
شهرکد شعبهبانکش حسابشرکت/نام متهمشماره

ساری1635سپه1635800112708محمد حسین شفائی1

ساری1150سپه1150800132102محمد حسین شفائی1

ساری1778صادرات109338991001محمد حسین شفائی1

ساری9617ملی110562445003محمد حسین شفائی1

ساری980سپه345800099604محمد حسین شفائی1

ساری2593ملی110617027009محمد حسین شفائی1

شاهرود29200تجارت2920089979محمد حسین شفائی1

قائمشهر1064سپه1928800064402محمد حسین شفائی1

انزلی32026توسعه و تعاون320211129316051آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی2095سینا20900403237746001آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی20999پارسیان20100020207603آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی13334قوامین133340100115712آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی14051حکمت ایرانیان140501101748257001آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

رشت21316گردشگری2131713094841آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی29139انصار291304310917157001آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی15057پاسارگاد1505110126845621آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

شاهرود532رفاه کارگران194396850محمد حسین شفائی1

سپه475800083201محمد حسین شفائی1

سپه1548800090209محمد حسین شفائی1

سپه47800194005محمد حسین شفائی1

ساری58560ملت5597016379محمد حسین شفائی1

شاهرود2040سپه2040800075105محمد حسین شفائی1

سپه554800100304محمد حسین شفائی1

سپه1280800064211محمد حسین شفائی1

ساری2940کشاورزی781591741محمد حسین شفائی1

انزلی1848مسکن14005221420آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی3948ملی110711522009آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی64103مهر ایران641001103857247001آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

سپه188800149312آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی17418ملت5705621255آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی3283شهر100808444045آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی6008رسالت60046168781آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

انزلی4146پست بانک414620128689085601آسمان پاک منطقه آزاد انزلی1

بابل68206مهر ایران682001003882936001رضا حسینی عالم2

ساری20194پارسیان20100029136605رضا حسینی عالم2

ساری2514مسکن13009734750رضا حسینی عالم2

آمل1201سپه1201800091505رضا حسینی عالم2

ساری103صنعت و معدن100048438009رضا حسینی عالم2

ساری58602ملت5753605906رضا حسینی عالم2

ساری2040کشاورزی796587614رضا حسینی عالم2

تهران231پاسارگاد231110126018971افق گستر فرتاک2

تهران4262سینا42600403200453001افق گستر فرتاک2

تهران8709سامان87004002378325001افق گستر فرتاک2

تهران18894انصار188904310803391001افق گستر فرتاک2

تهران10484سرمایه104801101307531001افق گستر فرتاک2

تهران68692ملت5642804240افق گستر فرتاک2

تهران12381پارسیان20100005981607افق گستر فرتاک2

تهران17257توسعه و تعاون172511128784331افق گستر فرتاک2

تهران12142حکمت ایرانیان121401101748805001افق گستر فرتاک2

تهران4590صادرات109408661000افق گستر فرتاک2

تهران1025تجارت290754356افق گستر فرتاک2

تهران4276مسکن14005215919افق گستر فرتاک2

تهران2221آینده100163460000افق گستر فرتاک2



تهران1457دی103610672000افق گستر فرتاک2

تهران1841اقتصاد نوین18400205669946001افق گستر فرتاک2

تهران102پست بانک10220128689173501افق گستر فرتاک2

تهران2177شهر100806332523افق گستر فرتاک2

رفاه کارگران194458751افق گستر فرتاک2

تهران765کار آفرین100776674602افق گستر فرتاک2

تهران1478گردشگری147712903121افق گستر فرتاک2

پارسیان20100005981افق گستر فرتاک2

بابل33215اقتصاد نوین332100105725815001رضا حسینی عالم2

تهران1505قوامین15050100116848افق گستر فرتاک2

تهران4994رسالت49948140421افق گستر فرتاک2

1426سپه1912800142204افق گستر فرتاک2

تهران1600کشاورزی788110449افق گستر فرتاک2

تهران10018خاورمیانه100111040707072222افق گستر فرتاک2

تهران1600کشاورزی78811044افق گستر فرتاک2

تهران1243گردشگری124712044531شریف معمار زاگرس3

تهران1399قوامین13990100123215شریف معمار زاگرس3

تهران1145ایران زمین11401100581465001شریف معمار زاگرس3

تهران10784پارسیان2100025639007شریف معمار زاگرس3

تهران2519پاسارگاد251110124213291شریف معمار زاگرس3

تهران2186شهر100798005319شریف معمار زاگرس3

تهران1909اقتصاد نوین19000205379752001شریف معمار زاگرس3

تهران18302انصار183004310236031001شریف معمار زاگرس3

تهران3771سینا37700403074660001شریف معمار زاگرس3

تهران66555ملت5388942950شریف معمار زاگرس3

تهران10412سرمایه104101101193757001شریف معمار زاگرس3

تهران2667مسکن14005192316شریف معمار زاگرس3

دی11111222شریف معمار زاگرس3

تهران1057رفاه کارگران160526619شریف معمار زاگرس3

گنبد32426ایران زمین324201000391787001علیرضا عسگری شیرین بالغ3

سپه1694800108102علیرضا عسگری شیرین بالغ3

گرگان401سپه1812800161204علیرضا عسگری شیرین بالغ3

سپه1894800104107علیرضا عسگری شیرین بالغ3

گنبد54643ملت5026451662علیرضا عسگری شیرین بالغ3

سپه2199800037607علیرضا عسگری شیرین بالغ3

سپه2211800023805علیرضا عسگری شیرین بالغ3

سپه552800126510علیرضا عسگری شیرین بالغ3

قم03723پست بانک5569199913668901علیرضا عسگری شیرین بالغ3

تهران1264صادرات108118328003شریف معمار زاگرس3

تهران17293توسعه و تعاون172911124620381شریف معمار زاگرس3

سپه248800130107شریف معمار زاگرس3

تهران61پست بانک6120128682603101شریف معمار زاگرس3

تهران830کشاورزی751485682شریف معمار زاگرس3

تهران24تجارت151777244شریف معمار زاگرس3

تهران147ملی110451352006شریف معمار زاگرس3

ساری20194پارسیان2000195253003مهدی آتشکار4

ساری01378سینا13700303178197001مهدی آتشکار4

ساری33025اقتصاد نوین330200105606782001مهدی آتشکار4

ساری1928سپه1928800063205مهدی آتشکار4

ساری00488رفاه کارگران191392923مهدی آتشکار4

ساری04424مسکن13009448435مهدی آتشکار4

ساری31103انصار311004010786241001مهدی آتشکار4

ساری09616ملی110472384002مهدی آتشکار4

ساری07958قوامین79580100011488مهدی آتشکار4



ساری09680تجارت968090178مهدی آتشکار4

ساری34003توسعه و تعاون3400101127604001مهدی آتشکار4

ساری11012ایران زمین110101000679949001مهدی آتشکار4

ساری58636ملت5547815502مهدی آتشکار4

ساری00706صادرات109275434000مهدی آتشکار4

ساری68079مهر ایران680701003753790001مهدی آتشکار4

ساری20014حکمت ایرانیان200101001713753001مهدی آتشکار4

ساری02792شهر100806438197مهدی آتشکار4

ساری72121آینده100151474006مهدی آتشکار4

تهران3771سینا37700431230800001ترنج نقش بافت آریا                                 4

ساری03368رسالت33644693932مهدی آتشکار4

سپه554800101501مهدی آتشکار4

توسعه و تعاون172911127506911ترنج نقش بافت آریا                                 4

کشاورزی781105367ترنج نقش بافت آریا                                 4

بابل68206مهر ایران682001003875821001مصطفی گل محمدی5

قائمشهر59444ملت5748704179مصطفی گل محمدی5

قائمشهر7950قوامین79500100012465مصطفی گل محمدی5

قائمشهر888صادرات109823263005مصطفی گل محمدی5

قائمشهر9494ملی110779656002مصطفی گل محمدی5

تهران259پاسارگاد259110126160181همکار پیمان امیتیس                                5

تهران1339اقتصاد نوین13300205661826001همکار پیمان امیتیس                                5

تهران1092صادرات109514554007همکار پیمان امیتیس                                5

تهرانشهر100806841671همکار پیمان امیتیس                                5

تهران10065پارسیان20100014393605همکار پیمان امیتیس                                5

تهران18564انصار185604310818636001همکار پیمان امیتیس                                5

تهران2723آینده100156031008همکار پیمان امیتیس                                5

سامان2387793همکار پیمان امیتیس                                5

سپه1065800105802مصطفی گل محمدی5

قائمشهر3144پست بانک314420118691124901مصطفی گل محمدی5

تهران122تجارت220612961همکار پیمان امیتیس                                5

تهران1412قوامین14120100128527همکار پیمان امیتیس                                5

تهران1181ایران زمین11801100692630001همکار پیمان امیتیس                                5

تهران851ملی110604681002همکار پیمان امیتیس                                5

سپه265800113804همکار پیمان امیتیس                                5

بابل03031پست بانک5691791388676801محسن نژاد چاهی6

بابل01717صادرات109503463008محسن نژاد چاهی6

بابل07942قوامین79420100011645محسن نژاد چاهی6

سپه551800096812محسن نژاد چاهی6

تهران744صادرات109176655000عمران خشت کوشا                                  6

تهران18302انصار183004310559800001عمران خشت کوشا                                  6

تهران3658سینا36500403175612001عمران خشت کوشا                                  6

تهران2402آینده100153210009عمران خشت کوشا                                  6

تهران1075کار آفرین100724775604عمران خشت کوشا                                  6

رفاه کارگران191143339عمران خشت کوشا                                  6

تهران1297گردشگری129712766691عمران خشت کوشا                                  6

بابل09401ملی110667314006محسن نژاد چاهی6

33224اقتصاد نوین332200105674831001محسن نژاد چاهی6

بابل1830سپه1830800112604محسن نژاد چاهی6

سپه1150800133711محسن نژاد چاهی6

بابل58156ملت5662923581محسن نژاد چاهی6

تهران1399قوامین13990100138782عمران خشت کوشا                                  6

تهران69ملی110605226004عمران خشت کوشا                                  6

تهران334تجارت57168617عمران خشت کوشا                                  6

تهران1030کشاورزی777809370عمران خشت کوشا                                  6



تهران5269شهر100805061594عمران خشت کوشا                                  6

تهران17293توسعه و تعاون172911127158521عمران خشت کوشا                                  6

قائمشهر59444ملت5751110859مجید حسینی7

بابل68206مهر ایران682001003893015001مجید حسینی7

تهران18695انصار186904310458867001کاال مروارید یاران                                  7

تهران920کشاورزی769684995کاال مروارید یاران                                  7

تهران63081ملت5558100031کاال مروارید یاران                                  7

تهران10118سرمایه101101101260469001کاال مروارید یاران                                  7

تهران12553پارسیان2100025782005کاال مروارید یاران                                  7

تهران3019پاسارگاد301110124336291کاال مروارید یاران                                  7

تهران1154دی103524130004کاال مروارید یاران                                  7

تهران12368آینده100143903004کاال مروارید یاران                                  7

تهران763صادرات109023791001کاال مروارید یاران                                  7

تهران4099سینا40900403139952001کاال مروارید یاران                                  7

تهران1294مسکن14005207890کاال مروارید یاران                                  7

05233شهر100804100260کاال مروارید یاران                                  7

تهران1116کار آفرین100686665604کاال مروارید یاران                                  7

تهران1291رفاه کارگران182695669کاال مروارید یاران                                  7

بابل33215اقتصاد نوین332100105737684000مجید حسینی7

تهران30632قوامین16320100022490کاال مروارید یاران                                  7

تهران6216رسالت62141785631کاال مروارید یاران                                  7

سپه178800205706کاال مروارید یاران                                  7

تهران1036اقتصاد نوین10300205545073001کاال مروارید یاران                                  7

اقتصاد نوین332100105737684001مجید حسینی7

بابل58420ملت5676811927جواد جهان شیری8

امیر کال68355مهر ایران683501001317641001جواد جهان شیری8

بابل1571مسکن13009636260جواد جهان شیری8

بابل7942قوامین79420100012024جواد جهان شیری8

بابل1830سپه1830800114305جواد جهان شیری8

دامغان13010کشاورزی766026223طلوع سازه فروزان8

دامغان2551ملی110388751001طلوع سازه فروزان8

دامغان25807قوامین258070100021170طلوع سازه فروزان8

دامغان29090تجارت2909101126طلوع سازه فروزان8

دامغان1258مسکن14005205522طلوع سازه فروزان8

دامغان1231رفاه کارگران181559766طلوع سازه فروزان8

بابل9423ملی110682243000جواد جهان شیری8

بابل3049پست بانک303120118687439501جواد جهان شیری8

سپه551800097405جواد جهان شیری8

دامغان33179ایران زمین331701100612101001طلوع سازه فروزان8

سپه87800117402طلوع سازه فروزان8

دامغان98صادرات108671064008طلوع سازه فروزان8

بابل68206مهر ایران682001003873997001صفر علی اشرفی9

بابل2488مسکن13009710891صفر علی اشرفی9

بابل238رفاه کارگران199620064صفر علی اشرفی9

ساری31103انصار311004310707880001مزارع گستر کهن قائم9

ساری7959قوامین79590100014036مزارع گستر کهن قائم9

ساری1150سپه1150800132205مزارع گستر کهن قائم9

ساری1862سینا18600403181381001مزارع گستر کهن قائم9

ساری2666صادرات109413810003مزارع گستر کهن قائم9

ساری72121آینده100153524004مزارع گستر کهن قائم9

بابل33215اقتصاد نوین332100105723124001صفر علی اشرفی9

ساری9617ملی110593853002مزارع گستر کهن قائم9

ساری34161توسعه و تعاون341611127476521مزارع گستر کهن قائم9

بابل68206مهر ایران682001003852236001مهدی کجوری10



قائمشهر59485ملت5701672051مهدی کجوری10

قائمشهر1065سپه1065800103806مهدی کجوری10

تهرانکار آفرین100764438608سهند ارایش فاضل10

صادرات109830117009سهند ارایش فاضل10

رفاه کارگران198903560سهند ارایش فاضل10

قائمشهر59469ملت5863055495سید مهدی زه آور همدانی11

بابلسر09520تجارت952102567سید مهدی زه آور همدانی11

بابلسر02118سینا21100303333478001سید مهدی زه آور همدانی11

رویان00796صادرات110403234000سید مهدی زه آور همدانی11

نور68319مهر ایران683101004306436001سید مهدی زه آور همدانی11

تهران2186شهر100805549036ماهرخ افق انوری11

تهران2573پاسارگاد257110124531231ماهرخ افق انوری11

تهران1538اقتصاد نوین15300205579477001ماهرخ افق انوری11

تهران18302انصار183004310489431001ماهرخ افق انوری11

تهران0145دی103625252004ماهرخ افق انوری11

تهران1179رفاه کارگران189029602ماهرخ افق انوری11

سپه1779800180407سید مهدی زه آور همدانی11

تهران17293توسعه و تعاون172911126651481ماهرخ افق انوری11

تهران751صادرات109087816007ماهرخ افق انوری11

تهران1030کشاورزی772355273ماهرخ افق انوری11

تهران67082ملت5598325837ماهرخ افق انوری11

نکا56507ملت5666017266هادی ابراهیمی12

نکا07052قوامین70520100116874هادی ابراهیمی12

نکا34125توسعه و تعاون341210128540971هادی ابراهیمی12

نکا04467مسکن13009576136هادی ابراهیمی12

نکا05856رسالت58545346612هادی ابراهیمی12

نکا31252انصار312504010848846001هادی ابراهیمی12

نکا02432صادرات109548316007هادی ابراهیمی12

نکا2170کشاورزی794567112هادی ابراهیمی12

ساری20014حکمت ایرانیان200101001737166001هادی ابراهیمی12

نکا00305رفاه کارگران196228025هادی ابراهیمی12

ساری20194پارسیان20100025018600هادی ابراهیمی12

نکا01645سینا16400303214000001هادی ابراهیمی12

نکا68301مهر ایران683001003799230001هادی ابراهیمی12

ساری72121آینده100165467006هادی ابراهیمی12

تهران1195مسکن14005200739رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

تهران1297گردشگری129712213901رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

تهران10258سرمایه102501101253074001رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

تهران2519پاسارگاد251110121772381رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

نکا09692ملی110657130003هادی ابراهیمی12

تهران1176صادرات108220349003رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

تهران1510کشاورزی754649399رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

تهران61پست بانک6120128676213701رستاک سرزمین اطمینان حرارت12

02228پست بانک222820116657154501جواد دوالبی13

21329ملت5576864108جواد دوالبی13

01698صادرات109156702009جواد دوالبی13

22022پاسارگاد2202100124785271جواد دوالبی13

25052توسعه و تعاون250510126795631جواد دوالبی13

02929مسکن13009396246جواد دوالبی13

31523قوامین315230100139465جواد دوالبی13

24011اقتصاد نوین240100105628310001جواد دوالبی13

20289پارسیان2000194152003جواد دوالبی13

تهران13013آینده100151790000جواد دوالبی13

14015حکمت ایرانیان140101001706819001جواد دوالبی13



29012سرمایه290101001308031001جواد دوالبی13

02697شهر100804772712جواد دوالبی13

قزوین293سینا29336654941جواد دوالبی13

رشت94018سامان940104002418155001تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت10417ایران زمین104101100739941001تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت13315قوامین133150100128596تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت20208پارسیان20100022931603تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت14087حکمت ایرانیان140801101741376001تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت3812سینا38100403220371001تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت31012اقتصاد نوین310100205706149001تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

92014سامان920102002356318001جواد دوالبی13

رشت15012پاسارگاد1501110126713261تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

مسکن14005220166تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت21316گردشگری2131712940541تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

گردشگری274339جواد دوالبی13

04325ملی110516678005جواد دوالبی13

سپه741800371209جواد دوالبی13

انصار391604210541430001جواد دوالبی13

ملی110632921006جواد دوالبی13

50074مهر ایران500701003611127001جواد دوالبی13

25052توسعه و تعاون250510126795632جواد دوالبی13

39164انصار391604010541471001جواد دوالبی13

سپه1878800146403تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت32008توسعه و تعاون320011129445621تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت64053مهر ایران640501103827245001تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت3719ملی110714887002تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

انزلی4146پست بانک414620128692339701تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رشت18101ملت5716407701تن پوش سپهر منطقه آزاد انزلی13

