
عضویت شماره عامل مدیر نام شرکت نام ردیف

502 محمد انتظامي خانه ما 1

731 سعید شعبانپور سالم انديشه محیط 2

759 متن آرای تهران احمدريسمانچیان 3

775 ايرج سنجابي همکاران کارآمد 4

846 شبنم صدر  محمدابوطالبي 5

922 هوشنگ فرهاني
تعاوني خدمات و پشتیباني کارمندان باز نشسته وزارت امور 

اقتصاد و دارائي
6

1343 حسین يوسفي مريداني پاکروبان گیتي 7

1599 ياسر جمشیدی تعاوني پالیزان گستر پارسیان 8

1634 اسماعیل جواهريان فني مهندسي نیوار 9

1850 حسن عابديني آبدر احیا گستر سبز 10

1899 علیرضا زاده مرشد بیک نگهداشت کاران 11

1934 محمود مرادعلیان کامل صنیع 12

2243 امین فواکهي پیشتازان فن اوری طاها 13

2252 مريم السادات سجادی سپاهان پاکي درين 14

2273 اسفنديار قمي پارت پیشرو گامان 15

2296 علیرضا باللي صنايع پلیمر سبز کوش امیر کبیر 16

2510 بهمن ماليي پاکروبان نوين تهران 17

2594 محمد رضا صفاتیان سروستان سبز رامسر 18

2646 عباس حسنعلي پورتمیجاني حامیان تدبیر توسعه 19

2651 اسماعیل حیدری سپید آبشار خرم 20

2664 احسان حاجي صفری پاک وطن آينده 21

2706 يعقوب صحت تعاوني وخدماتي پشتیباني بازنشستگان بانک مسکن 22

2727 حمیدرضا جباری تعاوني مصرف کارکنان بیمارستان دکتر مسیح دانشور 23

2732 عین اله کمالي تعاوني به آوران خديو گستر 24

2733 جواد علیزاده مبین پرداز سپهر اذر 25

2735 صادق هدايتي  افرا گستر گلزار 26

2738 سید رشید موسوی  آرامش نگین سبز 27

2746 ايمان ايرواني موسسه امین حافظ تهران نوين 28

2899 پیام دفتری زرين پوشش آپادانا 29

2902 خسرو کريمیان صنعت گران نیک اختر تات 30

2905 حسین شعبانیان آبادگران باختر 31

2909 امیر اسدی آتیه نگار بهار  32

2915 امیر شاهسوار برهان مادر 33

2922 مهدی قاسمي حمید جوشلي فراز مهر گستر آسیا 34

2963 علي حسن وند قوجه بیگلو قائم خدمات سبالن 35

2967 محمد سنکي سبا سرويس آسان بر 36



2971 نادر پیروز فر  تیزبین الکترونیک 37

2972 محمدرضا زرگر اعتمادکارصالح 38

2974 جواد مفاخری حمل و نقل سمند ترابر بین الملل 39

2976 مصطفي بهرامي استقالل نوين تابان غرب 40

2983 سعید جاني پارس سیستم انرژی 41

2988 فرزاد مقدم توسعه سامانه تسکا 42

2997 علیرضا اصغر نژاد پیشگامان خدمات اول راحیل 43

3032 حسین عطاريها طب کاران شباهنگ 44

3042 بهمن سلطاني جهان افروز بین 45

3049 حبیب دولتي معین صنعت آذين 46

4011 حسین مافي خدمات فني ارتباط ايران 47

4012 محسن ساکي کرسي کار فراساز  48

4013 محسن پهلوان زاده  آرمان نیرو توسعه ايساتیس 49

4014 علیرضا محنتي بارمان محور اسپادانا  50

4016 ابراهیم حسن وند قوجه بیگلو گوهر باران سبالن  51

4017 تجارت سیوان داالهو 52

4018 توحید مهريز کیان صنعت رفاه 53

4019 محمد دستاران مراقبتي حفاظتي نفت انرژی 54

4020 ناصر رزاقي آرمان گشت آريا 55

4021 محمدرضا قیام همیاران سیمرغ آهنین 56

4022 نوين صنعت آکس 57

4023 محمد بدرکوهي ايده پويان انرژی 58

4024 سید علي شبیری ايجاد کاران مهر 59

4025 اصغر نويدی راد  گل جنگل میثاق  60

4026 اديب رستم پور راهیان امین اسالمشهر 61

