DEG)14000173116پاك مالمينه خوزستان2292               32209840دي اتيلن گليكول
            322131360اوره14000173116پاك مالمينه خوزستان2293
              32217416اتانول آمين14000173116پاك مالمينه خوزستان2294
            322300360كريستال مالمين14000173116پاك مالمينه خوزستان2295
              32209270اسيد سولفوريك14000269360آذر كيميا اكسير2296
              32213184اوره14000269360آذر كيميا اكسير2297
              32213784دي امونيوم فسفات14000269360آذر كيميا اكسير2298
              32216128اسيد فسفريك14000269360آذر كيميا اكسير2299
              32230228نيترات آمونيوم كشاورزي14000269360آذر كيميا اكسير2300
            322115158ايزو بوتانول14000296872پتروپااليش كيان اسپادانا2301
            322124525متانول14000296872پتروپااليش كيان اسپادانا2302
         3221281,750برش سنگين14000296872پتروپااليش كيان اسپادانا2303
            322206525زايلين14000296872پتروپااليش كيان اسپادانا2304
            322282875آروماتيك سنگين14000296872پتروپااليش كيان اسپادانا2305
(MEG)14001915987شيميايي  مهدي زمرد جنوب2306                 3220915منو اتيلن گليكول
                3221155ايزو بوتانول14001915987شيميايي  مهدي زمرد جنوب2307
                3222835نرمال بوتانول14001915987شيميايي  مهدي زمرد جنوب2308
(MEG)14002018268تعاوني توليد و بسته بندي روغن موتور فرزام ساز مراغه2309               32209139منو اتيلن گليكول
(DEG)14002018268تعاوني توليد و بسته بندي روغن موتور فرزام ساز مراغه2310                 3220982دي اتيلن گليكول
                3221232سود اش سبك14003217172بين المللي شيمي اكسير مارين2311
              32212413متانول14003217172بين المللي شيمي اكسير مارين2312
                3221272سود كاستيك14003217172بين المللي شيمي اكسير مارين2313
                3221599اسيد استيك14003217172بين المللي شيمي اكسير مارين2314
كربنات سديم سنگين)14003217172بين المللي شيمي اكسير مارين2315 )                 3222811سود اش سنگين
                3222822آروماتيك سنگين14003217172بين المللي شيمي اكسير مارين2316
(MEG)14003382993كاركنان پتروشيمي شازند2317             322091420منو اتيلن گليكول
(DEG)14003382993كاركنان پتروشيمي شازند2318               32209840دي اتيلن گليكول
(MEG)14003390447توان پااليش اورال2319               32209128منو اتيلن گليكول
            322115125ايزو بوتانول14003408965بين المللي راميان شيمي طبرستان2320
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            322124208متانول14003408965بين المللي راميان شيمي طبرستان2321
             322162166تولوئن14003408965بين المللي راميان شيمي طبرستان2322
             322206166زايلين14003408965بين المللي راميان شيمي طبرستان2323
              32217312اتانول14003417667آريا رنگ درخشان2324
              32209244اسيد سولفوريك14003693867پترو ايمن پارس آسيا2325
              32211522ايزو بوتانول14003693867پترو ايمن پارس آسيا2326
              32211844ارتوزايلين14003693867پترو ايمن پارس آسيا2327
            322124132متانول14003693867پترو ايمن پارس آسيا2328
            322127110سود كاستيك14003693867پترو ايمن پارس آسيا2329
            322128132برش سنگين14003693867پترو ايمن پارس آسيا2330
            322144198آب ژاول14003693867پترو ايمن پارس آسيا2331
              32220644زايلين14003693867پترو ايمن پارس آسيا2332
            322282132آروماتيك سنگين14003693867پترو ايمن پارس آسيا2333
              32228322نرمال بوتانول14003693867پترو ايمن پارس آسيا2334
(MEG)14003741187روزيتان رزين سپاهان2335               32209127منو اتيلن گليكول
(DEG)14003741187روزيتان رزين سپاهان2336               32209824دي اتيلن گليكول
              32220836استايرن14003741187روزيتان رزين سپاهان2337
              32220924اسيد ترفتاليك14003741187روزيتان رزين سپاهان2338
                3221593اسيد استيك14003772498پايدار ساز شيمي2339
              32220925اسيد ترفتاليك14003772498پايدار ساز شيمي2340
              32228433دي اتيل هگزانول14003772498پايدار ساز شيمي2341
            322117708آلكيل بنزن خطي14003887909محب روپاك كيميا2342
              32212754سود كاستيك14003887909محب روپاك كيميا2343
                3221246متانول14003905886توليد و توزيع پشتوان تجارت موكريان2344
            322163108تولوئن دي ايزو سيانات14003912548آبادگران اروند شيمي2345
            322284123دي اتيل هگزانول14003939051توليدي فن گستر رازي سهامي خاص2346
(MEG)14003956803شيمي پليمر پارس ايرانيان2347             322091160منو اتيلن گليكول
(DEG)14003956803شيمي پليمر پارس ايرانيان2348               32209859دي اتيلن گليكول
            322163420تولوئن دي ايزو سيانات14003956803شيمي پليمر پارس ايرانيان2349