رسالت51242717292جواد دوالبی13

13020کشاورزی780759671حسین مقیمی14

23127انصار231204010712140001حسین مقیمی14

01265سینا12600303172032001حسین مقیمی14

21014اقتصاد نوین210100105614470001حسین مقیمی14

تهران10412سرمایه104101101160913001نظیف سدید ایرانیان14

02478مسکن13009449003حسین مقیمی14

سمنان01526سپه2008800060612حسین مقیمی14

29000تجارت2900139473حسین مقیمی14

22055توسعه و تعاون220510127314321حسین مقیمی14

آینده100152995006حسین مقیمی14

02887شهر100805469854حسین مقیمی14

پارسیان20100003032601حسین مقیمی14

01086صادرات109267015003حسین مقیمی14

03569پست بانک356920118685948301حسین مقیمی14

34015پاسارگاد3401100118590081حسین مقیمی14

تهران557صادرات107730714006نظیف سدید ایرانیان14

تهران11045حکمت ایرانیان110401101609236001نظیف سدید ایرانیان14

تهران18564انصار185604309810162001نظیف سدید ایرانیان14

تهران1776مسکن14005188512نظیف سدید ایرانیان14

تهران37کار آفرین100543892603نظیف سدید ایرانیان14

01339رفاه کارگران191867226حسین مقیمی14

تهران2989پاسارگاد298110119505681نظیف سدید ایرانیان14

تهران1225گردشگری122711901541نظیف سدید ایرانیان14

61317ملت5599224293حسین مقیمی14

02507ملی110547254002حسین مقیمی14



تهران17284توسعه و تعاون172811124339301نظیف سدید ایرانیان14

تهران87ملی110096355003نظیف سدید ایرانیان14

سپه324800203605نظیف سدید ایرانیان14

تهران30101مهر ایران301001103090652001نظیف سدید ایرانیان14

تهران1045اقتصاد نوین10400205349108001نظیف سدید ایرانیان14

تهران62455ملت5180202607نظیف سدید ایرانیان14

29380تجارت2938047203حسین مقیمی14

33414اقتصاد نوین334100105563147001سعید شعبانی15

11924گردشگری1192702655641سعید شعبانی15

تنکابن00732سپه732800119811سعید شعبانی15

94206سامان942202001405089001سعید شعبانی15

00910صادرات109011024003سعید شعبانی15

07050قوامین70500100121101سعید شعبانی15

09851ملی110463672005سعید شعبانی15

31175انصار311704010514229001سعید شعبانی15

03085پست بانک308520118683251801سعید شعبانی15

01713سینا17100303144391001سعید شعبانی15

20014آینده100147298003سعید شعبانی15

57422ملت5542502325سعید شعبانی15

34107توسعه و تعاون341010126820671سعید شعبانی15

20375پارسیان2000191416009سعید شعبانی15

68111مهر ایران681101003572770001سعید شعبانی15

03125شهر100806483318سعید شعبانی15

تنکابن01248مسکن13009336580سعید شعبانی15

تهران10534سرمایه105301101194567001ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران1889انصار188904310150558001ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران3815پاسارگاد381110120107831ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران10861پارسیان2100024324004ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران2826مسکن14005196069ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران8695سامان86904002138947001ماژین گستر وزین ایرانیان15

کار آفرین100628676607ماژین گستر وزین ایرانیان15

کار آفرین100125936601سعید شعبانی15

تهران1374گردشگری137712074441ماژین گستر وزین ایرانیان15

پارسیان191416009سعید شعبانی15

تهران1412قوامین14120100114440ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران337تجارت285206731ماژین گستر وزین ایرانیان15

20118حکمت ایرانیان201101001692534001سعید شعبانی15

سپه2230800022009سعید شعبانی15

09853ملی110540582004سعید شعبانی15

تهران1092صادرات107781977000ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران1538اقتصاد نوین15300205326854001ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران2714آینده100123690005ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران5269شهر100795885499ماژین گستر وزین ایرانیان15

سپه559800207802ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران17257توسعه و تعاون172511123993561ماژین گستر وزین ایرانیان15

تهران65714ملت5373775829ماژین گستر وزین ایرانیان15

57471ملت5602466371سعید شعبانی15

سپه181800118911سعید شعبانی15

رسالت609418176712سعید شعبانی15

07041قوامین70410100124175محمد مداح محمد آبادی16

09401ملی110676753001محمد مداح محمد آبادی16

68102مهر ایران681001003730739001محمد مداح محمد آبادی16

57984ملت5651242454محمد مداح محمد آبادی16

31302انصار313004010811140001محمد مداح محمد آبادی16



01717صادرات109669583008محمد مداح محمد آبادی16

محمود آباد00426سپه426800170810محمد مداح محمد آبادی16

تهران38144انصار381404311041974001آذین آرایش سازان البرز16

تهران2528پاسارگاد252110127266361آذین آرایش سازان البرز16

03031پست بانک303120118687105901محمد مداح محمد آبادی16

تهران1606اقتصاد نوین16000205722168001آذین آرایش سازان البرز16

تهران203ملی110755652006آذین آرایش سازان البرز16

تهران680کشاورزی793010403آذین آرایش سازان البرز16

تهران1213دی1036665860055آذین آرایش سازان البرز16

02547صادرات109628659002مجید منصوری نازلیانی17

07959قوامین79590100015678مجید منصوری نازلیانی17

04118مسکن13009603955مجید منصوری نازلیانی17

58651ملت5672914473مجید منصوری نازلیانی17

09602ملی110681463006مجید منصوری نازلیانی17

04081سینا40800303212928001مجید منصوری نازلیانی17

34125توسعه و تعاون341210129200571مجید منصوری نازلیانی17

00103صنعت و معدن100048116005مجید منصوری نازلیانی17

94027سامان940202002392365001مجید منصوری نازلیانی17

68079مهر ایران680701003788130001مجید منصوری نازلیانی17

تهران2445مسکن14005184073اطمینان اسان بر فلق17

تهران1434اقتصاد نوین14300205292260001اطمینان اسان بر فلق17

تهران10258سرمایه102501101156558001اطمینان اسان بر فلق17

تهران2279پاسارگاد227110119364201اطمینان اسان بر فلق17

تهران8695سامان86904011992288001اطمینان اسان بر فلق17

تهران12377آینده100122150004اطمینان اسان بر فلق17

انصار18700439950538001اطمینان اسان بر فلق17

رفاه کارگران149874418اطمینان اسان بر فلق17

تهران1297گردشگری129711767681اطمینان اسان بر فلق17

33016اقتصاد نوین330100105678033001مجید منصوری نازلیانی17

تهران1439دی103094517002اطمینان اسان بر فلق17

تهران67058ملت5212257336اطمینان اسان بر فلق17

تهران341تجارت252307877اطمینان اسان بر فلق17

تهران953ملی110107007007اطمینان اسان بر فلق17

تهران1399قوامین13990100118417اطمینان اسان بر فلق17

سپه429800109010اطمینان اسان بر فلق17

تهران2560صادرات107526540009اطمینان اسان بر فلق17

01086صادرات109225990000علی خزری گور ابجیری18

29020تجارت2902146736علی خزری گور ابجیری18

23213انصار232104010707259001علی خزری گور ابجیری18

02887شهر100805028965علی خزری گور ابجیری18

13026کشاورزی780119904علی خزری گور ابجیری18

01575مسکن13009393151علی خزری گور ابجیری18

02501ملی110494952004علی خزری گور ابجیری18

3318ایران زمین4888722005علی خزری گور ابجیری18

34015پاسارگاد3401100124945711علی خزری گور ابجیری18

22055توسعه و تعاون220510125906991علی خزری گور ابجیری18

20443پارسیان2000193947002علی خزری گور ابجیری18

03569پست بانک356920118686284201علی خزری گور ابجیری18

21014اقتصاد نوین210100105588847001علی خزری گور ابجیری18

01265سینا12600302778812001علی خزری گور ابجیری18

25013سرمایه250101001288471001علی خزری گور ابجیری18

رشت29415انصار294104310931200001چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت94018سامان940104002408186001چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت2215مسکن14005227427چرم توشه منطقه ازاد انزلی18



رشت2742سینا27400429530000001چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

01339رفاه کارگران189640595علی خزری گور ابجیری18

انزلی15057پاسارگاد1505110128248211چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت20113پارسیان20100028423601چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

گردشگری301720چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

44039مهر ایران440301003669722001علی خزری گور ابجیری18

33188ایران زمین331801000645131001علی خزری گور ابجیری18

سپه68800206707علی خزری گور ابجیری18

سپه2008800060509علی خزری گور ابجیری18

رشت18028ملت5700001178چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

سپه1534800194502چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت3732ملی110752456006چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت64071مهر ایران640701103959566001چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت3378شهر100810665223چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت31021اقتصاد نوین310200205717305001چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

رشت14042حکمت ایرانیان140401101741301001چرم توشه منطقه ازاد انزلی18

02031صادرات108864039002احمد فرد19

33224اقتصاد نوین332200105600163001احمد فرد19

02560کشاورزی777123371احمد فرد19

00771رفاه کارگران191163739احمد فرد19

بابل01170سپه1170800082411احمد فرد19

31537انصار315304010550912001احمد فرد19

حکمت ایرانیان555555555555555احمد فرد19

تهران2212آینده100156451008نیکو شمیم بهار19

تهران10326سرمایه103201101316828001نیکو شمیم بهار19

تهران01362دی103617710001نیکو شمیم بهار19

تهران513صادرات109464191006نیکو شمیم بهار19

تهران1211حکمت ایرانیان121101101725307001نیکو شمیم بهار19

تهران2767مسکن14005216941نیکو شمیم بهار19

تهران4113سینا41100403198758001نیکو شمیم بهار19

تهران3774پاسارگاد377110125980241نیکو شمیم بهار19

تهران8139سامان81304002393980001نیکو شمیم بهار19

تهران12535پارسیان20100027469600نیکو شمیم بهار19

تهران1184گردشگری118712864461نیکو شمیم بهار19

تهران18406انصار184004310837926001نیکو شمیم بهار19

تهران1115ملی110719296008نیکو شمیم بهار19

تهران2196اقتصاد نوین21900205654303001نیکو شمیم بهار19

تهران1860کشاورزی787868299نیکو شمیم بهار19

تهران17189توسعه و تعاون171811128587411نیکو شمیم بهار19

تهران1656ایران زمین16501100691183001نیکو شمیم بهار19

تهران2218شهر100794821057نیکو شمیم بهار19

سپه315800157907نیکو شمیم بهار19

تهران301پست بانک5800621386050802نیکو شمیم بهار19

تهران30641قوامین16410100010673نیکو شمیم بهار19

تهران65706ملت5658046081نیکو شمیم بهار19

تهران2154مسکن14005192761نیکو شمیم بهار19

تهران3774پاسارگاد377110117098111نیکو شمیم بهار19

آینده100144458003مهدی زاهد پور20

تجارت2903063036مهدی زاهد پور20

انصار231104010682884001مهدی زاهد پور20

اقتصاد نوین210100105579421000مهدی زاهد پور20

کشاورزی776543705مهدی زاهد پور20

مسکن13009342414مهدی زاهد پور20

ملی110458955000مهدی زاهد پور20



سینا12600303149824000مهدی زاهد پور20

پاسارگاد3401100123337811مهدی زاهد پور20

پست بانک356920118679381800مهدی زاهد پور20

پارسیان20100000972600مهدی زاهد پور20

توسعه و تعاون220010125471691مهدی زاهد پور20

شهر100804217643مهدی زاهد پور20

کار آفرین100709664600مهدی زاهد پور20

رشت37024سرمایه370201101305597001مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت2742سینا27400419572000001مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت20701پارسیان2100025891004مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت2739پست بانک273920128686447900مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت31012اقتصاد نوین310100205628256001مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت13016دی103567683000مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت1816مسکن14005212445مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رفاه کارگران189566681مهدی زاهد پور20

رشت15012پاسارگاد1501110125226441مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت21316گردشگری2131712743451مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

ملت5539306591مهدی زاهد پور20

ایران زمین331001000604896001مهدی زاهد پور20

سپه1526800132608مهدی زاهد پور20

صادرات109135736009مهدی زاهد پور20

رشت18093ملت5584363828مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

تجارت2900139325مهدی زاهد پور20

قوامین250790100022064مهدی زاهد پور20

سپه87800123305مهدی زاهد پور20

حکمت ایرانیان200701001702241001مهدی زاهد پور20

رشت29329انصار293204310710394001مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت8730تجارت873078049مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت32008توسعه و تعاون320011127627301مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت21044کشاورزی778086347مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت3716ملی110528955001مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت4569رسالت45643458371مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

سپه695800182205مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت64044مهر ایران640401103631201001مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