4027 پارس پرداز 62

4029 ياسین ديگاله دريا نیلگون ارومیه 63

4030 محمد پاکاری پیام نصر 64

4031 پرديسان مبنا 65

4032 ايمان خرمي نژاد موسسه توسعه راهبران هوشمند ايمان 66

4033 کوروش کیاني ده کیان ايما کارانیک 67

4034 معصومه بابازاده پترو تجهیزات کیان 68

4035 حیدر رحیمي سامان پیشه ياس 69

4038 محمد کمیل نیکنام طرح و پردازش غدير 70

4039 رضا کیانفر سفیر سیر راگا 71

4041 حسین مرادی ارتباط نوين ماندگار صدرا 72

4042 حسن شاهمراد محله انبارهای عمومي خدمات گمرکي تهران 73

4043 سید حسام نوربخش مهندسي پرهام طرح نوين 74

4044 مهدی جاني رسا کنترل فرآيند 75



4045 حسین ذبیحي خیبری آينده رباتیک سبز آرسا 76

4046 همت میرزايي رهاورد سانلي دلفان رايا 77

4047 فرزانه مرادی تدبیرسازه سترگ 78

4049 علیرضا سجادی بین المللي معامله گر بازار 79

4050 پرهام زمان پور توسعه و مديريت پروژه های نفت و گاز پترو ويژن پاسارگاد 80

4051 محمدعلي عسگری نیا ره جويات افق پارسي 81

935 حجت اله تکبیری گلپانیرو 82

1030 نینا منصوری بیگوند يکتا پیمان تهران 83

1104 حسینعلي خوشقامت خدمات مهندسي پندارگرا 84

1170 احمد علي صادقي نسیم برودت 85

1182 علي عطارباشي شاهین نگهدار 86

1336 عباس تفرجي حسین آبادی آرمان نظیف مهر 87

1510 حسین اسفیني فراهاني تنها سرداران 88

1518 حسن تاجیک ديده بان گستر تابان 89

1779 نبي امین پناه سرو سبز آبیدر 90

1969 صفدر زارع حسین آبادی موسسه فرهنگي ورزشي جهادگران 91

2010 محسن صیدی موسسه هاديان شهر تهران 92

2012 حمیدرضا عبدالملکي خدماتي پشتیباني بانک مسکن 93

2239 احمد نعمتي دانش کار  94

2343 سید محسن مبیني نیرو صنعت تالش 95

2439 فرهاد مومني آذر شکن پارس 96

2464 محمد رضا امیر حسیني همت گستران افق مهر 97

2534 علیرضا احتشامي فرد تحقیقاتي ازمون کیفیت 98

2536 حیدر مبیني نظم گستران مبین  99

2570 سید محمد علي سادات موسوی پیشگامان فن انديش تهران 100

2600 جواد سالمتي پديده پخت پرشین 101

2606 نوروز شهابیان  مهندسي سازه فرافن 102

2680 بهنام استقامت گسترش ارتباطات پرواز 103

2696 محمد رضا فراست سپهر ترابر پاسارگاد 104

2719 محمد ايزدی سفیر صداقت 105

2760 حمید بهنگار پرتو تاپ رايان 106

2780 محمدعلي نوری مهندسي سرمايه انساني مهر امداد 107

2790 محمد متاني بور خیلي رعد صنعت وارش 108

2803 سید امیر شهرام سلیماني افزار نوآوران صبا  109

2833 بهزاد عباس ارتباط گستر قهرمان 110

2837 علیرضا احساني سیال گستر کسری 111

2838 علیرضا کريمي  ايران پل 112

2848 علي محمد قضات تهويه گستر پیمان 113

2874 پیروز ايرج پور ساتراپ تهويه تبريد 114



2893 مرتضي حبیبي بائي شرکت خدماتي و ارتباطي آريو برزن 115

2903 علیرضا زينالخاني همسفر گشت ايرانیان 116

2907 سید محسن مهدی نیا گرايش تازه پارس 117

2911 شهباز ابراهیمي سامان توان راد 118

2923 محرم اسماعیلي نما پي سازان يگانه 119

2924 اعظم هنرمند هنر پژوه سپنتا 120

2930 مهدی وکیلي فرد سروش صنعت ياران 121

2937 نیلوفر حاجي حیدری پیکران پرند 122