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            322209192اسيد ترفتاليك14003956803شيمي پليمر پارس ايرانيان2350
              32228452دي اتيل هگزانول14003956803شيمي پليمر پارس ايرانيان2351
              1301414مفتول مسي14004022629آسان كابل كومش2352
          3222085,634استايرن14004176617پترو پاك مشرق زمين2353
            322284470دي اتيل هگزانول14004208311روانكار صنعت پويا مهر نوين2354
(MEG)14004251998آكو كيميا پترو پارت2355               32209141منو اتيلن گليكول
(DEG)14004251998آكو كيميا پترو پارت2356               32209814دي اتيلن گليكول
              32211588ايزو بوتانول14004251998آكو كيميا پترو پارت2357
              32212440متانول14004251998آكو كيميا پترو پارت2358
            322128332برش سنگين14004251998آكو كيميا پترو پارت2359
              32216281تولوئن14004251998آكو كيميا پترو پارت2360
            322206135زايلين14004251998آكو كيميا پترو پارت2361
         3220922,333اسيد سولفوريك14004282424صنايع شيميايي فاتح فرآور كيميا2362
            322206840زايلين14004289492پااليش نفت و گاز پيروزي2363
              32211530ايزو بوتانول14004292832آتبين رزين توس2364
            322159147اسيد استيك14004292832آتبين رزين توس2365
              32217373اتانول14004292832آتبين رزين توس2366
              32228384نرمال بوتانول14004292832آتبين رزين توس2367
              32228412دي اتيل هگزانول14004292832آتبين رزين توس2368
              32212411متانول14004323462پشتيبان صنعت كاوه2369
(DEG)14004325751نگين زرين چوب آرتاويل2370                 3220983دي اتيلن گليكول
              32230020كريستال مالمين14004325751نگين زرين چوب آرتاويل2371
              32211587ايزو بوتانول14004385841پااليش پگاه پرشنگ2372
            322124387متانول14004385841پااليش پگاه پرشنگ2373
            322128325برش سنگين14004385841پااليش پگاه پرشنگ2374
            322159397اسيد استيك14004385841پااليش پگاه پرشنگ2375
              32217363اتانول14004385841پااليش پگاه پرشنگ2376
            322206100زايلين14004385841پااليش پگاه پرشنگ2377
              32228377نرمال بوتانول14004385841پااليش پگاه پرشنگ2378
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            322127280سود كاستيك14004387459الماس فن آوران گيتي2379
            322127330سود كاستيك14004459848صنايع شيميائي جوش شيرين پارس2380
              32210111مونومر وينيل استات14004483320پليمر سازان زمرد2381
                3221245متانول14004548473صنايع مفتولي سپند پيچ يزد2382
              32216228تولوئن14004632729سيبا پليمر البرز2383
              32220646زايلين14004632729سيبا پليمر البرز2384
              32220812استايرن14004632729سيبا پليمر البرز2385
              32213122اوره14004661185سرو آذين رويش2386
              32213722دي امونيوم فسفات14004661185سرو آذين رويش2387
                3221611اسيد فسفريك14004661185سرو آذين رويش2388
                3221741اتانول آمين14004661185سرو آذين رويش2389
(MEG)14004762470گروه صنعتي پل توس ايرانيان2390               32209118منو اتيلن گليكول
(MEG)14004775916راستين رزين باهر2391               32209122منو اتيلن گليكول
(DEG)14004775916راستين رزين باهر2392               32209844دي اتيلن گليكول
              32220880استايرن14004775916راستين رزين باهر2393
              32220945اسيد ترفتاليك14004775916راستين رزين باهر2394
            322127592سود كاستيك14004860928پارس سيليكات گوهران ميبد2395
              32220975اسيد ترفتاليك14004893958فيدار سپند رايكا2396
            322284264دي اتيل هگزانول14004893958فيدار سپند رايكا2397
         3222082,000استايرن14005015373پتروشيمي محب بسپار ايده گستر2398
(MEG)14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2399               32209137منو اتيلن گليكول
(DEG)14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2400               32209837دي اتيلن گليكول
(TEG)14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2401               32211217تري اتيلن گليكول
            322115140ايزو بوتانول14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2402
              32211846ارتوزايلين14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2403
            322124420متانول14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2404
            322131210اوره14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2405
              32216217تولوئن14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2406
              32217470اتانول آمين14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2407