رشت1969صادرات109270523005مینا پخش صنایع دستی آفاق گستر20

ساری1928سپه1928800058401سید محمود خلیلی کچپی21

00552رفاه کارگران188695989سید محمود خلیلی کچپی21

ساری04424مسکن13009367577سید محمود خلیلی کچپی21

02734صادرات109068169007سید محمود خلیلی کچپی21

33025اقتصاد نوین330200105567951001سید محمود خلیلی کچپی21

58636ملت5547715382سید محمود خلیلی کچپی21

07958قوامین79580100010267سید محمود خلیلی کچپی21

09627ملی110474043006سید محمود خلیلی کچپی21

01862سینا18600303145765001سید محمود خلیلی کچپی21

09680تجارت968090135سید محمود خلیلی کچپی21

20014حکمت ایرانیان200101001697397001سید محمود خلیلی کچپی21

تهران18659انصار186504311194854001تجربه صنعت سپهر21

31519انصار315104010505945001سید محمود خلیلی کچپی21

ساری94027سامان940202002327326001سید محمود خلیلی کچپی21

ساری00367کار آفرین100696973609سید محمود خلیلی کچپی21

72121آینده100138937002سید محمود خلیلی کچپی21

تهران10267سرمایه102601101414575001تجربه صنعت سپهر21

تهران1222دی103695600009تجربه صنعت سپهر21

تهران48صادرات109944428001تجربه صنعت سپهر21



تهران702کار آفرین100790675602تجربه صنعت سپهر21

تهران1055رفاه کارگران203255203تجربه صنعت سپهر21

تهران5874رسالت58749625011تجربه صنعت سپهر21

تهران224تجارت22446975تجربه صنعت سپهر21

تهران860کشاورزی804595380تجربه صنعت سپهر21

تهران505ملی110883721001تجربه صنعت سپهر21

تهران414پست بانک41420128696397801تجربه صنعت سپهر21

سپه461800178904تجربه صنعت سپهر21

تهران68122ملت5806210996تجربه صنعت سپهر21

تهران4769شهر100810616689تجربه صنعت سپهر21

12024پارسیان2000165403005محمد رنجبر22

02498مسکن13008774765محمد رنجبر22

02424پاسارگاد2421008625701محمد رنجبر22

00411تجارت41129557محمد رنجبر22

تهران02601آینده100122988005محمد رنجبر22

تهران244آینده100176994001آرتا کاران سرافراز22

تهران18103انصار181004311242193001آرتا کاران سرافراز22

تهران12074حکمت ایرانیان120701101761799001آرتا کاران سرافراز22

تهران459صادرات110051197002آرتا کاران سرافراز22

تهرانسرمایه11111111111آرتا کاران سرافراز22

تهران68189ملت5836282856آرتا کاران سرافراز22

تهران8225سامان82204002495184001آرتا کاران سرافراز22

تهران1289رفاه کارگران204985250آرتا کاران سرافراز22

تهران3091پاسارگاد309110129188511آرتا کاران سرافراز22

01398ایران زمین13901000513229001محمد رنجبر22

سپه559800206407محمد رنجبر22

ملی110037398003محمد رنجبر22

06035رسالت60334156681محمد رنجبر22

سپه1169800152101محمد رنجبر22

تهران2209شهر100812001062آرتا کاران سرافراز22

تهران930کشاورزی805257555آرتا کاران سرافراز22

تهران257تجارت65799138آرتا کاران سرافراز22

سپه230800145203آرتا کاران سرافراز22

تهران1428قوامین14280100141289آرتا کاران سرافراز22

تهران17248توسعه و تعاون172411130968531آرتا کاران سرافراز22

04151صادرات107587433007محمد رنجبر22

تهران403ملی110889746006آرتا کاران سرافراز22

تهران12372پارسیان20100062162604آرتا کاران سرافراز22

94027سامان940202002399575001امیر حسین قربانیان23

09401ملی110703554003امیر حسین قربانیان23

68206مهر ایران682001003824214001امیر حسین قربانیان23

31026انصار310204008128208001امیر حسین قربانیان23

01717صادرات109657074006امیر حسین قربانیان23

04081سینا40800303237154001امیر حسین قربانیان23

02494مسکن13009661185امیر حسین قربانیان23

تهران62042ملت5873984232ماهان خدمات جام جم23

پاسارگاد309110129053661ماهان خدمات جام جم23

صادرات110161026005ماهان خدمات جام جم23

کشاورزی809380969ماهان خدمات جام جم23

09622ملی110375924007محمد رضا چیت بندی24

01871سینا18700303082318001محمد رضا چیت بندی24

31112انصار311104010435623001محمد رضا چیت بندی24

07043قوامین70430100121245محمد رضا چیت بندی24

17097پاسارگاد1709100123825241محمد رضا چیت بندی24



00238رفاه کارگران180350985محمد رضا چیت بندی24

33319اقتصاد نوین333100105575256001محمد رضا چیت بندی24

09780تجارت978092101محمد رضا چیت بندی24

سپه30800210901محمد رضا چیت بندی24

ساری2001حکمت ایرانیان200101701675734001محمد رضا چیت بندی24

آمل7212آینده201786623005محمد رضا چیت بندی24

تهران2297پاسارگاد229110126446911داریا تجارت رامونا24

تهران3676سینا36700403219000001داریا تجارت رامونا24

تهران3292شهر100807123475داریا تجارت رامونا24

تهران11018حکمت ایرانیان110101101735825001داریا تجارت رامونا24

تهران414پست بانک41420128688282801داریا تجارت رامونا24

تهران14277آینده100159487008داریا تجارت رامونا24

تهران459صادرات109644275009داریا تجارت رامونا24

تهران1295مسکن14005218673داریا تجارت رامونا24

تهران10142پارسیان20100018052604داریا تجارت رامونا24

تهران702کار آفرین100760458606داریا تجارت رامونا24

تهران1537گردشگری153712942161داریا تجارت رامونا24

03031پست بانک5440721336630001محمد رضا چیت بندی24

58560ملت5486596657محمد رضا چیت بندی24

تهران17275توسعه و تعاون172711129151661داریا تجارت رامونا24

تهران5883رسالت58847096501داریا تجارت رامونا24

تهران68346ملت5671057690داریا تجارت رامونا24

سپه1200800147704داریا تجارت رامونا24

تهران157تجارت134014415داریا تجارت رامونا24

تهران457ملی110676076006داریا تجارت رامونا24

تهران1850کشاورزی789066882داریا تجارت رامونا24

تهران1782اقتصاد نوین17800205706002001داریا تجارت رامونا24

تهران10149سرمایه102401101325263001داریا تجارت رامونا24

11125ایران زمین111201000723107001حسین رفیعی25

68206مهر ایران682001003857409001حسین رفیعی25

00963صادرات109744889004حسین رفیعی25

04496مسکن13009715114حسین رفیعی25

02362سینا23600303242701001حسین رفیعی25

39037سرمایه390301004881251001حسین رفیعی25

03031پست بانک5691791397717501حسین رفیعی25

20303پارسیان20100027694601حسین رفیعی25

03057شهر100808529381حسین رفیعی25

رشت17905ملت5636765093باران پخش بادران گستران25

انصار293804310782550001باران پخش بادران گستران25

رشت22018آینده100154713006باران پخش بادران گستران25

01018رفاه کارگران199820211حسین رفیعی25

سپه1065800105507حسین رفیعی25

ملی110728514008حسین رفیعی25

33215اقتصاد نوین332100105716046001حسین رفیعی25

ملی110611702003باران پخش بادران گستران25

سپه129800244105باران پخش بادران گستران25

ایران زمین100101100677778001باران پخش بادران گستران25

01627سینا16200303211757001مجتبی مهدی پور احمدی26

11446ایران زمین114401000679983001مجتبی مهدی پور احمدی26

31121انصار311204010789373001مجتبی مهدی پور احمدی26

00172صنعت و معدن100047936007مجتبی مهدی پور احمدی26

00203رفاه کارگران194756210مجتبی مهدی پور احمدی26

00114صادرات109431340002مجتبی مهدی پور احمدی26

07942قوامین79420100011143مجتبی مهدی پور احمدی26



39037سرمایه390301001308975001مجتبی مهدی پور احمدی26

بابل68206مهر ایران682001003722558001مجتبی مهدی پور احمدی26

تهران18175انصار181704309846024001آذین پرتو ماندگار26

تهران10258سرمایه102501101153745001آذین پرتو ماندگار26

تهران67033ملت5193926464آذین پرتو ماندگار26

تهران8311سامان83104002113841001آذین پرتو ماندگار26

01425مسکن13009549349مجتبی مهدی پور احمدی26

03031پست بانک303120118686836401مجتبی مهدی پور احمدی26

58156ملت5644979438مجتبی مهدی پور احمدی26

09401ملی110617888006مجتبی مهدی پور احمدی26

سپه1049800101506مجتبی مهدی پور احمدی26

تهران143ملی110010328000آذین پرتو ماندگار26

تهران43پست بانک4320128670545701آذین پرتو ماندگار26

تهران30173مهر ایران301701102826212001آذین پرتو ماندگار26

سپه1170800084201مجتبی مهدی پور احمدی26

مؤسسه مهر اقتصاد13877644مجتبی مهدی پور احمدی26

02587مسکن13009413330احسان حاتمی27

00114صادرات109279164002احسان حاتمی27

09491ملی110518085007احسان حاتمی27

68016مهر ایران680101003612745001احسان حاتمی27

03144پست بانک5472911376922601احسان حاتمی27

58560ملت5582737379احسان حاتمی27

ساری00345سپه345800099103احسان حاتمی27

ساری01150سپه1150800130803احسان حاتمی27

تهران8071سامان80704002481389001فیدار طعام آرکا27

تهران10403سرمایه104001101416956001فیدار طعام آرکا27

تهران1880انصار188043011227211001فیدار طعام آرکا27

تهران339تجارت117916707فیدار طعام آرکا27

تهران10436پارسیان20100061068609فیدار طعام آرکا27

آینده100174613000فیدار طعام آرکا27

تهران3815پاسارگاد381110128879271فیدار طعام آرکا27

سپه5180202101احسان حاتمی27

سپه554800097806احسان حاتمی27

سپه1065800099212احسان حاتمی27

سپه1064800115012احسان حاتمی27

تهران30629قوامین16290100034061فیدار طعام آرکا27

سپه308800183407فیدار طعام آرکا27

تهران616صادرات110222347007فیدار طعام آرکا27

تهران1167اقتصاد نوین11600205796583001فیدار طعام آرکا27

تهران67504ملت5836460200فیدار طعام آرکا27

تهران5269شهر100812108818فیدار طعام آرکا27

01791اقتصاد نوین17900105757635001منصور شهری28

12069پارسیان20100038169609منصور شهری28

03907سینا39000305340893001منصور شهری28

10267سرمایه102601001363881001منصور شهری28

12092حکمت ایرانیان120901001759144001منصور شهری28

01317ایران زمین13101000791393001منصور شهری28

02659پاسارگاد265100128096771منصور شهری28

02892مسکن13009773782منصور شهری28

00665صادرات109818197000منصور شهری28

تهران1414آینده100169348009منصور شهری28

تهران18763انصار187604310238339001ره آورد آیین ایرانیان28

تهران8243سامان82404002263187001ره آورد آیین ایرانیان28

تهران10222سرمایه102201101207862000ره آورد آیین ایرانیان28



تهران2714آینده100134502000ره آورد آیین ایرانیان28

تهران1434اقتصاد نوین14300205442156000ره آورد آیین ایرانیان28

تهران68452ملت5474422031ره آورد آیین ایرانیان28

تهران1561دی103424274001ره آورد آیین ایرانیان28

تهران10784پارسیان2100024908004ره آورد آیین ایرانیان28

تهران61پست بانک6120128678482501ره آورد آیین ایرانیان28

00138رفاه کارگران201134615منصور شهری28

تهران135رفاه کارگران168089350ره آورد آیین ایرانیان28

سامان2263187ره آورد آیین ایرانیان28

01347گردشگری134703132821منصور شهری28

تهران1297گردشگری129712192281ره آورد آیین ایرانیان28

08225سامان82202002448473001منصور شهری28

سپه1261800177304منصور شهری28

01484دی10368083005منصور شهری28

ملی110801716000منصور شهری28

68163ملت5827946651منصور شهری28

01645قوامین16450100013859منصور شهری28

05874رسالت58748725882منصور شهری28

00829تجارت373937215منصور شهری28

17085توسعه و تعاون170810130320361منصور شهری28

01120کشاورزی803335796منصور شهری28

تهران11122حکمت ایرانیان111201101672915001ره آورد آیین ایرانیان28

تهران805صادرات10825796003ره آورد آیین ایرانیان28

تهران1231ایران زمین12301100581489001ره آورد آیین ایرانیان28

تهران620کشاورزی760008877ره آورد آیین ایرانیان28

تهران5269شهر100800441403ره آورد آیین ایرانیان28

تهران339تجارت117916375ره آورد آیین ایرانیان28

تهران17162توسعه و تعاون171611124701771ره آورد آیین ایرانیان28

سپه180800603311منصور شهری28

30042مهر ایران300401004051248001منصور شهری28

1سپه1846800175202منصور شهری28

02071پاسارگاد207100123301251فرید باقریان چیمه29

18184انصار181804010395019001فرید باقریان چیمه29

02156مسکن13009228167فرید باقریان چیمه29

10127سرمایه101201001234013001فرید باقریان چیمه29

02596آینده100144276000فرید باقریان چیمه29

10237پارسیان2000186581004فرید باقریان چیمه29

08329سامان83202002304848001فرید باقریان چیمه29

00235تجارت195190887فرید باقریان چیمه29

تهران01317دی103479698005فرید باقریان چیمه29

تهران29110285سرمایه102801101194590001فراز نگین اوتانا29

کرج1109حکمت ایرانیان110901101638611001فراز نگین اوتانا29

شهریار1246مسکن14005189163فراز نگین اوتانا29

تهران0146دی103330738008فراز نگین اوتانا29

سامان2135203فراز نگین اوتانا29

کار آفرین100555940600فراز نگین اوتانا29

فردیس39097پاسارگاد3909110119395841فراز نگین اوتانا29

گردشگری180558فراز نگین اوتانا29

پارسیان2100023080فراز نگین اوتانا29

01413قوامین14130100113205فرید باقریان چیمه29

68205ملت5479139951فرید باقریان چیمه29

01719اقتصاد نوین17100106282844001فرید باقریان چیمه29

سپه257800147905فرید باقریان چیمه29

01503کشاورزی766333574فرید باقریان چیمه29



00653ملی110363713007فرید باقریان چیمه29

30214مهر ایران302101003507327001فرید باقریان چیمه29

12151حکمت ایرانیان121501101693526001فرید باقریان چیمه29

تهران2637صادرات107617429008فراز نگین اوتانا29

سپه236802فراز نگین اوتانا29

فردیس1028تجارت102835360فراز نگین اوتانا29

کرج12023ایران زمین120201100514687001فراز نگین اوتانا29

کرج17012آینده100124428002فراز نگین اوتانا29

کرج21501قوامین215010100119212فراز نگین اوتانا29

شهریار3604سینا36000402994067001فراز نگین اوتانا29

ملی110032929000فراز نگین اوتانا29

02093صادرات108563437002فرید باقریان چیمه29

اقتصاد نوین4444فراز نگین اوتانا29

01627سینا16200303204088001یعقوب غالمپور بنجار30

68206مهر ایران682001003735356001یعقوب غالمپور بنجار30

57992ملت5651640246یعقوب غالمپور بنجار30

07942قوامین79420100012364یعقوب غالمپور بنجار30

34202توسعه و تعاون342010128669081یعقوب غالمپور بنجار30

01717صادرات109466631000یعقوب غالمپور بنجار30

تهران10308سرمایه103001101777544001پرگاس آذرخش افق30

تهران8487سامان84804002611521001پرگاس آذرخش افق30

تهران2304شهر100818047218پرگاس آذرخش افق30

تهران10825پارسیان20100116331607پرگاس آذرخش افق30

تهران1119صادرات110897993005پرگاس آذرخش افق30

تهران135تجارت135405159پرگاس آذرخش افق30

تهران1466دی104499429009پرگاس آذرخش افق30

مسکن13009554471یعقوب غالمپور بنجار30

03031پست بانک303120118687125301یعقوب غالمپور بنجار30

33215اقتصاد نوین332100105662010001یعقوب غالمپور بنجار30

09401ملی110632603005یعقوب غالمپور بنجار30

تهران1953ملی111301523002پرگاس آذرخش افق30

تهران1473قوامین14730100145766پرگاس آذرخش افق30

تهران1920کشاورزی842124020پرگاس آذرخش افق30

تهران66506ملت8128355604پرگاس آذرخش افق30

سپه1636800195607پرگاس آذرخش افق30

سپه1830800111510یعقوب غالمپور بنجار30

تهران129پست بانک1000126579522پرگاس آذرخش افق30

تهران63594ملت5872479325گندم خواران البرز31

تهران8262ملی110928834009گندم خواران البرز31

تهران217تجارت96464959گندم خواران البرز31

تهران1142صادرات110150313001گندم خواران البرز31

سپه247800211508گندم خواران البرز31

تهران1719اقتصاد نوین17100205853460001گندم خواران البرز31

تهران4977شهر100813129821گندم خواران البرز31

مهر ایران782101003186637001محمد کریمی اصل31

ملی110250761000محمد کریمی اصل31

پست بانک5438091332091101محمد کریمی اصل31

ملت8149394749علی شاهسوار32

3510تجارت351032863علی شاهسوار32

تهران1712مسکن13010352105علی شاهسوار32

تهرانپارسیان20100125517603علی شاهسوار32

تهران1812انصار181204310670215001رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران8822سامان82204002348530000رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران10118سرمایه101101101291105001رامتین تجارت پیشرو عصر32



تهران2551آینده100149087003رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران1154دی103557060003رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران37کار آفرین100723765602رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران322تجارت147385285رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران2564صادرات109170725005رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران10291پارسیان2100025768005رامتین تجارت پیشرو عصر32

تهران1041رفاه کارگران190471440رامتین تجارت پیشرو عصر32

سامان85602002626499001علی شاهسوار32

گردشگری149704296951علی شاهسوار32

قوامین14030100148044علی شاهسوار32

ایران زمین13901001003125001علی شاهسوار32

پست بانک1000126306710علی شاهسوار32

تهران1348اقتصاد نوین13400205602520001رامتین تجارت پیشرو عصر32

کشاورزی841555626علی شاهسوار32

صادرات111285937004علی شاهسوار32

رسالت58958085681علی شاهسوار32

سپه1252800324601علی شاهسوار32

اقتصاد نوین14500106024639001علی شاهسوار32

ملی111416533008علی شاهسوار32

سینا11700403492116001علی شاهسوار32

شهر100819607903علی شاهسوار32

صادرات111029510008علی شاهسوار32

قوامین139101004422611علی شاهسوار32

ملی111450316008علی شاهسوار32

توسعه و تعاون170111127324681رامتین تجارت پیشرو عصر32

کار آفرین999999بهروز احمدی33

تهران01457دی103596364002بهروز احمدی33

تهران18302انصار183004310869436001آذرخش پوشاک شایسته33

تهران2162آینده100151406000آذرخش پوشاک شایسته33

تهران129پست بانک12920126668630501آذرخش پوشاک شایسته33

تهران2519پاسارگاد251110124892771آذرخش پوشاک شایسته33

تهران3771سینا37700403173967001آذرخش پوشاک شایسته33

تهران10065پارسیان2100025941004آذرخش پوشاک شایسته33

تهران991کار آفرین100729466604آذرخش پوشاک شایسته33

01009رفاه کارگران180027270بهروز احمدی33

سامان2372942آذرخش پوشاک شایسته33

سامان2219444بهروز احمدی33

تهران1175گردشگری117712726121آذرخش پوشاک شایسته33

تهران1466دی103576180006آذرخش پوشاک شایسته33

سپه248800141208آذرخش پوشاک شایسته33

تهران913تجارت91328739آذرخش پوشاک شایسته33

تهران2082شهر100805254074آذرخش پوشاک شایسته33

تهران1574اقتصاد نوین15700205614818001آذرخش پوشاک شایسته33

تهران1138صادرات109292678007آذرخش پوشاک شایسته33

تهران749ملی110532008008آذرخش پوشاک شایسته33

تهران790کشاورزی778924029آذرخش پوشاک شایسته33

تهران8451سامان84504002372942001آذرخش پوشاک شایسته33

تهران1391قوامین13910100172023آذرخش پوشاک شایسته33

تهران67728ملت5592124348آذرخش پوشاک شایسته33

تهران17293توسعه و تعاون172911127443341آذرخش پوشاک شایسته33

02307آینده100136509006بهروز احمدی33

00870کشاورزی763343938بهروز احمدی33

30624قوامین16240100017332بهروز احمدی33

02738صادرات108653225004بهروز احمدی33



سپه308800148301بهروز احمدی33

05102شهر100801086355بهروز احمدی33

68692ملت5467683859بهروز احمدی33

01746اقتصاد نوین17400205633148001بهروز احمدی33

03848سینا38400303173789001بهروز احمدی33

03013پست بانک301320118679594901مریم خسروی عمران34

تهران18677انصار186704311488356001دیبا افروز دنا34

تهران10522پارسیان20100093158603دیبا افروز دنا34

تهران1163دی104422215004دیبا افروز دنا34

09622ملی110254604001مریم خسروی عمران34

ساری1781مسکن13009080899مریم خسروی عمران34

33016اقتصاد نوین330100105492123001مریم خسروی عمران34

02666صادرات108300602000مریم خسروی عمران34

00951رفاه کارگران162599195مریم خسروی عمران34

رفاه کارگران217064840دیبا افروز دنا34

تهران8302سامان83004002553816001دیبا افروز دنا34

تهران2804پاسارگاد280110130483591دیبا افروز دنا34

پارسیان2000176595008مریم خسروی عمران34

72121آینده100136102008مریم خسروی عمران34

تهران650کشاورزی820316705دیبا افروز دنا34

تهران2133اقتصاد نوین21300205913982001دیبا افروز دنا34

تهران492صادرات110528528001دیبا افروز دنا34

تهران226ملی111072829009دیبا افروز دنا34

سپه815800185303دیبا افروز دنا34

تهران30632قوامین16320100038841دیبا افروز دنا34

تهران1023ایران زمین10201100897123001دیبا افروز دنا34

تهران17343توسعه و تعاون173411134434911دیبا افروز دنا34

تهران65029ملت5969734237دیبا افروز دنا34

تهران1179سینا11700403472116001به طعم وفادار35

تهران18433انصار184304312075432001به طعم وفادار35

تهران10516سرمایه105101101810619001به طعم وفادار35

تهران10043آینده100203682001به طعم وفادار35

01746اقتصاد نوین17400101034044001پوریا نجفعلی بیگی35

04505صادرات108831471008پوریا نجفعلی بیگی35

02898مسکن13009302236پوریا نجفعلی بیگی35

10516سرمایه105101001248513001پوریا نجفعلی بیگی35

18478انصار184704010470910001پوریا نجفعلی بیگی35

12142حکمت ایرانیان121401001690503001پوریا نجفعلی بیگی35

05102شهر100803385656پوریا نجفعلی بیگی35

08442سامان84402006968290001پوریا نجفعلی بیگی35

تهرانآینده100141636006پوریا نجفعلی بیگی35

تهران8772سامان87704002660093001به طعم وفادار35

تهران10047پارسیان20100130534605به طعم وفادار35

سپه2235800060107پوریا نجفعلی بیگی35

سپه1496800240410پوریا نجفعلی بیگی35

17293توسعه و تعاون172910126170931پوریا نجفعلی بیگی35

65698ملت5528403896پوریا نجفعلی بیگی35

01990کشاورزی768674841پوریا نجفعلی بیگی35

30630قوامین16300100020821پوریا نجفعلی بیگی35

تهران1391قوامین13910100422611به طعم وفادار35

تهران2358شهر100821164190به طعم وفادار35

تهران620ملی11450316008به طعم وفادار35

تهران2605صادرات11285937004به طعم وفادار35

تهران66597ملت8211453760به طعم وفادار35



تهران1815کشاورزی846967135به طعم وفادار35

تهران242پست بانک1000127996915به طعم وفادار35

تهران18804انصار188004310325123001الکترونیک خرید پارس افرا36

تهران870سامان12121الکترونیک خرید پارس افرا36

صادرات109326465005جواد علیزاده رحمانلو36

رفاه کارگران194300304جواد علیزاده رحمانلو36

توسعه و تعاون110110127561471جواد علیزاده رحمانلو36

تبریز1858مسکن13009519433جواد علیزاده رحمانلو36

سامان2365461الکترونیک خرید پارس افرا36

تهران3236پاسارگاد323110125365441الکترونیک خرید پارس افرا36

تهران10305پارسیان2100025708008الکترونیک خرید پارس افرا36

سپه2059800113607جواد علیزاده رحمانلو36

ملت5623762595جواد علیزاده رحمانلو36

ملی110563447009جواد علیزاده رحمانلو36

تهران1746اقتصاد نوین17400205633295001الکترونیک خرید پارس افرا36

تهران2221آینده100151271006الکترونیک خرید پارس افرا36

تهران4395صادرات109323016002الکترونیک خرید پارس افرا36

تهران10065پارسیان2100023385000ماژین سازان سدید ماهان37

تهران1877اقتصاد نوین18700205323145001ماژین سازان سدید ماهان37

تهران1652صادرات107688373003ماژین سازان سدید ماهان37

تهران67033ملت5183463893ماژین سازان سدید ماهان37

تهران3771سینا37700403042935001ماژین سازان سدید ماهان37

تهران8659سامان86504002105216001ماژین سازان سدید ماهان37

تهران18157انصار181504309954447001ماژین سازان سدید ماهان37

جویبار0241سپه241800129110حمید رضا انساندوست37

بابلسر01571مسکن13009957856حمید رضا انساندوست37

مهر ایران683201004107763001حمید رضا انساندوست37

صادرات110171015006حمید رضا انساندوست37

تهران2867پاسارگاد286110119812931ماژین سازان سدید ماهان37

ملی110928155007حمید رضا انساندوست37

تهران652ملی110109459005ماژین سازان سدید ماهان37

تهران770کشاورزی733231810ماژین سازان سدید ماهان37

سپه1168800189408ماژین سازان سدید ماهان37

تهران4986شهر100796403748ماژین سازان سدید ماهان37

تهران12259پارسیان20100006972601شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران12011آینده100156892005شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران18804انصار188004310848786001شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران10543سرمایه111111111111111شیک پوشان نگین پارسیان38