2949 ملیحه روشنايي پیشگامان نیرو طاهر 123

2977 مصطفي محمدی سپنتا انرژی آريان 124

2978 محسن گوديني تعاوني خدمات فني مهندسي و پشتیاني بعثت نیروی تهران  125

2982 مرتضي ايماني نصرتي فاطر لیان پاسارگاد  126

3006 اسکندر حالل خورمیرکالئي پیشتازان خدمات اول مخابرات 127

3019 مجید علي زاده پايش سیستم مهر 128

3035 آرش آقا سید عبداله بهبهاني  تجهیز نیرو صنعت برق پويا 129

3040 کمیل طاهری شاخص سازه ايرانیان 130

3062 اسماعیل عبدلي کیمیا سبز سمین 131

3082 مجید سبز علیان کیفیت گستر اسپاد  132

3083 علي صبور سفیر نیک انديش سپاهان 133

3086 زهرا حاتم آبادی فراهاني آبتین سازه يکتا ايرانیان 134

4052 سعید شمیسا الکترو صنعت پارس ارژنگ 135

4053 امین دوستي امبن گستر افالک 136

4054 هاله ابراهیمي اطلس آپادانا پارسیان 137

4055 احمد پیراني خدمات پشتیباني آتیه مهر ايرانیان 138

4056 عزيز کوزه گر تعاوني مصرف سازمان بنادر و دريانوردی  139

4057 محمدرضا جنتي جهرمي مهندسین مشاور عمران عصر سپید 140

4058 حمیدرضا سیمیاری تجهیز گستر آتیه البرز 141

4059 علي کشاورز زرين تاج پاسارگاد 142

4060 مسعود نقد آبادی فصل پنجم کیهان 143

4061 مصطفي اسدی تجارت گستر پايیز 144

4062 علیرضا شیبک طراوت باران ويانا 145

4063 امیر اسدی بازرگاني آسان پي ماهان 146

4064 محسن اسدی سروش صنعت مفید 147

4065 شبیر ضیايي حفاظت الکترونیک کوپر 148

4066 مهسا توالبي صنعت توسعه تجارت فام زيرساخت 149

4067 والوديا ملک خاچاطوريان ژيرول 150

4068 غالمرضا سر آباداني خدمات فرودگاهي هما 151

4069 علي آندش نیرو گستر زمان 152

4070 مصطفي کرک آبادی حفاظ گستر صبا 153



4071 امیرحسین نیکدل برين فکر 154

4072 رامین رمضان پور مفرد نور جذب تابان 155

4073 وحید جمالي تعاوني شرکت نفت ايرانول 156

4074 مهیار نجفي نژاد هونام پارت انرژی 157

4075 مبینا طزری طیب کار گلستان 158

4076 فاطمه رضا پور پرستار نفس زندگي 159

551 سید علي اصغر رياضي پديده پاک طراوت 160

648 پريسا شفق رضا میالني 161

915 علي نوروزی بهسوپويان 162

1368 سید علي محمد هاشمي نظری فرد دل آرا ترابر 163

1406 مرتضي قضات پارس آماد 164

1407 اسماعیل ناصری شهری خدمات و پشتیباني جام جم 165

1428 سبزينه بهار نوين جاويد مبارکي 166

1479 محمدعلي خوشکالم تعاوني نمونه سبز صدرا 167

1700 حامد بوربور پارس رهبد 168

2128 محمد حسین پیروزی پويش پژوهان صنعت 169

2176 روزبه معصومي نیرو صنعت روزبه  170

2200 عبداله طالبي تواندشتي فن آوران بحر 171

2274 حسن زينال خاني 172 خدمات مسافرتي راه پرستو

2357 عباس آزاد برين پندار 173

2482 مريم جلیل پور نیک پیمان ديلمان 174

2504 صادق فنائي خدمات و پشتیباني توسعه تعاون 175

2688 نسیم دانش پژوه کوشا سپهر سبالن 176

2841 سید علي اصغر رياضي توسعه راه سبز زندگي 177

4015 ظفر محمدی  گلف اجنسي 178

1405 محمد علي خیراله زاده بنیان ايمن 179

2656 محمد ده بزرگي آرشام ايمن 180

711 حشمتی رضا پاک تماشا 181
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