84 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

              32220680زايلين14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2408
            322208102استايرن14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2409
              32220920اسيد ترفتاليك14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2410
            322283210نرمال بوتانول14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2411
              32228410دي اتيل هگزانول14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2412
            322300280كريستال مالمين14005068860چسب و رزين پرسيا زرين آبنوس2413
            322206100زايلين14005108650اكسين شيمي آدان2414
(MEG)14005386170توليدي صنعتي آويسا پارسه زابل2415               32209152منو اتيلن گليكول
(DEG)14005386170توليدي صنعتي آويسا پارسه زابل2416               32209870دي اتيلن گليكول
            322208300استايرن14005386170توليدي صنعتي آويسا پارسه زابل2417
              32220970اسيد ترفتاليك14005386170توليدي صنعتي آويسا پارسه زابل2418
              32216326تولوئن دي ايزو سيانات14005396935سپيد ابر پارس راد2419
            322206280زايلين14005555865كيميا صنعت كارينا2420
              32211813ارتوزايلين14005716267مجتمع شيميايي پارس شيمر وارنا2421
              32216228تولوئن14005716267مجتمع شيميايي پارس شيمر وارنا2422
              32220623زايلين14005716267مجتمع شيميايي پارس شيمر وارنا2423
              32220862استايرن14005716267مجتمع شيميايي پارس شيمر وارنا2424
                3222837نرمال بوتانول14005716267مجتمع شيميايي پارس شيمر وارنا2425
                3221245متانول14005740909توليدي صنعت ركن پيچ2426
              32212422متانول14005902850ثنا شيمي درخشان ايساتيس2427
                3221623تولوئن14005902850ثنا شيمي درخشان ايساتيس2428
              32212712سود كاستيك14006037969تعاوني پايا اكسير تيوان2429
              32220965اسيد ترفتاليك14006037969تعاوني پايا اكسير تيوان2430
              32228388نرمال بوتانول14006037969تعاوني پايا اكسير تيوان2431
            322284122دي اتيل هگزانول14006037969تعاوني پايا اكسير تيوان2432
            322209110اسيد ترفتاليك14006113846شبنم فرا شيمي پارسا2433
            322284500دي اتيل هگزانول14006113846شبنم فرا شيمي پارسا2434
                3221235سود اش سبك14006125574فرا تاو صنعت ورتا2435
         3222091,700اسيد ترفتاليك14006125574فرا تاو صنعت ورتا2436