مهر ایران682001004030112001غالمرضا صادقی38

آینده100173355008غالمرضا صادقی38

بابل535رفاه کارگران204333556غالمرضا صادقی38

سینا35700303304365000غالمرضا صادقی38

پارسیان20100057778601غالمرضا صادقی38

صادرات110013582001غالمرضا صادقی38

ملت5819290230غالمرضا صادقی38

سرمایه390301001388769001غالمرضا صادقی38

بابل3057شهر100810962422غالمرضا صادقی38

تهران2347پاسارگاد234110125771061شیک پوشان نگین پارسیان38

اقتصاد نوین332100100407989001غالمرضا صادقی38

سپه551800104911غالمرضا صادقی38

سپه559800227006شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران2674صادرات109570160003شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران1484ایران زمین14801100698596001شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران2304شهر100806898101شیک پوشان نگین پارسیان38



تهران1152ملی110629190008شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران17361توسعه و تعاون173611128258001شیک پوشان نگین پارسیان38

سرمایه10541113198091شیک پوشان نگین پارسیان38

تهران18736انصار187304311643573001فرش آریا گستر چاوش39

ری10335سرمایه103301101750711001فرش آریا گستر چاوش39

تهران12345پارسیان20100095712602فرش آریا گستر چاوش39

تهران8487سامان84804002564523001فرش آریا گستر چاوش39

تهران928کار آفرین100852664604فرش آریا گستر چاوش39

ری2894مسکن14005240214فرش آریا گستر چاوش39

تهران1516دی104430996009فرش آریا گستر چاوش39

رفاه کارگران200541572سید امیر مکی39

ملت5754547730سید امیر مکی39

قوامین70390100127572سید امیر مکی39

صادرات109795720008سید امیر مکی39

مهر ایران681401003941607001سید امیر مکی39

پارسیان20100032365600سید امیر مکی39

سینا23600303254716000سید امیر مکی39

تهران2917پاسارگاد291110130973401فرش آریا گستر چاوش39

سپه966800141504سید امیر مکی39

ملی110784300000سید امیر مکی39

تهران12178حکمت ایرانیان121701101798706001فرش آریا گستر چاوش39

تهران1735صادرات110598647000فرش آریا گستر چاوش39

ری17058توسعه و تعاون170511133014611فرش آریا گستر چاوش39

ری66340ملت5972130793فرش آریا گستر چاوش39

ملی111063563005فرش آریا گستر چاوش39

تهران1805اقتصاد نوین18000205927152001فرش آریا گستر چاوش39

تهران1473قوامین14730100143081فرش آریا گستر چاوش39

ری2272شهر100815655435فرش آریا گستر چاوش39

ری1210کشاورزی820762546فرش آریا گستر چاوش39

سپه815800184209فرش آریا گستر چاوش39

11491ایران زمین114901000739938001سهیل گلبرگ خناچاه40

34116توسعه و تعاون341110130531101سهیل گلبرگ خناچاه40

00469رفاه کارگران204594868سهیل گلبرگ خناچاه40

محمود آباد01789مسکن13009894935سهیل گلبرگ خناچاه40

09500تجارت950100133سهیل گلبرگ خناچاه40

09585ملی110788397005سهیل گلبرگ خناچاه40

01470صادرات109855873005سهیل گلبرگ خناچاه40

56846ملت5773299333سهیل گلبرگ خناچاه40

68025مهر ایران680201004013454001سهیل گلبرگ خناچاه40

کاشان715رفاه کارگران197963134راه پاک تندرستی40

مسکن1300989493سهیل گلبرگ خناچاه40

سپه426800183509سهیل گلبرگ خناچاه40

59493ملت5840049152مرتضی زنده دل41

00811رفاه کارگران207834519مرتضی زنده دل41

02701صادرات110122536008مرتضی زنده دل41

33518اقتصاد نوین335100105831612001مرتضی زنده دل41

سپه241800128901مرتضی زنده دل41

تهران745ملی110535946001ویرا ایمن بزرگمهر41

سپه57800237303ویرا ایمن بزرگمهر41

تهران976صادرات109093865009ویرا ایمن بزرگمهر41

تهران1155اقتصاد نوین11800205587789001ویرا ایمن بزرگمهر41

تهران10412سرمایه104101101272803001ویرا ایمن بزرگمهر41

تهران18709انصار187004310527934001ویرا ایمن بزرگمهر41

09495ملی110918729009مرتضی زنده دل41



تهران661کار آفرین100761093603افق آذرخش آیدین42

تهران68460ملت5693598980افق آذرخش آیدین42

انصار187504310820852001افق آذرخش آیدین42

تهران4428مسکن14005220042افق آذرخش آیدین42

تهران0066آینده100155575003افق آذرخش آیدین42

01271رفاه کارگران219206636جواد اسدی42

17108توسعه و تعاون171010134187331جواد اسدی42

38198انصار381904003982933001جواد اسدی42

00706تجارت70625652جواد اسدی42

01551مسکن13010198193جواد اسدی42

02459ملی111075767005جواد اسدی42

68924ملت8016064779جواد اسدی42

تهران4769شهر100807993216افق آذرخش آیدین42

تهران3949پست بانک394920128689095101افق آذرخش آیدین42

تهران1103ملی110686344008افق آذرخش آیدین42

تهران1229صادرات109596806006افق آذرخش آیدین42

تهران10027خاورمیانه100211040707072107افق آذرخش آیدین42

تهرانپارسیان20100025160605آذین سازه وصال43

تهران18659انصار186504310897948001آذین سازه وصال43

تهران8329سامان83204002410459001آذین سازه وصال43

تهران1211سینا12100403222527001آذین سازه وصال43

تهران702کار آفرین100768544607آذین سازه وصال43

تهران4416مسکن14005223186آذین سازه وصال43

04147مسکن13010226879میثم دهقانی زاده بشته وار43

02717صادرات110875861007میثم دهقانی زاده بشته وار43

19286قوامین192860100159177میثم دهقانی زاده بشته وار43

تهران199رفاه کارگران200250097آذین سازه وصال43

تهران2962پاسارگاد29611010126450561آذین سازه وصال43

تهران1252گردشگری125712932891آذین سازه وصال43

03089ملی111269607001میثم دهقانی زاده بشته وار43

تهران231تجارت142110989آذین سازه وصال43

سپه177800254008آذین سازه وصال43

تهران1719اقتصاد نوین17100205709366001آذین سازه وصال43

تهران17275توسعه و تعاون172711129866351آذین سازه وصال43

تهران2037شهر100807935308آذین سازه وصال43

تهران1507کشاورزی794387720آذین سازه وصال43

تهران10466سرمایه104601101326277001آذین سازه وصال43

تهران1109دی103661458002آذین سازه وصال43

تهران10027خاورمیانه100211040707072082آذین سازه وصال43

پست بانک407820128689916201آذین سازه وصال43

تهران12151حکمت ایرانیان121501101734509001آذین سازه وصال43

تهران703ملی110766747008آذین سازه وصال43

تهران30146مهر ایران301401103864271001آذین سازه وصال43

صادرات109615843003آذین سازه وصال43

تهران1068ایران زمین10601100752636001آذین سازه وصال43

انصار454545454تجارت گستران کاال آرشیدا44

تهران1236آینده100151655000تجارت گستران کاال آرشیدا44

تهران12553پارسیان2100025901006تجارت گستران کاال آرشیدا44

رفاه کارگران220372020عبداله ریاحی44

68156مهر ایران681501003654253001عبداله ریاحی44

01627سینا16200303411913001عبداله ریاحی44

20384پارسیان20100106576600عبداله ریاحی44

33518اقتصاد نوین335100105964463001عبداله ریاحی44

02050کشاورزی833988173عبداله ریاحی44



02587مسکن13010258732عبداله ریاحی44

20127حکمت ایرانیان201201001815149001عبداله ریاحی44

15038دی104482304003عبداله ریاحی44

11446ایران زمین114401000957683001عبداله ریاحی44

صادرات110808052000عبداله ریاحی44

پست بانک1000123363805عبداله ریاحی44

بابل94217سامان942102002581421001عبداله ریاحی44

تهران02207پاسارگاد220110124765971تجارت گستران کاال آرشیدا44

ملی111306710004عبداله ریاحی44

سپه1002800075007عبداله ریاحی44

59444ملت8049976431عبداله ریاحی44

01018رفاه کارگران2063980411عبداله ریاحی44

پست بانک363720128685299801تجارت گستران کاال آرشیدا44

صادرات109280761006تجارت گستران کاال آرشیدا44

تهران317تجارت63915572تجارت گستران کاال آرشیدا44

تهران1909اقتصاد نوین19000205539818001سالمت طب زاهد45

تهران408کار آفرین100705344608سالمت طب زاهد45

تهران13153آینده100142225001سالمت طب زاهد45

تهران4104سینا41000477625981001سالمت طب زاهد45

20041حکمت ایرانیان200401001796751001قاسم کرم غریبی45

30313اقتصاد نوین303100105917827001قاسم کرم غریبی45

17015دی104422458000قاسم کرم غریبی45

گرگان6608آینده100185421006قاسم کرم غریبی45

31087توسعه و تعاون310810132807571قاسم کرم غریبی45

32105ایران زمین321001000903421001قاسم کرم غریبی45

03952سینا39500303364671001قاسم کرم غریبی45

40108انصار401004004967401001قاسم کرم غریبی45

02654مسکن13010146572قاسم کرم غریبی45

36013سرمایه360101001748672001قاسم کرم غریبی45

94416سامان944102002554054001قاسم کرم غریبی45

00842رفاه کارگران215546740قاسم کرم غریبی45

تهران8243سامان82404002313649001سالمت طب زاهد45

تهران2519پاسارگاد251110123764501سالمت طب زاهد45

10171گردشگری1017703798601قاسم کرم غریبی45

تهران10065پارسیان2100025477003سالمت طب زاهد45

تهران1297گردشگری129712620901سالمت طب زاهد45

31090تجارت3109092125قاسم کرم غریبی45

00168صادرات110453403002قاسم کرم غریبی45

55301ملت5951314356قاسم کرم غریبی45

00109رسالت1053980502قاسم کرم غریبی45

09221ملی111050046006قاسم کرم غریبی45

سپه102800259803قاسم کرم غریبی45

62008مهر ایران621001004323034001قاسم کرم غریبی45

سپه152800160102سالمت طب زاهد45

تهران117ملی110405924003سالمت طب زاهد45

تهران1030کشاورزی769034730سالمت طب زاهد45

تهران18302انصار183004310448564001سالمت طب زاهد45

تهران2186شهر100802858406سالمت طب زاهد45

تهران1399قوامین13990100135621سالمت طب زاهد45

تهران28صادرات108807108009سالمت طب زاهد45

تهران67058ملت5569646754سالمت طب زاهد45

تهران24تجارت40726357سالمت طب زاهد45

تهران1181ایران زمین11801100652834001سالمت طب زاهد45

تهران30087مهر ایران300801103607395001سالمت طب زاهد45



تهران11122حکمت ایرانیان111201101689713001سالمت طب زاهد45

تهران5015رسالت50142795431سالمت طب زاهد45

رسالت5895808568قاسم کرم غریبی45

تهران18763انصار187604311243441001الیاژ گستر قرن46

تهران10291پارسیان20100051691601الیاژ گستر قرن46

تهران8026سامان80204002478406001الیاژ گستر قرن46

تهران2712مسکن14005230850الیاژ گستر قرن46

تهران1172دی103713287003الیاژ گستر قرن46

00888صادرات110058471006فرهاد روشنی46

09210تجارت921083912فرهاد روشنی46

68016مهر ایران680101004052479001فرهاد روشنی46

نکا01722مسکن13009918783فرهاد روشنی46

تهران688کار آفرین100800833601الیاژ گستر قرن46

تهران3019پاسارگاد1110128715561الیاژ گستر قرن46

پارسیان20100051691الیاژ گستر قرن46

59444ملت5825794932فرهاد روشنی46

09493ملی110901736001فرهاد روشنی46

تهران1499قوامین14990100125738الیاژ گستر قرن46

تهران1036اقتصاد نوین103600205810841001الیاژ گستر قرن46

تهران1077ایران زمین10701100814364001الیاژ گستر قرن46

تهران85کشاورزی805543862الیاژ گستر قرن46

تهران2379صادرات110246227009الیاژ گستر قرن46

تهران2836آینده100174887000الیاژ گستر قرن46

تهران4986شهر100811706893الیاژ گستر قرن46

تهران11081حکمت ایرانیان1108011011762121001الیاژ گستر قرن46

تهران30101مهر ایران301001104084182001الیاژ گستر قرن46

تهران67397ملت5886697808الیاژ گستر قرن46

تهران774کار آفرین100665419608انبوه سازان دژ گستران پیروز47

انصار188004310739469001انبوه سازان دژ گستران پیروز47

تهران1086پارسیان2100025204001انبوه سازان دژ گستران پیروز47

تهران1457دی103596384000انبوه سازان دژ گستران پیروز47

2402آینده100137041004انبوه سازان دژ گستران پیروز47

00335صادرات110186021007محمد رضا موالی47

09791ملی110966141006محمد رضا موالی47

09310تجارت931099299محمد رضا موالی47

11283ایران زمین112801000828366001محمد رضا موالی47

00486رفاه کارگران208539335محمد رضا موالی47

57430ملت5896084981محمد رضا موالی47

02579سینا25700303323560001محمد رضا موالی47

17052پاسارگاد1705100129404461محمد رضا موالی47

03189پست بانک318920118697754801محمد رضا موالی47

34134توسعه و تعاون341310131824891محمد رضا موالی47

39028سرمایه390201001430284001محمد رضا موالی47

31288انصار312804005439771001محمد رضا موالی47

68215مهر ایران682101004185307001محمد رضا موالی47

1009رفاه کارگران180025818انبوه سازان دژ گستران پیروز47

01269مسکن13009991566محمد رضا موالی47

4039پاسارگاد403110123177041انبوه سازان دژ گستران پیروز47

سپه895800130309محمد رضا موالی47

870کشاورزی763253715انبوه سازان دژ گستران پیروز47

1032ایران زمین10301100607027001انبوه سازان دژ گستران پیروز47

سپه308800148212انبوه سازان دژ گستران پیروز47

5102شهر100801086397انبوه سازان دژ گستران پیروز47

صادرات109322990005انبوه سازان دژ گستران پیروز47



قوامین16240100017413انبوه سازان دژ گستران پیروز47

02010صادرات110253473000محمد رضا موالی47

انصار188904310325183001استیل سازه دیبا48

تهران1335دی103564902007استیل سازه دیبا48

تهران3100تجارت310066834استیل سازه دیبا48

تهران8709سامان87004002365838001استیل سازه دیبا48

تهران991کار آفرین100728622605استیل سازه دیبا48

68301مهر ایران683001004073290001مهدی رضایی48

نکا1722مسکن13009913784مهدی رضایی48

ملت5838830740مهدی رضایی48

09625ملی110914663009مهدی رضایی48

تهران1504کشاورزی765467769استیل سازه دیبا48

تهران2307آینده100138442002استیل سازه دیبا48

تهران2738صادرات108653270006استیل سازه دیبا48

تهران5079شهر100801055426استیل سازه دیبا48

تهران68692ملت5467678439استیل سازه دیبا48

تهران2836آینده100171314003نیکو شمیم زاگرس49

00361رفاه کارگران203933783ایوب مراد چله49

31487انصار314804011243581001ایوب مراد چله49

58578ملت5804623047ایوب مراد چله49

00706صادرات109960400008ایوب مراد چله49

02837سینا28300303307520001ایوب مراد چله49

ساری02758مسکن13009854947ایوب مراد چله49

2659پاسارگاد265110127773431نیکو شمیم زاگرس49

پارسیان20100036086609نیکو شمیم زاگرس49

سپه1427800113605ایوب مراد چله49

333صادرات109901315008نیکو شمیم زاگرس49

سپه348800140404نیکو شمیم زاگرس49

1050کشاورزی799321015نیکو شمیم زاگرس49

120074حکمت ایرانیان120701101749171001نیکو شمیم زاگرس49

132تجارت280660027نیکو شمیم زاگرس49

پست بانک5606901419078601ایوب مراد چله49

تهران18302انصار183004311095192001صبا گلچین دنا50

تهران3771سینا37700449667800001صبا گلچین دنا50

تهران10258سرمایه102501101365380001صبا گلچین دنا50

تهران2712مسکن14005227898صبا گلچین دنا50

تهران756کار آفرین100783989608صبا گلچین دنا50

68296مهر ایران682901003975569001هوشنگ مینائی50

07392قوامین73920100120338هوشنگ مینائی50

02887مسکن13009856975هوشنگ مینائی50

00082صادرات109927803002هوشنگ مینائی50

31329انصار313204011121429001هوشنگ مینائی50

آمل01201سپه1201800093905هوشنگ مینائی50

02280کشاورزی803984106هوشنگ مینائی50

تهران1183رفاه کارگران201886893صبا گلچین دنا50

تهران8026سامان80204002486548001صبا گلچین دنا50

تهران3702پاسارگاد370110127726351صبا گلچین دنا50

تهران10065پارسیان20100035206609صبا گلچین دنا50

سپه74800182111هوشنگ مینائی50

تهران1244اقتصاد نوین12400205763129001صبا گلچین دنا50

تهران67058ملت5775130479صبا گلچین دنا50

تهران1176صادرات109923273001صبا گلچین دنا50

سپه57800245712صبا گلچین دنا50

تهران2186شهر100809827412صبا گلچین دنا50



تهران1550کشاورزی800308527صبا گلچین دنا50

تهران337تجارت285208017صبا گلچین دنا50

ملی110875755002صبا گلچین دنا50

تهران1145ایران زمین11401100773150001صبا گلچین دنا50

تهران17293توسعه و تعاون172911130522961صبا گلچین دنا50

آینده100176136009صبا گلچین دنا50

تهران30619قوامین16190100036414صبا گلچین دنا50

تهران1439دی103706591007صبا گلچین دنا50

تهران11122حکمت ایرانیان111201101760226001صبا گلچین دنا50

سپه1874800096908هوشنگ مینائی50

تهران2671مسکن14005232518پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1421دی103710947005پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

33161ایران زمین331601000603377001زهرا لک زائی51

23127انصار231204010367439001زهرا لک زائی51

01165مسکن13009385199زهرا لک زائی51

22046توسعه و تعاون220410125454501زهرا لک زائی51

01265سینا12600303111356001زهرا لک زائی51

29000تجارت2900139554زهرا لک زائی51

حکمت ایرانیان200901701672849001زهرا لک زائی51

21014اقتصاد نوین210100105500034001زهرا لک زائی51

25809قوامین258090100013863زهرا لک زائی51

03569پست بانک356920118682741301زهرا لک زائی51

00428رفاه کارگران183118601زهرا لک زائی51

تهران1270رفاه کارگران206658631پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران8415سامان84104002468693001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1116کار آفرین100795118607پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران2736پاسارگاد273110128525231پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران10938پارسیان20100049872609پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1207گردشگری120713269691پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

02585ملی110431559001زهرا لک زائی51

60574ملت5521056772زهرا لک زائی51

44057مهر ایران440501003425397001زهرا لک زائی51

01074صادرات108812987007زهرا لک زائی51

سپه2040800069001زهرا لک زائی51

سپه1869800182306پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران68643ملت5816298447پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران10448سرمایه104401101393787001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1416اقتصاد نوین14100205785411001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران884ملی111315137009پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران                         10997حکمت ایرانیان109901101760515001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران4200صادرات109997658006پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1441قوامین14410100135174پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1910کشاورزی802625262پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1154ایران زمین11501100790732001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران2768آینده100174436009پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران2394شهر100810675917پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهرانپارس17221توسعه و تعاون172211130808951پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران1179سینا11700403317229001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

تهران30268مهر ایران302601104078516001پوشاک پردازان رنگارنگ اوستا51

شهر100805489274زهرا لک زائی51

03002صادرات105979622009سلیمان کریمی52

03037پاسارگاد303100114916661سلیمان کریمی52

10118سرمایه101101001053913001سلیمان کریمی52

01294مسکن13008078902سلیمان کریمی52



18365انصار183604009173632001سلیمان کریمی52

08103سامان81002001865380001سلیمان کریمی52

تهران756کار آفرین100416993603سلیمان کریمی52

تهران12476پارسیان2000139518009سلیمان کریمی52

تهران01172دی100140623008سلیمان کریمی52

01006ملی109569493008سلیمان کریمی52

پست بانک389920117842618700سلیمان کریمی52

سپه2215800044711سلیمان کریمی52

02132شهر100792540386سلیمان کریمی52

01145ایران زمین11401000292244001سلیمان کریمی52

00960کشاورزی686211422سلیمان کریمی52

سپه565800114911سلیمان کریمی52

21585پارسیان20100175618607میثم تکریمی53

50793انصار507904016577390001میثم تکریمی53

بابل00289سپه289800135206میثم تکریمی53

00963صادرات111788053002میثم تکریمی53

57992ملت8378295872میثم تکریمی53

09414ملی111883921003میثم تکریمی53

تهران3637پست بانک363720128676933701تزئین مروارید صدف54

سپه84800157310هادی کاشی54

سپه2230800022112هادی کاشی54

34107توسعه و تعاون341010116822961هادی کاشی54

20118حکمت ایرانیان201101001692542001هادی کاشی54

33414اقتصاد نوین334100104775218001هادی کاشی54

68111مهر ایران681101203572756001هادی کاشی54

01713سینا17100302650217001هادی کاشی54

94226سامان942202001698682001هادی کاشی54

11924گردشگری1192702655531هادی کاشی54

20375پارسیان2000191417007هادی کاشی54

03085پست بانک308520118684425501هادی کاشی54

قوامین70500100122160هادی کاشی54

تنکابن1875مسکن13009351746هادی کاشی54

تهران3073پاسارگاد307110122268731تزئین مروارید صدف54

1311گردشگری131702167531تزئین مروارید صدف54

57471ملت5541583591هادی کاشی54

ملی110462650000هادی کاشی54

تهران63024ملت5413377588تزئین مروارید صدف54

تهران483صادرات108279086009تزئین مروارید صدف54

سپه732800122502هادی کاشی54

سینا17100303144391002هادی کاشی54

بابل02756مسکن13009507404محمود کنی55

68206مهر ایران682001003700835001محمود کنی55

07041قوامین70410100121435محمود کنی55

بابل57984ملت5621118225محمود کنی55

02031صادرات109361432006محمود کنی55

11491ایران زمین114901000680597001محمود کنی55

رفاه کارگران192200823محمود کنی55

تهران1966مسکن14005234548مهرگان پدیده جاودان56

تهران0145دی104393897004مهرگان پدیده جاودان56

18709انصار187004010388625001مهران مهربانی56

02712مسکن13009194377مهران مهربانی56

10412سرمایه104101001240527001مهران مهربانی56

67074ملت5463655816مهران مهربانی56

02709پاسارگاد270100124984391مهران مهربانی56



03771سینا37700303143329001مهران مهربانی56

02723آینده100149850004مهران مهربانی56

تهران8487سامان84804002492915001مهرگان پدیده جاودان56

01297گردشگری129702638821مهران مهربانی56

تهران10825پارسیان20100061545607مهرگان پدیده جاودان56

00976صادرات108763011007مهران مهربانی56

30619قوامین16190100035112مهران مهربانی56

00704ملی110374691007مهران مهربانی56

سپه57800232306مهران مهربانی56

01439دی103555924002مهران مهربانی56

01185اقتصاد نوین11800105531470001مهران مهربانی56

سپه229800208209مهرگان پدیده جاودان56

آینده100180177004مهرگان پدیده جاودان56

تهران10308سرمایه103001101633893001مهرگان پدیده جاودان56

تهران67652ملت5906464852مهرگان پدیده جاودان56

تهران1426ایران زمین13001100842185001مهرگان پدیده جاودان56

تهران2435شهر100813494456مهرگان پدیده جاودان56

تهران30101مهر ایران301001104186456001مهرگان پدیده جاودان56

تهران1805اقتصاد نوین18000205836812001مهرگان پدیده جاودان56

تهران1119صادرات110182467009مهرگان پدیده جاودان56

تهران17058توسعه و تعاون170511131634451مهرگان پدیده جاودان56

تهران30629قوامین16290100037384مهرگان پدیده جاودان56

حکمت ایرانیان333333333پرتو ایمن دیبا57

تهران7336پست بانک363720128683336201پرتو ایمن دیبا57

تهران1146آینده100140341002پرتو ایمن دیبا57

پاسارگاد12384958پرتو ایمن دیبا57

مسکن14005207940پرتو ایمن دیبا57

مسکن14005206777پرتو ایمن دیبا57

گردشگری255720پرتو ایمن دیبا57

پارسیان2100025561پرتو ایمن دیبا57

قوامین16350100035994پرتو ایمن دیبا57

ملت5536706689پرتو ایمن دیبا57

ایران زمین121401000435118001ساناز عمید زاده57

انصار462204009556126001ساناز عمید زاده57

توسعه و تعاون410711120243341ساناز عمید زاده57

پست بانک5579161184375701ساناز عمید زاده57

رسالت51631796541ساناز عمید زاده57

انصار461804309671015001ساناز عمید زاده57

کرمان27026اقتصاد نوین270200206407467001آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

آینده100451787009آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

11188ایران زمین111801000543398001حمید اله قلی لو58

00368صادرات107872878003حمید اله قلی لو58

40117انصار401104004510414001حمید اله قلی لو58

94027سامان940202002179821001حمید اله قلی لو58

01617مسکن13009012298حمید اله قلی لو58

20194پارسیان2000179321005حمید اله قلی لو58

20014حکمت ایرانیان200101001627385001حمید اله قلی لو58

33025اقتصاد نوین330200105364559001حمید اله قلی لو58

ساری00103صنعت و معدن100046520003حمید اله قلی لو58

ساری15011دی103417921006حمید اله قلی لو58

00627رفاه کارگران162426926حمید اله قلی لو58

کرمان95011سامان950104003161472001آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان20018پاسارگاد2001110141368371آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان2271مسکن14005285482آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58



کرمان13417گردشگری1341716911451آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان20018پارسیان20100370318604آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

54684ملت5344033976حمید اله قلی لو58

03013پست بانک5604321346964401حمید اله قلی لو58

سپه980800113105حمید اله قلی لو58

03368رسالت33636165172حمید اله قلی لو58

31015توسعه و تعاون310110123339881حمید اله قلی لو58

72121آینده100129667003حمید اله قلی لو58

02692سینا26900303030593001حمید اله قلی لو58

68287مهر ایران682801003201340001حمید اله قلی لو58

07007قوامین70070100109863حمید اله قلی لو58

کرمان8077کشاورزی938046836آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان28004توسعه و تعاون280011148662521آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان27388انصار273804317707998001آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان2991شهر100840638695آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کرمان1523سینا15200416355000001آرایش بهداشتی آراستین درخشش زمرد58