85 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

            322284476دي اتيل هگزانول14006125574فرا تاو صنعت ورتا2437
(DEG)14006160675بخارا شيمي البرز2438               32209819دي اتيلن گليكول
              32213148اوره14006160675بخارا شيمي البرز2439
              32230047كريستال مالمين14006160675بخارا شيمي البرز2440
            322284375دي اتيل هگزانول14006244910شفاف فرايند شكوهيه2441
                3221233سود اش سبك14006335343كارا فيدار رادمان فراز2442
            322209112اسيد ترفتاليك14006335343كارا فيدار رادمان فراز2443
            322284264دي اتيل هگزانول14006335343كارا فيدار رادمان فراز2444
              32211588ايزو بوتانول14006745951پترو آريا ديان گستر قم2445
              32211822ارتوزايلين14006745951پترو آريا ديان گستر قم2446
            322124220متانول14006745951پترو آريا ديان گستر قم2447
            322159176اسيد استيك14006745951پترو آريا ديان گستر قم2448
              32216288تولوئن14006745951پترو آريا ديان گستر قم2449
              32220688زايلين14006745951پترو آريا ديان گستر قم2450
               32228366نرمال بوتانول14006745951پترو آريا ديان گستر قم2451
            322163120تولوئن دي ايزو سيانات14006833377شركت ابر برتر نسيم مشهد2452
            322209158اسيد ترفتاليك14006958227ظفر شيمي كيميا گر2453
            322284262دي اتيل هگزانول14006958227ظفر شيمي كيميا گر2454
(MEG)14007030759توانگران سپهر فردا جم2455             322091118منو اتيلن گليكول
(DEG)14007030759توانگران سپهر فردا جم2456             322098118دي اتيلن گليكول
              32211899ارتوزايلين14007030759توانگران سپهر فردا جم2457
            322162140تولوئن14007030759توانگران سپهر فردا جم2458
              32220699زايلين14007030759توانگران سپهر فردا جم2459
            322208273استايرن14007030759توانگران سپهر فردا جم2460
            322209226اسيد ترفتاليك14007030759توانگران سپهر فردا جم2461
              32228477دي اتيل هگزانول14007048478روژان ا روندپرديس2462
              32212413متانول14007078930تعاوني مشكات رنگ ماهان2463
                3221627تولوئن14007078930تعاوني مشكات رنگ ماهان2464
              32220613زايلين14007078930تعاوني مشكات رنگ ماهان2465



86 from 172 شيميايی

 سهيمه كد مادهنام مادهكد ملينام واحد رديف
محاسبه شده

فهرست كلي سهميه هاي اعمال شده در سامانه بهين ياب براي خريد محصوالت پتروشيمي بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار

              32220954اسيد ترفتاليك14007341301شركت كيميا بسپار سبز كوير2466
            322284268دي اتيل هگزانول14007341301شركت كيميا بسپار سبز كوير2467



87 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

6                    

3                   
39                  
15                  
1                   

2                   

16                  

1                   

2                   

5                   
8                   

2                   



88 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

231                
8                   
7                   

21                  

28                  

2                   
82                  
34                  
2                   

8                   

3                   

204                
191                



89 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

290                

3                   
18                  

302                
47                  
4                   

208                

965                

117                

508                

16                  

17                  
23                  
3                   



90 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

1                   
1                   

155                

339                

45                  

5                   

1                   

10                  
267                

131                



91 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

38                  
8                   

2                   

225                
13                  
46                  

127                

8                   

793                



92 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

116                
8                   
25                  
39                  
72                  
8                   
3                   
3                   
10                  