کشاورزی747737182حمید اله قلی لو58

03125شهر100805585063رضا بهزادی59

01411مسکن13009419725رضا بهزادی59

رامسر181سپه181800116812رضا بهزادی59

01704سینا17000303158543001رضا بهزادی59

31184انصار311804010559855001رضا بهزادی59

21133پارسیان20100001829601رضا بهزادی59

04211ملی110512406005رضا بهزادی59

07051قوامین70510100117931رضا بهزادی59

68251مهر ایران682501003627017001رضا بهزادی59

11315ایران زمین113101000648007001رضا بهزادی59

32026توسعه و تعاون320210129308691رضا بهزادی59

33414اقتصاد نوین334100105622133001رضا بهزادی59

15057پاسارگاد1505100126705431رضا بهزادی59

17418ملت5705625705رضا بهزادی59

06008رسالت60046167252رضا بهزادی59

00167صادرات109354057009رضا بهزادی59

سپه188800149401رضا بهزادی59

04146پست بانک414620118689078701رضا بهزادی59

صادرات109675812003رضا بهزادی59

پست بانک6666666666رضا بهزادی59

ساری9402سامان940202002333304001اردشیر مقدم60

ساری20014حکمت ایرانیان200101001698634001اردشیر مقدم60

ساری3151انصار315104007873646001اردشیر مقدم60

ساری1928سپه1928800059406اردشیر مقدم60

ساری58636ملت5528574961اردشیر مقدم60

34003توسعه و تعاون340010126670621اردشیر مقدم60

00488رفاه کارگران189740486اردشیر مقدم60

20194پارسیان2000194739008اردشیر مقدم60

09616ملی110422027003اردشیر مقدم60

02734صادرات109127594009اردشیر مقدم60

09680تجارت968090151اردشیر مقدم60

01862سینا18600303154352001اردشیر مقدم60

33025اقتصاد نوین330200105575697001اردشیر مقدم60

ساری4424مسکن13009387278اردشیر مقدم60

01368رفاه کارگران205466333ماندگار تجارت آپادانا60

سامان2478021ماندگار تجارت آپادانا60

کار آفرین100806006604ماندگار تجارت آپادانا60



مسکن14005235107ماندگار تجارت آپادانا60

پاسارگاد12867525ماندگار تجارت آپادانا60

گردشگری330652ماندگار تجارت آپادانا60

پارسیان50722ماندگار تجارت آپادانا60

72121آینده100144669001اردشیر مقدم60

03013پست بانک5444561379161401اردشیر مقدم60

رسالت49750846781ماندگار تجارت آپادانا60

02172سینا21700303098106001جالل مولوی افخم61

21254پارسیان2000185353002جالل مولوی افخم61

18911ملت5453758504جالل مولوی افخم61

13917قوامین139170100011006جالل مولوی افخم61

03202شهر100801925354جالل مولوی افخم61

32157توسعه و تعاون321510125066191جالل مولوی افخم61

15012پاسارگاد1501100124127451جالل مولوی افخم61

29121انصار291204010289618001جالل مولوی افخم61

14042حکمت ایرانیان140401001676259001جالل مولوی افخم61

10245ایران زمین102401000599804001جالل مولوی افخم61

31012اقتصاد نوین310100105506355001جالل مولوی افخم61

00474رفاه کارگران178880668جالل مولوی افخم61

سامان2383971همکار پیمان فرتاک61

22018آینده100142797003جالل مولوی افخم61

سپه66800132206جالل مولوی افخم61

03377رسالت33741129991جالل مولوی افخم61

01449مسکن13009148951جالل مولوی افخم61

64193مهر ایران641901003421329001جالل مولوی افخم61

04077ملی110337161002جالل مولوی افخم61

02807پست بانک280720118678563201جالل مولوی افخم61

سپه1070800162003جالل مولوی افخم61

سپه1534800180709جالل مولوی افخم61

31419اقتصاد نوین314100104827196001اسرافیل سلطانیان62

14087حکمت ایرانیان140801001661569001اسرافیل سلطانیان62

29193انصار291904003817824001اسرافیل سلطانیان62

03202شهر100799032643اسرافیل سلطانیان62

32166توسعه و تعاون321610125156152اسرافیل سلطانیان62

02068سینا20600303062763001اسرافیل سلطانیان62

رشت2201آینده100133803008اسرافیل سلطانیان62

11318گردشگری1131702267791اسرافیل سلطانیان62

13377قوامین133770100110990اسرافیل سلطانیان62

00122صنعت و معدن100046871002اسرافیل سلطانیان62

20425پارسیان2000180102000اسرافیل سلطانیان62

رشت13016دی103442493005اسرافیل سلطانیان62

00753رفاه کارگران176716506اسرافیل سلطانیان62

15039پاسارگاد1503100121869811اسرافیل سلطانیان62

پارسیان2000188358000اسرافیل سلطانیان62

03921ملی110237930000اسرافیل سلطانیان62

سپه22800249306اسرافیل سلطانیان62

04174مسکن13009050470اسرافیل سلطانیان62

00875صادرات108514234003اسرافیل سلطانیان62

10132ایران زمین101301000571684001اسرافیل سلطانیان62

02766پست بانک276620118676648701اسرافیل سلطانیان62

19208ملت5405446685اسرافیل سلطانیان62

04569رسالت45639295382اسرافیل سلطانیان62

64089مهر ایران640801003315854001اسرافیل سلطانیان62

32166توسعه و تعاون321610120553091اسرافیل سلطانیان62



02891سینا28900303062763001اسرافیل سلطانیان62

سپه129800230209اسرافیل سلطانیان62

01698صادرات109156394005امیر خجسته زنجان63

62014سامان920102000993647001امیر خجسته زنجان63

21329ملت5576916938امیر خجسته زنجان63

25052توسعه و تعاون250510126795411امیر خجسته زنجان63

24011اقتصاد نوین240100103165467001امیر خجسته زنجان63

22022پاسارگاد2202100124786771امیر خجسته زنجان63

02697شهر100806796479امیر خجسته زنجان63

20289پارسیان2000194151005امیر خجسته زنجان63

31523قوامین315230100139627امیر خجسته زنجان63

39164انصار391604010541430001امیر خجسته زنجان63

1401حکمت ایرانیان140101001715375001امیر خجسته زنجان63

تهران13013آینده100157150000امیر خجسته زنجان63

قزوین293سینا293331654931امیر خجسته زنجان63

پست بانک222820119266582400امیر خجسته زنجان63

قزوین02929مسکن13009396030امیر خجسته زنجان63

رفاه کارگران206788484شب دیس آذرخش صنعت63

سامان2477683شب دیس آذرخش صنعت63

گردشگری332734شب دیس آذرخش صنعت63

50074مهر ایران500701003611107001امیر خجسته زنجان63

سپه741800371401امیر خجسته زنجان63

04325ملی110513600000امیر خجسته زنجان63

رسالت51242716562امیر خجسته زنجان63

01321اقتصاد نوین13200105264196001رضا زیادی64

08392سامان83902002091770001رضا زیادی64

11045حکمت ایرانیان110401001604625001رضا زیادی64

18632انصار186304009842122001رضا زیادی64

انصار18630400984212200رضا زیادی64

پاسارگاد298100119555821رضا زیادی64

تهران64410ملت5209721358رضا زیادی64

پارسیان2000164354004رضا زیادی64

تهران12377آینده100122903008رضا زیادی64

سامان2091770رضا زیادی64

پاسارگاد11955582رضا زیادی64

01297گردشگری129701820681رضا زیادی64

گردشگری330963پیشتازان ارغوان مهر64

پارسیان103817پیشتازان ارغوان مهر64

00880صادرات107503780008رضا زیادی64

سپه254800151406رضا زیادی64

01145ایران زمین11401000500965001رضا زیادی64

30619قوامین16190100030286رضا زیادی64

01550کشاورزی734431772رضا زیادی64

01439دی103229611001رضا زیادی64

شهر100794609049رضا زیادی64

انصار132504010907142001ابوالفضل اصالنی65

ملت5734456287ابوالفضل اصالنی65

سینا12800303234711000ابوالفضل اصالنی65

9561سامان956102002418877001ابوالفضل اصالنی65

صادرات109848408007ابوالفضل اصالنی65

پاسارگاد3301100126810430ابوالفضل اصالنی65

حکمت ایرانیان160601001737321001ابوالفضل اصالنی65

سرمایه400101001339046001ابوالفضل اصالنی65

قوامین203880100027556ابوالفضل اصالنی65



گردشگری108670302131ابوالفضل اصالنی65

اراک3401اقتصاد نوین340100105715394000ابوالفضل اصالنی65

اراکپست بانک319820118689819000ابوالفضل اصالنی65

شهر100809099061ابوالفضل اصالنی65

مسکن13009662290ابوالفضل اصالنی65

گردشگری302103ابوالفضل اصالنی65

توسعه و تعاون350610129157691ابوالفضل اصالنی65

رسالت42346540631ابوالفضل اصالنی65

سپه506800145704ابوالفضل اصالنی65

سپه1084800193509ابوالفضل اصالنی65

ملی110748228009ابوالفضل اصالنی65

سپه1069800107507ابوالفضل اصالنی65

مهر ایران700501003894130001ابوالفضل اصالنی65

02535صادرات109966373006مهدی کریم زاده دانایی66

02280کشاورزی803176948مهدی کریم زاده دانایی66

02118سینا21100303288758001مهدی کریم زاده دانایی66

05969رسالت59649435001مهدی کریم زاده دانایی66

68147مهر ایران681401004014299001مهدی کریم زاده دانایی66

56655ملت5808015601مهدی کریم زاده دانایی66

سپه74800181607مهدی کریم زاده دانایی66

سپه1079800097209مهدی کریم زاده دانایی66

00172صنعت و معدن100048600005سعید محمدی شوراب علیا67

00385رفاه کارگران203207518سعید محمدی شوراب علیا67

7709آینده100174070007سعید محمدی شوراب علیا67

31103انصار311004011199936001سعید محمدی شوراب علیا67

ساری235سینا121212سعید محمدی شوراب علیا67

قائمشهر02204صادرات109957098003سعید محمدی شوراب علیا67

قائمشهر1425مسکن13009812564سعید محمدی شوراب علیا67

سامان2490547آدونیس صنعت نوتاش67

مسکن14005231783آدونیس صنعت نوتاش67

پارسیان55989آدونیس صنعت نوتاش67

59485ملت5785933846سعید محمدی شوراب علیا67

02850کشاورزی798938152سعید محمدی شوراب علیا67

سپه1881800126104سعید محمدی شوراب علیا67

11012ایران زمین110101000777862001سعید محمدی شوراب علیا67

07039قوامین70390100128453سعید محمدی شوراب علیا67

09040تجارت904751316سعید محمدی شوراب علیا67

09496ملی110817975003سعید محمدی شوراب علیا67

00397تجارت39806754رضا اکبر پور باغلوئی68

10362سرمایه103601001422916001رضا اکبر پور باغلوئی68

01347گردشگری134703381751رضا اکبر پور باغلوئی68

مسکن13010012394رضا اکبر پور باغلوئی68

رفاه کارگران204482835آهن آالت نیکنام شهر68

سامان2484512آهن آالت نیکنام شهر68

سامان2497130رضا اکبر پور باغلوئی68

کار آفرین100793080604آهن آالت نیکنام شهر68

مسکن14005231221آهن آالت نیکنام شهر68

پارسیان47510آهن آالت نیکنام شهر68

سپه241800129405رضا اکبر پور باغلوئی68

55509ملت5916465002رضا اکبر پور باغلوئی68

ملی110813704001رضا اکبر پور باغلوئی68

رسالت58949992491آهن آالت نیکنام شهر68

68192مهر ایران681901003966258001وحید طالبی خانمیری69

00162صنعت و معدن100048698001وحید طالبی خانمیری69



01436صادرات109935434009وحید طالبی خانمیری69

02887مسکن13009810089وحید طالبی خانمیری69

59113ملت5782364393وحید طالبی خانمیری69

07392قوامین73920100120840وحید طالبی خانمیری69

رفاه کارگران253578644سورین اطلس ایرانیان69

مسکن14005266607سورین اطلس ایرانیان69

گردشگری666666666666سورین اطلس ایرانیان69

سپه144800133802وحید طالبی خانمیری69

18709انصار187004010956251001مریم مخدومی جوان70

01154دی103668624002مریم مخدومی جوان70

1108حکمت ایرانیان110801001754618001مریم مخدومی جوان70

10258سرمایه102501001340019001مریم مخدومی جوان70

تهران67033ملت5742704993مریم مخدومی جوان70

تهران10065پارسیان20100026071608مریم مخدومی جوان70

00198تجارت126707908مریم مخدومی جوان70

08026سامان80202002428302001مریم مخدومی جوان70

تهران1236آینده100169461003مریم مخدومی جوان70

تهران02712مسکن13009742845مریم مخدومی جوان70

00112رفاه کارگران199945482مریم مخدومی جوان70

02989پاسارگاد298100127380931مریم مخدومی جوان70

مسکن14005261228خوش سیمای پارس70

01537گردشگری153703040681مریم مخدومی جوان70

پارسیان173234خوش سیمای پارس70

02637صادرات109836555006مریم مخدومی جوان70

اقتصاد نوین10300105733608001مریم مخدومی جوان70

سپه436800155501مریم مخدومی جوان70

01550کشاورزی795199112مریم مخدومی جوان70

توسعه و تعاون171610129758071مریم مخدومی جوان70

02186شهر100808880693مریم مخدومی جوان70

00087ملی110789352005مریم مخدومی جوان70

03676سینا36700303262340001مریم مخدومی جوان70

صادرات109757016007مریم مخدومی جوان70

00319پست بانک31920118692782101مریم مخدومی جوان70

01077ایران زمین10701000749754001مریم مخدومی جوان70

مهر ایران301501003929616001مریم مخدومی جوان70

10027خاورمیانه100211020886690916مریم مخدومی جوان70

01437قوامین14370100156182مریم مخدومی جوان70

01538اقتصاد نوین15300105733608001مریم مخدومی جوان70

اقتصاد نوین10300205810841001مریم مخدومی جوان70

18804انصار188004010926859001محمد رضا بابائی71

10403سرمایه104001001356553001محمد رضا بابائی71

01967مسکن13009747091محمد رضا بابائی71

10712پارسیان20100026062600محمد رضا بابائی71

11167حکمت ایرانیان111601001750821001محمد رضا بابائی71

تهران991کار آفرین100763782606محمد رضا بابائی71

08071سامان80702002412817001محمد رضا بابائی71

00188رفاه کارگران200845860محمد رضا بابائی71

رفاه کارگران230894720رنگ شمیم بهار71

سامان2663959رنگ شمیم بهار71

کار آفرین100919597601رنگ شمیم بهار71

03815پاسارگاد381100126944861محمد رضا بابائی71

پاسارگاد13328735رنگ شمیم بهار71

مسکن14005251443رنگ شمیم بهار71

01261گردشگری126703024581محمد رضا بابائی71



پارسیان134688رنگ شمیم بهار71

67694ملت5725614584محمد رضا بابائی71

01167اقتصاد نوین11600105722914001محمد رضا بابائی71

01457دی103686121007محمد رضا بابائی71

05269شهر100808689516محمد رضا بابائی71

02841ملی110753880000محمد رضا بابائی71

30629قوامین16290100027582محمد رضا بابائی71

03899پست بانک389920118692496101محمد رضا بابائی71

آینده100163184004محمد رضا بابائی71

00870کشاورزی793534223محمد رضا بابائی71

30137مهر ایران301301003932221001محمد رضا بابائی71

01179سینا11700303245825001محمد رضا بابائی71

سپه308800186408محمد رضا بابائی71

01032ایران زمین10301000753880001محمد رضا بابائی71

00988تجارت254604062محمد رضا بابائی71

02280کشاورزی835631244حسام کشت کار لنگرودی72

09250تجارت925088544حسام کشت کار لنگرودی72

02118سینا21100303438384001حسام کشت کار لنگرودی72

15038دی104485585004حسام کشت کار لنگرودی72

02535صادرات110870796003حسام کشت کار لنگرودی72

01571مسکن13010282682حسام کشت کار لنگرودی72

20127حکمت ایرانیان201201001815867001حسام کشت کار لنگرودی72

33251اقتصاد نوین332500105976715001حسام کشت کار لنگرودی72

رفاه کارگران190732477تجارت پخش پارس مقدم72

سامان2356414تجارت پخش پارس مقدم72

پاسارگاد12478416تجارت پخش پارس مقدم72

مسکن14005210183تجارت پخش پارس مقدم72

پارسیان25964تجارت پخش پارس مقدم72

09551ملی111298417002حسام کشت کار لنگرودی72

56580ملت8098322909حسام کشت کار لنگرودی72

68328مهر ایران683201004581701001حسام کشت کار لنگرودی72

سپه74800193404حسام کشت کار لنگرودی72

68147مهر ایران681401003940057001سید علی منشی پور73

01018رفاه کارگران200246008سید علی منشی پور73

02362سینا23600303259710001سید علی منشی پور73

صادرات109855323009سید علی منشی پور73

20226پارسیان20100032044603سید علی منشی پور73

اقتصاد نوین335100105305062001سید علی منشی پور73

رفاه کارگران297935082نیرو گستر فوالد طبرستان73

سامان910304003381375001نیرو گستر فوالد طبرستان73

مسکن14005295481نیرو گستر فوالد طبرستان73

پارسیان212320100528872608نیرو گستر فوالد طبرستان73

سپه2207800057910سید علی منشی پور73

59469ملت5754533594سید علی منشی پور73

09452ملی110779420004سید علی منشی پور73

ملت8978000285نیرو گستر فوالد طبرستان73

ملی113804592005نیرو گستر فوالد طبرستان73

صادرات11483452004نیرو گستر فوالد طبرستان73

توسعه و تعاون241601115140030001نیرو گستر فوالد طبرستان73

اقتصاد نوین230500206545399001نیرو گستر فوالد طبرستان73

سرمایه270301101991626001نیرو گستر فوالد طبرستان73

سینا42100442142121001نیرو گستر فوالد طبرستان73

مهر ایران481401109162841001نیرو گستر فوالد طبرستان73

شهر100845136166نیرو گستر فوالد طبرستان73



آینده100601112005نیرو گستر فوالد طبرستان73

انصار520404318123058001نیرو گستر فوالد طبرستان73

حکمت ایرانیان180301102037531001نیرو گستر فوالد طبرستان73

ایران زمین62801101508388001نیرو گستر فوالد طبرستان73

خاورمیانه720111040707074240نیرو گستر فوالد طبرستان73

10784پارسیان2000168371005محمد رضا فالحت نژاد74

سامان86504002105216000محمد رضا فالحت نژاد74

02445مسکن13008947494محمد رضا فالحت نژاد74

00880صادرات107590827006محمد رضا فالحت نژاد74

18175انصار181704009873356001محمد رضا فالحت نژاد74

10213سرمایه102101001173883001محمد رضا فالحت نژاد74

02709پاسارگاد270100109866521محمد رضا فالحت نژاد74

08392سامان83902002098600001محمد رضا فالحت نژاد74

سامان3399238سایا پالستیک پارسیان آسیا74

کار آفرین101149370601سایا پالستیک پارسیان آسیا74

مسکن14005297446سایا پالستیک پارسیان آسیا74

پارسیان538839سایا پالستیک پارسیان آسیا74

سپه659800154907محمد رضا فالحت نژاد74

00143ملی110007472007محمد رضا فالحت نژاد74

سینا37700403042935000محمد رضا فالحت نژاد74

شهر100794599158محمد رضا فالحت نژاد74

59485ملت5798492680محمد یعقوبی75

20384پارسیان20100062809608محمد یعقوبی75

02204صادرات109931879002محمد یعقوبی75

01018رفاه کارگران203702840محمد یعقوبی75

07040قوامین70400100126615محمد یعقوبی75

68016مهر ایران680101003992127001محمد یعقوبی75

قائمشهر04496مسکن13009825350محمد یعقوبی75

رفاه کارگران199417039ارزش آفرینان الماس75

سامان2444975ارزش آفرینان الماس75

پاسارگاد12715447ارزش آفرینان الماس75

گردشگری305269ارزش آفرینان الماس75

09496ملی110882068009محمد یعقوبی75

سینا1544488199001ارزش آفرینان الماس75

تجارت915160328لیال کوچک زاده مقیمی نژاد76

سپه1201800096502لیال کوچک زاده مقیمی نژاد76

صادرات110275903008لیال کوچک زاده مقیمی نژاد76

رفاه کارگران229324526آرکا توسعه پاک پارسه76

رفاه کارگران228305275آرکا توسعه پاک پارسه76

سامان2638225آرکا توسعه پاک پارسه76

پاسارگاد132548150آرکا توسعه پاک پارسه76

مسکن14005249892آرکا توسعه پاک پارسه76

پارسیان123340آرکا توسعه پاک پارسه76

ملی110856921003لیال کوچک زاده مقیمی نژاد76

ملت5858198363لیال کوچک زاده مقیمی نژاد76

57422ملت5573496637ابوالفضل عسگری77

31279انصار312704010667563001ابوالفضل عسگری77

چالوس72234آینده100148684006ابوالفضل عسگری77

20565پارسیان2000194434009ابوالفضل عسگری77

68215مهر ایران682101003602232001ابوالفضل عسگری77

02145سینا21400303164620001ابوالفضل عسگری77

چالوس01269مسکن13009392476ابوالفضل عسگری77

34039توسعه و تعاون340310127167021ابوالفضل عسگری77

07951قوامین79510100011149ابوالفضل عسگری77



03189پست بانک318920118685034801ابوالفضل عسگری77

09852ملی110513617002ابوالفضل عسگری77

06279رسالت62743007612ابوالفضل عسگری77

انصار31104010150309001زهره حری78

20384پارسیان2000177168007زهره حری78

07040قوامین70400100114549زهره حری78

11188ایران زمین111801000546763001زهره حری78

01627سینا16200303037720001زهره حری78

00114صادرات108064599009زهره حری78

33016اقتصاد نوین330100103285388001زهره حری78

قائمشهر01425مسکن13008970850زهره حری78

قائمشهر7209آینده100129084001زهره حری78

00203رفاه کارگران159645750زهره حری78

رفاه کارگران227260235ابنیه سازان بین الملل آسیا78

سامان2628188ابنیه سازان بین الملل آسیا78

پاسارگاد13216955ابنیه سازان بین الملل آسیا78

مسکن14005248506ابنیه سازان بین الملل آسیا78

پارسیان125629ابنیه سازان بین الملل آسیا78

03144پست بانک314420118674972301زهره حری78

59485ملت5358938524زهره حری78

09491ملی110185968008زهره حری78

سپه1064800107104زهره حری78

31103انصار311004010150309001زهره حری78

ملت5327605780شاهین یزدانی79

سپه51800180710شاهین یزدانی79

سپه980800111507شاهین یزدانی79

سپه1928800047506شاهین یزدانی79

سپه1635800102804شاهین یزدانی79

00059صادرات110173859007کیوان هالکو80

09791ملی110930202003کیوان هالکو80

02036کشاورزی812488788کیوان هالکو80

00446رفاه کارگران207801174کیوان هالکو80

09310تجارت931099221کیوان هالکو80

چالوس7223آینده100176888007کیوان هالکو80

07951قوامین79510100020572کیوان هالکو80

34134توسعه و تعاون341310131347231کیوان هالکو80

39028سرمایه390201001417752001کیوان هالکو80

02579سینا25700303331271001کیوان هالکو80

31288انصار312804011285934001کیوان هالکو80

33613اقتصاد نوین336100105839570001کیوان هالکو80

20023حکمت ایرانیان200201001765953001کیوان هالکو80

21922گردشگری2192703399091کیوان هالکو80

68215مهر ایران682101004131965001کیوان هالکو80

00486رفاه کارگران210134320کیوان هالکو80

رفاه کارگران229513396دانش پژوهان جوان ایرانیان80

17052پاسارگاد1705100129142751کیوان هالکو80

01269مسکن130099660223کیوان هالکو80

پارسیان136830دانش پژوهان جوان ایرانیان80

11283ایران زمین112801000824147001کیوان هالکو80

06279رسالت62752015322کیوان هالکو80

03126پست بانک312620118696738101کیوان هالکو80

57257ملت5880708913کیوان هالکو80

01447مسکن13009989917محمد هدایتی کرد81

00088صادرات110220823000محمد هدایتی کرد81



09610تجارت961090482محمد هدایتی کرد81

57042ملت5892721378محمد هدایتی کرد81

34039توسعه و تعاون340310131584831محمد هدایتی کرد81

00242رفاه کارگران208808220محمد هدایتی کرد81

68215مهر ایران682101004137519001محمد هدایتی کرد81

31288انصار312804011287716001محمد هدایتی کرد81

رفاه کارگران228340093ایده پردازان اطالعات داتیس81

سامان2641251ایده پردازان اطالعات داتیس81

پاسارگاد1326862ایده پردازان اطالعات داتیس81

گردشگری442507ایده پردازان اطالعات داتیس81

پارسیان126475ایده پردازان اطالعات داتیس81

09778ملی110953357004محمد هدایتی کرد81

03189پست بانک318920118697075501محمد هدایتی کرد81

02304شهر100806899398ابراهیم فیضی الست82

08252سامان82502002373875001ابراهیم فیضی الست82

18804انصار188004010749380001ابراهیم فیضی الست82

02445مسکن13009530455ابراهیم فیضی الست82

10543سرمایه105401101319809001ابراهیم فیضی الست82

تهران0203آینده100156177008ابراهیم فیضی الست82

01355رفاه کارگران194539751ابراهیم فیضی الست82

01383گردشگری138702821171ابراهیم فیضی الست82

03997سینا39900303194399001ابراهیم فیضی الست82

00251پست بانک9720116655605801ابراهیم فیضی الست82

سپه559800227109ابراهیم فیضی الست82

05883رسالت58845518482ابراهیم فیضی الست82

02440تجارت244120547ابراهیم فیضی الست82

ملی110629138006ابراهیم فیضی الست82

ملت5655943516ابراهیم فیضی الست82

03572سینا35700303182005001مهدیه احد زاده83

31537انصار315304010733624001مهدیه احد زاده83

68206مهر ایران682001003704478001مهدیه احد زاده83

07041قوامین70410100122737مهدیه احد زاده83

سپه65800209101مهدیه احد زاده83

03031پست بانک303120118686738601مهدیه احد زاده83

09401ملی110608398002مهدیه احد زاده83

03387شهر1002064668903علیرضا محمود زاده شابگدار84

14277آینده100102391009علیرضا محمود زاده شابگدار84

6813ملت4957784904علیرضا محمود زاده شابگدار84

02159مسکن13008140421علیرضا محمود زاده شابگدار84

01046صادرات106393700004علیرضا محمود زاده شابگدار84

01308دی100143552008علیرضا محمود زاده شابگدار84

00208تجارت20828714علیرضا محمود زاده شابگدار84

12485پارسیان2000141474001علیرضا محمود زاده شابگدار84

08026سامان80202001914287001علیرضا محمود زاده شابگدار84

01719اقتصاد نوین17100105023773001علیرضا محمود زاده شابگدار84

10127سرمایه101201001068931001علیرضا محمود زاده شابگدار84

38316انصار383104009202584001علیرضا محمود زاده شابگدار84

تهران00702کار آفرین100429997606علیرضا محمود زاده شابگدار84

00155رفاه کارگران78497620علیرضا محمود زاده شابگدار84

02365پاسارگاد236100116592491علیرضا محمود زاده شابگدار84

01243گردشگری124701238201علیرضا محمود زاده شابگدار84

01213ایران زمین12101000302787001علیرضا محمود زاده شابگدار84

00224پست بانک22420117850326301علیرضا محمود زاده شابگدار84

05205رسالت52027643251علیرضا محمود زاده شابگدار84



17275توسعه و تعاون172710118324011علیرضا محمود زاده شابگدار84

02245شهر100792926189علیرضا محمود زاده شابگدار84

سپه562800126410علیرضا محمود زاده شابگدار84

57992ملت5539460414سید عماد سجادی کبودی85

سپه65800200304سید عماد سجادی کبودی85

سپه322800102801سید عماد سجادی کبودی85

رفاه کارگران215746065هومان آرمان پاد85

سامان2554486هومان آرمان پاد85

مسکن14005243499هومان آرمان پاد85

پارسیان92586هومان آرمان پاد85

02520کشاورزی772805597سید عماد سجادی کبودی85

09421ملی110458951008سید عماد سجادی کبودی85

03031پست بانک5626861369006401سید عماد سجادی کبودی85

02118سینا21100303346573001بهرنگ شهرزاد86

68296مهر ایران682901004201255001بهرنگ شهرزاد86

محمود آباد01789مسکن13009940746بهرنگ شهرزاد86

09510تجارت951087904بهرنگ شهرزاد86

56846ملت8053325540بهرنگ شهرزاد86

2003حکمت ایرانیان1111111111111بهرنگ شهرزاد86

سامان2486228الماس آفتاب قرن86

پاسارگاد12949076الماس آفتاب قرن86

پارسیان65760الماس آفتاب قرن86

03153پست بانک5437101432154401بهرنگ شهرزاد86

09585ملی111070567004بهرنگ شهرزاد86

34152توسعه و تعاون341510132388951بهرنگ شهرزاد86

01478گردشگری147702033961حسن کشاورز ارپه دره87

08709سامان87002002375176001حسن کشاورز ارپه دره87

10484سرمایه104801001192398001حسن کشاورز ارپه دره87

01712مسکن13009567119حسن کشاورز ارپه دره87

02768آینده100154603009حسن کشاورز ارپه دره87

01841اقتصاد نوین18400105669008001حسن کشاورز ارپه دره87

03100تجارت310066923حسن کشاورز ارپه دره87

04395صادرات109455083000حسن کشاورز ارپه دره87

تهران00982کار آفرین100737173603حسن کشاورز ارپه دره87

پاسارگاد12867510آلیاژ فجر کبیر87

پارسیان20151367آلیاژ فجر کبیر87

سپه1496800254011حسن کشاورز ارپه دره87

30259مهر ایران302501003944528001حسن کشاورز ارپه دره87

30592قوامین15920100008642حسن کشاورز ارپه دره87

01717صادرات110050977006معصومه قبادی88

02020کشاورزی803950744معصومه قبادی88

94217سامان942102002466646001معصومه قبادی88

57968ملت5801490819معصومه قبادی88

00772رفاه کارگران204704303معصومه قبادی88

03031پست بانک5591451416145801معصومه قبادی88

09250تجارت925088277معصومه قبادی88

68206مهر ایران682001004043157001معصومه قبادی88

رفاه کارگران206072211پاک ساروج سبز88

33215اقتصاد نوین332100105773475001معصومه قبادی88

سپه551800105312معصومه قبادی88

09419ملی110867768006معصومه قبادی88

سپه1115800089110معصومه قبادی88

00078صادرات190813876007مجتبی قبادی مقدم89

03572سینا35700303247579001مجتبی قبادی مقدم89



03057شهر100808837149مجتبی قبادی مقدم89

آینده100166314005مجتبی قبادی مقدم89

68355مهر ایران683501003892068001مجتبی قبادی مقدم89

امیرکال2819مسکن13009763965مجتبی قبادی مقدم89

پست بانک5400301413323701مجتبی قبادی مقدم89

33215اقتصاد نوین332100105749976001مجتبی قبادی مقدم89

13016دی103486072004سید محمد ذوالفقاری90

32017توسعه و تعاون320110124306481سید محمد ذوالفقاری90

19208ملت5380251332سید محمد ذوالفقاری90

سینا11111111111111سید محمد ذوالفقاری90

13306قوامین133060100117988سید محمد ذوالفقاری90

15012پاسارگاد1501100116107661سید محمد ذوالفقاری90

20425پارسیان2000181187007سید محمد ذوالفقاری90

31419اقتصاد نوین314100105433373001سید محمد ذوالفقاری90

21316گردشگری2131702396261سید محمد ذوالفقاری90

01159مسکن13009047104سید محمد ذوالفقاری90

29193انصار291904203817824001سید محمد ذوالفقاری90

29193انصار291904010164884001سید محمد ذوالفقاری90

رفاه کارگران196037141اطمینان درب آسا90

02739پست بانک273920118677730801سید محمد ذوالفقاری90

سپه22800248610سید محمد ذوالفقاری90

03927ملی110228531003سید محمد ذوالفقاری90

10019ایران زمین100101000587067001سید محمد ذوالفقاری90

03377رسالت33738121881سید محمد ذوالفقاری90

03202شهر100799272603سید محمد ذوالفقاری90

04356صادرات108303476007سید محمد ذوالفقاری90

64089مهر ایران640801003274185001سید محمد ذوالفقاری90

سپه1938800148012سید محمد ذوالفقاری90

سپه806800178206سید محمد ذوالفقاری90

02068سینا20600303084911001سید محمد ذوالفقاری90

00488رفاه کارگران199074574پوریا مهر خوش91

58578ملت5729094553پوریا مهر خوش91

03083صادرات109772906009پوریا مهر خوش91

33025اقتصاد نوین330200105735733001پوریا مهر خوش91

20194پارسیان20100040733601پوریا مهر خوش91

00103صنعت و معدن100048455003پوریا مهر خوش91

02514مسکن13009739775پوریا مهر خوش91

سپه1427800109611پوریا مهر خوش91

05318رسالت53147596142پوریا مهر خوش91

09618ملی110768613007پوریا مهر خوش91

قوامین79600100026625پوریا مهر خوش91

01862سینا18600303050705001سهیل کریمی92

11012ایران زمین110101000564300001سهیل کریمی92

00731رفاه کارگران158830921سهیل کریمی92

31103انصار311004010151657001سهیل کریمی92

02666صادرات108037915007سهیل کریمی92

34161توسعه و تعاون341610123900961سهیل کریمی92

33016اقتصاد نوین330100104675869001سهیل کریمی92

پارسیان2000179469001سهیل کریمی92

ساری01617مسکن13009008916سهیل کریمی92

72121آینده100128846002سهیل کریمی92

ملی110214283004سهیل کریمی92

ملت5360055546سهیل کریمی92

سپه9808000113709سهیل کریمی92



68337مهر ایران683301003222731001سهیل کریمی92

33016اقتصاد نوین330100105412297001علی تهرانی نوین93

04081سینا40800303080814001علی تهرانی نوین93

58651ملت5387072402علی تهرانی نوین93

09628ملی110257546000علی تهرانی نوین93

31496انصار314904010188380001علی تهرانی نوین93

00951رفاه کارگران161532950علی تهرانی نوین93

رفاه کارگران230912825پیشگام آذرخش افق93

01781مسکن13009036735علی تهرانی نوین93

پارسیان2000181372007علی تهرانی نوین93

68337مهر ایران683301003279350001علی تهرانی نوین93

07960قوامین79600100015359علی تهرانی نوین93

سپه869800090408علی تهرانی نوین93

01028صادرات108179031003علی تهرانی نوین93

اقتصاد نوین302100105284324000علی تهرانی نوین93

آینده100131845004علی تهرانی نوین93

68287مهر ایران682801003286664001رسول صباغی94

00731رفاه کارگران160900554رسول صباغی94

07443قوامین74430100112324رسول صباغی94

33016اقتصاد نوین330100105407686001رسول صباغی94

02666صادرات108105552002رسول صباغی94

31103انصار311004010170854001رسول صباغی94

ساری01617مسکن13009014773رسول صباغی94

رفاه کارگران233866085آیدین آذرخش مروارید94

سامان2737502آیدین آذرخش مروارید94

مسکن14005258513آیدین آذرخش مروارید94

پارسیان2000182134009رسول صباغی94

پارسیان162535آیدین آذرخش مروارید94

58727ملت5386683423رسول صباغی94

سپه51800185604رسول صباغی94

09615ملی110271291007رسول صباغی94

72121آینده100131715008رسول صباغی94

آینده100166311000سید محمد هاشمی95

صادرات109814546004سید محمد هاشمی95

03572سینا35700303247731001سید محمد هاشمی95

68355مهر ایران683501003892121001سید محمد هاشمی95

امیرکال02819مسکن13009763916سید محمد هاشمی95

33215اقتصاد نوین332100105737463001سید محمد هاشمی95

پست بانک5400301413303301سید محمد هاشمی95

00078صادرات109866820000سید محمد هاشمی95

رفاه کارگران234754760سید حسین مرتضی زاده دیوا96

کار آفرین100853909605ایرسا تجارت روژان96

پاسارگاد13052808ایرسا تجارت روژان96

مسکن14005240842ایرسا تجارت روژان96

گردشگری389485ایرسا تجارت روژان96

پارسیان92523ایرسا تجارت روژان96

صادرات111073819003سید حسین مرتضی زاده دیوا96

ملت8220760228سید حسین مرتضی زاده دیوا96

سپه1150800147003سید حسین مرتضی زاده دیوا96

کشاورزی850091262سید حسین مرتضی زاده دیوا96

ملی109602802006سید حسین مرتضی زاده دیوا96

پست بانک5543679190605901سید حسین مرتضی زاده دیوا96

تجارت969141434سید حسین مرتضی زاده دیوا96

2136قوامین213600100174677محسن خدابنده لو97



20339پارسیان20100114859603محسن خدابنده لو97

1701آینده100190640000محسن خدابنده لو97

32023سرمایه320201001772028001محسن خدابنده لو97

88146ملت8099711694محسن خدابنده لو97

گلشهر0364پست بانک23232323محسن خدابنده لو97

20017دی104482983004محسن خدابنده لو97

01388رفاه کارگران222914518محسن خدابنده لو97

رفاه کارگران225045163طراحان سنگ داتیس97

سامان2561974طراحان سنگ داتیس97

کار آفرین100894205602طراحان سنگ داتیس97

پاسارگاد13073214طراحان سنگ داتیس97

مسکن14005240891طراحان سنگ داتیس97

گردشگری391535طراحان سنگ داتیس97

گردشگری411541محسن خدابنده لو97

پارسیان95820طراحان سنگ داتیس97

سینا12900307055024000محسن خدابنده لو97

02644ملی111305137005محسن خدابنده لو97

46242انصار462404007643345001محسن خدابنده لو97

تجارت103139090محسن خدابنده لو97

تهران0254آینده100134462005علی رستمی پژمان98

رفاه کارگران2538209علی رستمی پژمان98

رفاه کارگران238393392صبا فلز باختر98

سامان2767152صبا فلز باختر98

پاسارگاد13462685صبا فلز باختر98

مسکن14005259982صبا فلز باختر98

پارسیان159593صبا فلز باختر98

صادرات108404101007علی رستمی پژمان98

انصار183604004376322001علی رستمی پژمان98

سپه1320800226610علی رستمی پژمان98

ملت5271612316علی رستمی پژمان98

00469رفاه کارگران208967254محمد عزیز خانی99

68025مهر ایران680201004167220001محمد عزیز خانی99

محمود آباد01789مسکن13010016270محمد عزیز خانی99

رفاه کارگران240270290جامه سازان آویژه99

سامان2767672جامه سازان آویژه99

پاسارگاد13511785جامه سازان آویژه99

گردشگری479833جامه سازان آویژه99

پارسیان170996جامه سازان آویژه99

سپه241800129803محمد عزیز خانی99

34093توسعه و تعاون340910131641521محمد عزیز خانی99

09589ملی110959015006محمد عزیز خانی99

10222سرمایه102201001207871001غالمرضا سیفی مجدر100

0061پست بانک22222222222غالمرضا سیفی مجدر100

08243سامان82402002238550001غالمرضا سیفی مجدر100

تهران0271آینده13990100130374غالمرضا سیفی مجدر100

00135رفاه کارگران179862133غالمرضا سیفی مجدر100

مهر ایران246466080رنگین جامه فرشتگان100

سامان2238550غالمرضا سیفی مجدر100

سامان2820164رنگین جامه فرشتگان100

مسکن14005261129رنگین جامه فرشتگان100

01297گردشگری129702192181غالمرضا سیفی مجدر100

گردشگری498981رنگین جامه فرشتگان100

پارسیان178992رنگین جامه فرشتگان100

02714آینده100143506008غالمرضا سیفی مجدر100



01434اقتصاد نوین14300105442131001غالمرضا سیفی مجدر100

00339تجارت117916456غالمرضا سیفی مجدر100

00805صادرات108334663003غالمرضا سیفی مجدر100

05269شهر100801328021غالمرضا سیفی مجدر100

تهران00665صادرات107340775008سید مهدی موسوی101

سامان33774466سید مهدی موسوی101

کار آفرین100967094603تک پوشان آپادانا پارسیان101

مسکن13008774955سید مهدی موسوی101

پاسارگاد13648402تک پوشان آپادانا پارسیان101

پارسیان188762تک پوشان آپادانا پارسیان101

سامان16940119922881سید مهدی موسوی101

سپه1912800128103سید مهدی موسوی101

ملت5267624261سید مهدی موسوی101

انصار187004309950538001سید مهدی موسوی101

سامان2785151پسته داران آکام102

پاسارگاد13578120پسته داران آکام102

مسکن14005263026پسته داران آکام102

گردشگری504759پسته داران آکام102

پارسیان181187پسته داران آکام102

59485ملت5367497437عباس نوری102

سپه1002800045707عباس نوری102

سپه1064800108109عباس نوری102

تهران02343آینده100163087006مرتضی جزء فاضلی103

تهران01213دی103654915000مرتضی جزء فاضلی103

تهران00078تجارت68481198مرتضی جزء فاضلی103

تهران38144انصار381404010893781001مرتضی جزء فاضلی103

تهران02500صادرات109752053005مرتضی جزء فاضلی103

تهران00680کشاورزی790510077مرتضی جزء فاضلی103

تهران10172سرمایه101701001320342001مرتضی جزء فاضلی103

00706رفاه کارگران199383340مرتضی جزء فاضلی103

سپه1800517307مرتضی جزء فاضلی103

17248توسعه و تعاون172410129604211مرتضی جزء فاضلی103

01638ایران زمین16301000716709001مرتضی جزء فاضلی103

64089ملت5701301953مرتضی جزء فاضلی103

تهران13918قوامین139180100010613رضا فرجی سلیمانی104

لنگرود15066پاسارگاد1506100121847091رضا فرجی سلیمانی104

الهیجان03202شهر100801276410رضا فرجی سلیمانی104

لنگرود29338انصار293304010180608001رضا فرجی سلیمانی104

لنگرود20583پارسیان2000181191002رضا فرجی سلیمانی104

رشت32166توسعه و تعاون321610125156151رضا فرجی سلیمانی104

رشت14087حکمت ایرانیان140801001661557001رضا فرجی سلیمانی104

لنگرود02902پست بانک290220118676973501رضا فرجی سلیمانی104

رفاه کارگران163176838رضا فرجی سلیمانی104

سامان3490582پوالد گلچین خزر104

پاسارگاد14610744پوالد گلچین خزر104

مسکن13009024202رضا فرجی سلیمانی104

گردشگری830084پوالد گلچین خزر104

19000ملت5382597304رضا فرجی سلیمانی104

سپه379800083711رضا فرجی سلیمانی104

02371سینا23700303062550001رضا فرجی سلیمانی104

10417ایران زمین104101000563174001رضا فرجی سلیمانی104

64071مهر ایران640701003355154001رضا فرجی سلیمانی104