184                
0                   

7                   
17                  

6                    



93 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

53                  

355                

12                  

2                   



94 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   

6                    
7                   

2                   
13                  
35                  

205                
7                   
10                  

413                
27                  

18                  



95 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

39                  

32                  

23                  

7                   

35                  
58                  

13                  
138                
43                  



96 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

10                  

1                   

5                   

58                  

2                   

383                

18                  

117                

84                  

50                  



97 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

7                   

3                   

4                   
4,125             

3,756             
4                   
10                  

25                  

54                  

3                   

4                   
5                   
2                   

30                  
4                   
30                  
28                  



98 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

73                  
6                    

29                  

19                  
2,683             

7                   

2                   

1                   

103                

1                   
10                  



99 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

77                  

6                    

1,050             

4                   

8                   
10                  



100 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

30                  

8                   

133                

645                
4,994             

24                  

27                  

4                   



101 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

492                

33                  
17                  

25                  
2                   

2                   

28                  

32                  

2                   
5                   

13                  
24                  

4                   
2                   
41                  
42                  

102                



102 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

249                

23                  
5                   

2                   
5                   
5                   

7                   
14                  



103 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

5                   

38                  

21                  

284                

40                  
3                   
8                   



104 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   

2                   

96                  

1                   
10                  
8                   
6                    

40                  
28                  

32                  
32                  
98                  



105 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

108                

116                
33                  
53                  
17                  

2                   

21                  

4                   

56                  
7                   



106 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

19                  

18                  
46                  

104                

128                
31                  
8                   

30                  

10                  

35                  

42                  
2                   

1                   



107 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

20                  
13                  
2                   

4                   

20                  
15                  
9                   

15                  



108 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   

2                   

16                  
17                  
53                  

2                   
5                   
75                  

2                   



109 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

1                   

2                   

12                  
2,036             

93                  

12                  

2                   

4                   
10                  

3                   



110 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

5                   
20                  
1                   
2                   
6                    

10                  
15                  
22                  

62                  
1                   
27                  

107                

17                  

3                   



111 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

1                   

5                   
22                  
16                  
51                  

3                   
3                   

121                
1,192             

21                  
226                

5                   
9                   
20                  

3                   



112 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

42                  
4                   
54                  

79                  

34                  

13                  

83                  

3                   

8                   
23                  

28                  
5                   

113                



113 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

6                    

24                  

94                  

53                  



114 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

8                   

19                  
147                

2,421             

12                  
61                  
9                   

117                
17                  
69                  



115 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

36                  

7                   
2                   

2                   



116 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

1                   

2                   

5                   

95                  
30                  

65                  
20                  



117 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

4                   
37                  
1                   
2                   

7                   

18                  
15                  

3                   

13                  

11                  
33                  
22                  
6                    

15                  

165                



118 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

182                
10                  

5                   
2                   

144                

2                   
45                  
52                  
2                   



119 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

3                   

4                   
33                  

7                   
4                   
4                   
15                  

38                  
7                   

0                   

5                   
11                  



120 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

4                   
15                  

15                  

11                  

2                   

3                   
2                   

7                   

33                  



121 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

12                  
12                  
3                   

5                   

50                  

5                   

3                   

12                  
17                  



122 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

5                   

13                  
36                  

69                  
2                   



123 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

5                   

3                   
1                   

19                  

44                  

10                  



124 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

3                   

19                  

101                
431                

70                  
6                    

268                
24                  

29                  
3                   
6                    

3                   



125 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

102                
2                   
6                    

7                   
10                  
3                   

6                    

86                  
39                  

66                  

15                  
15                  
11                  

5                   



126 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

22                  

646                
111                

7                   

1                   
5                   
38                  
15                  

92                  
45                  
7                   

21                  



127 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

220                
20                  

725                

2                   

2                   
9                   
19                  

2                   
42                  
7                   
18                  

29                  
5                   
79                  
6                    
6                    
6                    

22                  



128 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

10                  

56                  

92                  

18                  

17                  

115                

20                  

169                

2                   
8                   
28                  



129 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

18                  

22                  
6                    

8                   
8                   

16                  
11                  
35                  
70                  
16                  

1                   

1                   



130 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   

10                  

34                  

60                  

34                  
7                   

119                

130                

13                  
9                   



131 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   

17                  

12                  

165                
12                  
2                   

4                   



132 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

73                  

19                  

155                
80                  

2                   
7                   

11                  

4                   
7                   

2                   

10                  
13                  



133 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

15                  
5                   

4                   
7                   

2                   

2                   



134 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

5                   

7                   
6                    

20                  
12                  

10                  

25                  

26                  
56                  

16                  
5                   

13                  
44                  



135 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

46                  
10                  
27                  

5                   
22                  

102                

67                  

5                   

33                  
42                  



136 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

20                  
38                  
15                  

2                   
6                    

2                   
69                  

2                   
17                  

2,323             



137 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   

2                   

39                  
2                   

27                  

55                  

1                   

240                

35                  



138 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

12                  
15                  
1                   

264                
3                   
58                  

24                  

141                
7                   
3                   

553                

10                  

308                

37                  
104                

68                  



139 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

13                  

2                   

2                   

22                  

12                  

41                  

8                   

116                



140 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

13                  
319                
78                  

2                   

2                   

18                  
3                   

23                  

17                  

3                   
106                

4                   

246                



141 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

75                  
44                  
22                  
33                  

84                  

54                  
96                  

108                
33                  

213                

20                  
3                   

29                  

239                



142 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

44                  

1                   

19                  

100                

8                   

132                

17                  

9                   

20                  



143 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

8                   
18                  

42                  

12                  
56                  

6                    

512                

44                  



144 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

3,590             
25                  
98                  

8                   
8                   
17                  

1                   
8                   
18                  

2                   
2                   
16                  
4                   

542                
59                  

2                   
138                
11                  



145 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

116                
32                  

8                   

2                   
25                  

42                  

2                   

13                  



146 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

3                   

179                
96                  
17                  
2                   

1                   
4                   

133                
84                  
39                  

10                  
1                   



147 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

11                  

257                

21                  
6                    

6                    

17                  

24                  

288                
3                   

1                   



148 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

12                  

5                   
4                   

7                   
172                

2                   
2                   
15                  

136                
380                
30                  

7                   

7                   



149 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

33                  

23                  

2                   

7                   
112                



150 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

27                  

1                   

28                  

38                  



151 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

333                

6                    

6                    

98                  

85                  
8                   
31                  

3                   
1                   

5                   

29                  



152 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

6                    

13                  

88                  
5                   

22                  
10                  

3                   

53                  
235                

1,552             
32                  

9                   



153 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

18                  

6                    

63                  

167                

15                  
5,696             

4                   



154 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

5                   
20                  

7                   

10                  

20                  

12                  
25                  

1,980             



155 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   
813                
322                

4                   

15                  

250                
135                



156 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

12                  
3                   

5                   
10                  
1                   



157 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

10                  

22                  

20                  

543                

5                   
369                

142                

4                   



158 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

496                

7                   
12                  

5                   

2                   
43                  

302                
15                  

421                

15                  
44                  

2                   



159 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

10                  

1                   

4                   
4                   



160 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

18                  

8                   

20                  
37                  
50                  

6                    
24                  

17                  
2,723             

210                

404                

5                   
53                  



161 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

4                   
2                   
2                   
14                  

135                
41                  
13                  
7                   

40                  

1                   
194                
11                  
4                   

206                
408                



162 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

121                

13                  

159                

2                   

25                  

11                  

533                

21                  

13                  



163 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

8                   

96                  

493                
60                  
1                   

35                  

27                  

9                   



164 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

6                    
3                   
29                  
5                   
42                  
17                  

96                  

5                   
8                   

22                  

248                

15                  
6                    

32                  



165 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

2                   
199                

1                   

128                
140                

2                   

4                   

215                



166 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

15                  

50                  

3                   

8                   

45                  

3                   
3                   



167 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

7                   
16                  
28                  
13                  

8                   

33                  

2                   



168 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

3,864             
180                

40                  

18                  
61                  

6                    

4                   
5                   
6                    

50                  

7                   



169 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

12                  

4                   

4                   
10                  

6                    

6                    
16                  
3                   

100                

348                

16                  

19                  



170 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

26                  

14                  

42                  
5                   

32                  
90                  
10                  
3                   

7                   
10                  

205                

11                  



171 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96

55                  
1                   
30                  
16                  

236                

16                  
151                
11                  
3                   

54                  

73                  

7                   

13                  



172 from 172 شيميايی

 عملكرد سال 96