03932ملی110228410003رضا فرجی سلیمانی104

سپه1878800140710رضا فرجی سلیمانی104



قائمشهر59451ملت8412813337امیر سراج105

سوادکوه34084توسعه و تعاون340810140393811امیر سراج105

قائمشهر02362سینا23600303605974001امیر سراج105

زیراب01585مسکن13010755752امیر سراج105

زیراب01053صادرات111953412004امیر سراج105

شیرگاه02420کشاورزی880958005امیر سراج105

31216انصار312104016672257001امیر سراج105

رفاه کارگران246712508امیر سراج105

رفاه کارگران267241835پدیده خشکبار عرشیا105

سامان2972084پدیده خشکبار عرشیا105

مسکن14005274023پدیده خشکبار عرشیا105

گردشگری621774پدیده خشکبار عرشیا105

پارسیان250453پدیده خشکبار عرشیا105

03144پست بانک1000137913785امیر سراج105

09190تجارت919079053امیر سراج105

سپه885800075304امیر سراج105

09508ملی112058140009امیر سراج105

گرگان55582ملت8036920130مرتضی مروی106

بندر ترکمن40135انصار401304011761044001مرتضی مروی106

گرگان03952سینا39500303396145001مرتضی مروی106

گرگان30313اقتصاد نوین303100105945043001مرتضی مروی106

بندر ترکمن28216قوامین282160100115645مرتضی مروی106

گرگان02982مسکن13010249202مرتضی مروی106

گرگان20041حکمت ایرانیان200401001796721001مرتضی مروی106

گرگان10171گردشگری1017703919701مرتضی مروی106

آق قال03759پست بانک1000119074317مرتضی مروی106

سپه922800136903مرتضی مروی106

صادرات5110649746008مرتضی مروی106

31210تجارت3121079290مرتضی مروی106

92014سامان920102001401005000مجید مراد جعفرلو107

29012سرمایه290101001042990001مجید مراد جعفرلو107

قزوین02932سینا29300302780011001مجید مراد جعفرلو107

01761مسکن13008029129مجید مراد جعفرلو107

22018آینده100095141009مجید مراد جعفرلو107

00699رفاه کارگران70583626مجید مراد جعفرلو107

رفاه کارگران74363396مجید مراد جعفرلو107

22013پاسارگاد2201100114883901مجید مراد جعفرلو107

12813گردشگری128170906881مجید مراد جعفرلو107

پارسیان2000137891008مجید مراد جعفرلو107

شهر100792382854مجید مراد جعفرلو107

ملی109548725004مجید مراد جعفرلو107

27630کشاورزی682826767مجید مراد جعفرلو107

سپه314621مجید مراد جعفرلو107

03774صادرات105926030005مجید مراد جعفرلو107

50056مهر ایران500501001997467001مجید مراد جعفرلو107

25007توسعه و تعاون250010117413241مجید مراد جعفرلو107

21238ملت4891620576مجید مراد جعفرلو107

24029اقتصاد نوین240200104961172001مجید مراد جعفرلو107

سپه2134800060406مجید مراد جعفرلو107

31106قوامین311060100003834مجید مراد جعفرلو107

39173انصار391704006076535001مجید مراد جعفرلو107

21170تجارت2117073842مجید مراد جعفرلو107

17101ایران زمین171001000274305001مجید مراد جعفرلو107

سپه746800174601مجید مراد جعفرلو107



رسالت44827056011مجید مراد جعفرلو107

پست بانک218720117842052801مجید مراد جعفرلو107

دی100139535004مجید مراد جعفرلو107

28116آینده100123025008مریم بابائی108

32032سرمایه320301001159967000مریم بابائی108

21599قوامین215990100007772مریم بابائی108

20746پارسیان2000170514009مریم بابائی108

17171توسعه و تعاون171710122271811مریم بابائی108

16035اقتصاد نوین160300105324445000مریم بابائی108

04485مسکن13008813589مریم بابائی108

00710کشاورزی741355371مریم بابائی108

سامان3254250گلچین همراه خزر108

پاسارگاد14246359گلچین همراه خزر108

مسکن14005289690گلچین همراه خزر108

گردشگری733576گلچین همراه خزر108

88039ملت5282596936مریم بابائی108

46233انصار462304009994623001مریم بابائی108

04076رسالت40734912141مریم بابائی108

20452پارسیان2000193115000مهدی عسگری109

31288انصار312804010493766001مهدی عسگری109

07049قوامین70490100126505مهدی عسگری109

تهران72234آینده100145097003مهدی عسگری109

57257ملت5550654037مهدی عسگری109

68215مهر ایران682101003552174001مهدی عسگری109

20023حکمت ایرانیان200201001694899001مهدی عسگری109

نوشهر330سپه330800130812مهدی عسگری109

34134توسعه و تعاون341310126425791مهدی عسگری109

02846سینا28400303151789001مهدی عسگری109

رفاه کارگران247356530ایلیا هیراد فراز109

سامان2709627ایلیا هیراد فراز109

کار آفرین100945139603ایلیا هیراد فراز109

01269مسکن13009356638مهدی عسگری109

پاسارگاد13586413ایلیا هیراد فراز109

مسکن14005258331ایلیا هیراد فراز109

پارسیان156810ایلیا هیراد فراز109

11283ایران زمین112801000639780001مهدی عسگری109

09852ملی110513650003مهدی عسگری109

06279رسالت62743007662مهدی عسگری109

03189پست بانک318920118683127201مهدی عسگری109

سپه77800175904مهدی عسگری109

08175سامان81702001793610001جواد سلطانی110

02649مسکن13007796421جواد سلطانی110

01452اقتصاد نوین14500104874527001جواد سلطانی110

02865صادرات105057414003جواد سلطانی110

02031آینده100089280004جواد سلطانی110

18605انصار186004008740440001جواد سلطانی110

12259پارسیان2000134728003جواد سلطانی110

00159کار آفرین100357802608جواد سلطانی110

تهران146دی100136189001جواد سلطانی110

01010رفاه کارگران68085000جواد سلطانی110

رفاه کارگران288892768آرایشی و بهداشتی اریکه زمرد جنوب شرق کارمانیا110

سامان1793610جواد سلطانی110

مسکن14005285292آرایشی و بهداشتی اریکه زمرد جنوب شرق کارمانیا110

پاسارگاد14124789آرایشی و بهداشتی اریکه زمرد جنوب شرق کارمانیا110



23415گردشگری2341717143291آرایشی و بهداشتی اریکه زمرد جنوب شرق کارمانیا110

پارسیان2000132838002جواد سلطانی110

پارسیان372160آرایشی و بهداشتی اریکه زمرد جنوب شرق کارمانیا110

02521شهر100790313794جواد سلطانی110

01521ملی109315256000جواد سلطانی110

11072حکمت ایرانیان110701001444286001جواد سلطانی110

سپه773949جواد سلطانی110

01507ایران زمین15001000177057001جواد سلطانی110

03997سینا39900309406130001جواد سلطانی110

17221توسعه و تعاون172210116007041جواد سلطانی110

09988پست بانک12920110901990201جواد سلطانی110

سپه1314800103508جواد سلطانی110

10335سرمایه103301001420488001علیرضا حسینی منش111

02462مسکن13009996391علیرضا حسینی منش111

18831انصار188304011503808001علیرضا حسینی منش111

66357ملت5874111361علیرضا حسینی منش111

سامان2563091علیرضا حسینی منش111

سامان3228894علیرضا حسینی منش111

01500قوامین15000100128142علیرضا حسینی منش111

01811کشاورزی811219942علیرضا حسینی منش111

سپه1509800271112علیرضا حسینی منش111

16216اقتصاد نوین162100105843927001علیرضا حسینی منش111

01171ملی110959330002علیرضا حسینی منش111

01285ایران زمین12801000839075001علیرضا حسینی منش111

02304شهر100817095440علیرضا حسینی منش111

01834صادرات110208722005علیرضا حسینی منش111

18831انصار188304011096973001مجید مجرد ساقصلو112

10285سرمایه102801001337638001مجید مجرد ساقصلو112

01805اقتصاد نوین18000105749409001مجید مجرد ساقصلو112

00665صادرات109442740006مجید مجرد ساقصلو112

تهرانآینده100169155003مجید مجرد ساقصلو112

00154رفاه کارگران200159744مجید مجرد ساقصلو112

سامان3298293آزار پرهام بارناوا112

پاسارگاد14324912آزار پرهام بارناوا112

پارسیان20100033943601مجید مجرد ساقصلو112

66506ملت5769485904مجید مجرد ساقصلو112

00084تجارت8525838مجید مجرد ساقصلو112

00109ملی110776839006مجید مجرد ساقصلو112

01473قوامین14730100135543مجید مجرد ساقصلو112

سپه266800172903مجید مجرد ساقصلو112

سپه1260800168404مجید مجرد ساقصلو112

سپه1779800184605مجید مجرد ساقصلو112

پست بانک5691791391872300مجید مجرد ساقصلو112

09230تجارت923953078محمد ابراهیمی113

سپه1830800116006محمد ابراهیمی113

68206مهر ایران682001003806220001محمد ابراهیمی113

94217سامان942102002403022001محمد ابراهیمی113

03057شهر100808626898محمد ابراهیمی113

07942قوامین79420100012445محمد ابراهیمی113

00238رفاه کارگران198835425محمد ابراهیمی113

حکمت ایرانیان33333333333محمد ابراهیمی113

01717صادرات109624806004محمد ابراهیمی113

02020کشاورزی796986540محمد ابراهیمی113

01879مسکن13009654719محمد ابراهیمی113



09401ملی110685400000محمد ابراهیمی113

03031پست بانک5691791391872301محمد ابراهیمی113

33215اقتصاد نوین332100105700500001محمد ابراهیمی113

ری02894مسکن13010225293امیر حسین خدابنده لو114

مسکن19209673امیر حسین خدابنده لو114

سامان2563133امیر حسین خدابنده لو114

66340ملت8069648627امیر حسین خدابنده لو114

سپه292800439205امیر حسین خدابنده لو114

ایران زمین12801100929012001امیر حسین خدابنده لو114

14042حکمت ایرانیان140401001741276001حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

57422ملت5618740179حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

07943قوامین79430100010912حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

31175انصار311704010747982001حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

22018آینده100154757007حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

04461مسکن13009553614حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

13016دی103650263009حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

02739پست بانک273920118693441301حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

سامان940102001247961001حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

سامان1515756آذین بهداشت یاقوت115

کار آفرین100202868600آذین بهداشت یاقوت115

مسکن14005105987آذین بهداشت یاقوت115

پارسیان20100028403600حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

پارسیان15340آذین بهداشت یاقوت115

64071مهر ایران640701003857227001حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

04525صادرات109688756002حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

سپه84800162011حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

03378شهر100810665934حمید رضا حاجی محمد اصفهانی115

58750ملت5735325481فردین منصوری116

68301مهر ایران683001003897631001فردین منصوری116

20194پارسیان20100043858601فردین منصوری116

09619ملی110850334001فردین منصوری116

03432صادرات109783827006فردین منصوری116

انصار311004011217413001فردین منصوری116

00852رفاه کارگران204005899فردین منصوری116

سینا323232332فردین منصوری116

نکا04467مسکن13009709661فردین منصوری116

رفاه کارگران41500593تجهیز تجارت پویا116

سامان1562857تجهیز تجارت پویا116

مسکن14005110144تجهیز تجارت پویا116

پارسیان16245تجهیز تجارت پویا116

پارسیان17021تجهیز تجارت پویا116

قوامین70520100119274فردین منصوری116

11045حکمت ایرانیان110401001735191001وحید رحیمی117

38144انصار381404010901097001وحید رحیمی117

00078تجارت68417805وحید رحیمی117

10359پارسیان20100022660603وحید رحیمی117

02204سینا22000303223626001وحید رحیمی117

01968مسکن13009682611وحید رحیمی117

02500صادرات109546879004وحید رحیمی117

08392سامان83902002409763001وحید رحیمی117

03896پاسارگاد389100108567131وحید رحیمی117

02343آینده100163469004وحید رحیمی117

00134رفاه کارگران197872499وحید رحیمی117

رفاه کارگران148598640صبا بازرگان میعاد117



پاسارگاد11939157صبا بازرگان میعاد117

01234گردشگری123702911651وحید رحیمی117

گردشگری169135صبا بازرگان میعاد117

پارسیان22630صبا بازرگان میعاد117

01001قوامین10010100119126وحید رحیمی117

64360ملت5721323979وحید رحیمی117

01099اقتصاد نوین10900105702700001وحید رحیمی117

00157ملی110668628000وحید رحیمی117

00680کشاورزی789003195وحید رحیمی117

00025پست بانک2520118690001801وحید رحیمی117

01412ایران زمین14101000708255001وحید رحیمی117

سپه1800526103وحید رحیمی117

02625شهر100808419906وحید رحیمی117

17248توسعه و تعاون172410128999321وحید رحیمی117

01213دی103640331007وحید رحیمی117

05205رسالت52047028641وحید رحیمی117

56846ملت5813651710رضا میرزائی بجاربنه118

01658مسکن13010035130رضا میرزائی بجاربنه118

68296مهر ایران682901004013401001رضا میرزائی بجاربنه118

01470صادرات109885990003رضا میرزائی بجاربنه118

رفاه کارگران208153044ارمغان عصر برتر کاسپین118

پاسارگاد12939848ارمغان عصر برتر کاسپین118

پارسیان75493ارمغان عصر برتر کاسپین118

03153پست بانک5437101432645601رضا میرزائی بجاربنه118

سپه426800190604رضا میرزائی بجاربنه118

09585ملی110846200003رضا میرزائی بجاربنه118

34152توسعه و تعاون341510130530781رضا میرزائی بجاربنه118

68296مهر ایران682901004136491001مازیار شیروانی119

03117پست بانک5606901422190601مازیار شیروانی119

00082صادرات110245881004مازیار شیروانی119

31329انصار313204011286875001مازیار شیروانی119

58511ملت5860800662مازیار شیروانی119

فریدونکنار01658مسکن13010029604مازیار شیروانی119

نور358سینا35800303339006001مازیار شیروانی119

00811رفاه کارگران207577055مازیار شیروانی119

رفاه کارگران330928235نگین همیاری خاورمیانه119

سامان3903750نگین همیاری خاورمیانه119

پاسارگاد15247653نگین همیاری خاورمیانه119

مسکن14005342606نگین همیاری خاورمیانه119

پارسیان931782نگین همیاری خاورمیانه119

سپه241800128709مازیار شیروانی119

ملی110929745008مازیار شیروانی119

1729توسعه و تعاون172910127504071امیر حسین حشمتی120

سامان82402002352103000امیر حسین حشمتی120

6705ملت5607729396امیر حسین حشمتی120

20059آینده100128448008عقیل اسالمی حسن آبادی121

07950قوامین79500100003204عقیل اسالمی حسن آبادی121

02050کشاورزی746710127عقیل اسالمی حسن آبادی121

01627سینا16200303044219001عقیل اسالمی حسن آبادی121

20384پارسیان2000176519004عقیل اسالمی حسن آبادی121

33518اقتصاد نوین335100105385628001عقیل اسالمی حسن آبادی121

00232رفاه کارگران160818825عقیل اسالمی حسن آبادی121

31026انصار310204010151787001عقیل اسالمی حسن آبادی121

00114صادرات108050655000عقیل اسالمی حسن آبادی121



94027انصار94020200221613100عقیل اسالمی حسن آبادی121

سامان94020200221613001عقیل اسالمی حسن آبادی121

04496مسکن13008966601عقیل اسالمی حسن آبادی121

سامان2216131عقیل اسالمی حسن آبادی121

09491ملی110179431006عقیل اسالمی حسن آبادی121

68337مهر ایران683301003246825001عقیل اسالمی حسن آبادی121

03144پست بانک314420118674902701عقیل اسالمی حسن آبادی121

59469ملت5342323108عقیل اسالمی حسن آبادی121

سپه1064800106511عقیل اسالمی حسن آبادی121

08207سامان82002002358533001الیاس رضائی122

1056سرمایه105601001275771001الیاس رضائی122

12169حکمت ایرانیان121601001719280001الیاس رضائی122

01497اقتصاد نوین14900105654949001الیاس رضائی122

02908پاسارگاد290100125186831الیاس رضائی122

02545مسکن13009542500الیاس رضائی122

02281شهر100805392791الیاس رضائی122

65144ملت5610151222الیاس رضائی122

01651صادرات109451467009الیاس رضائی122

02171آینده100151755003الیاس رضائی122

18424انصار184204010814056001الیاس رضائی122

04122سینا41200303176459001الیاس رضائی122

تهران10341پارسیان20100000097608الیاس رضائی122

تهران01005دی103630451005الیاس رضائی122

مسکن13009449516الیاس رضائی122

گردشگری116702816641الیاس رضائی122

00301پست بانک30120118687820101الیاس رضائی122

03689رسالت36845407301الیاس رضائی122

30641قوامین16410100010754الیاس رضائی122

سپه2232800065808الیاس رضائی122

18754انصار187504010713246001نیما وظیفه مستعان123

10095سرمایه100901001309572001نیما وظیفه مستعان123

12011حکمت ایرانیان120101001705884001نیما وظیفه مستعان123

08415سامان84102002354578001نیما وظیفه مستعان123

68460ملت5605220447نیما وظیفه مستعان123

04428مسکن13009658397نیما وظیفه مستعان123

01276دی103645709009نیما وظیفه مستعان123

04027سینا40200301985733001نیما وظیفه مستعان123

10947پارسیان20100018705600نیما وظیفه مستعان123

مسکن999نیما وظیفه مستعان123

تهران214آینده100151122009نیما وظیفه مستعان123

رفاه کارگران191288068نیما وظیفه مستعان123

02582پاسارگاد258100125366071نیما وظیفه مستعان123

مسکن13009427694نیما وظیفه مستعان123

04769شهر100808143449نیما وظیفه مستعان123

01646قوامین16460100011743نیما وظیفه مستعان123

30051مهر ایران300501003764728001نیما وظیفه مستعان123

01592اقتصاد نوین15900105619157001نیما وظیفه مستعان123

00885صادرات109280662001نیما وظیفه مستعان123

01597ایران زمین15901000680206001نیما وظیفه مستعان123

01077ملی110584520001نیما وظیفه مستعان123

10027خاورمیانه100211020886690827نیما وظیفه مستعان123

سپه574800287302نیما وظیفه مستعان123

08243سامان82402002216906001حجت اله فرجی124

01392قوامین13990100126619حجت اله فرجی124



12173پارسیان2000178011003حجت اله فرجی124

18302انصار183004010176247001حجت اله فرجی124

01909اقتصاد نوین19000105399023001حجت اله فرجی124

10258سرمایه102501001173074001حجت اله فرجی124

سامان444444444حجت اله فرجی124

پست بانک222حجت اله فرجی124

تهران6655ملت53807749حجت اله فرجی124

02082شهر100798747142حجت اله فرجی124

00851ملی110128603007حجت اله فرجی124

سپه248800123705حجت اله فرجی124

صادرات108127005006حجت اله فرجی124

02362سینا23600303030153001سید ضیاء محمدی125

33518اقتصاد نوین335100105364579001سید ضیاء محمدی125

59501ملت5314062450سید ضیاء محمدی125

07040قوامین70400100114209سید ضیاء محمدی125

20384پارسیان2000174603005سید ضیاء محمدی125

00349رفاه کارگران157413240سید ضیاء محمدی125

94027سامان940202002217840001سید ضیاء محمدی125

آینده100130138006سید ضیاء محمدی125

انصار315704010120489001سید ضیاء محمدی125

02050کشاورزی745752421سید ضیاء محمدی125

قائمشهر04496مسکن13008908322سید ضیاء محمدی125

03067پست بانک306720118675513201سید ضیاء محمدی125

00536صادرات107872783004سید ضیاء محمدی125

سپه88800167410سید ضیاء محمدی125

رسالت38936052232سید ضیاء محمدی125

17310تجارت1731100701علی رضا شریف کیش126

17118قوامین171180100301225علی رضا شریف کیش126

22107انصار221004012097467001علی رضا شریف کیش126

24011سرمایه240101001811583001علی رضا شریف کیش126

01898سینا18900303487365001علی رضا شریف کیش126

96818سامان968102002672361001علی رضا شریف کیش126

01568مسکن13010436296علی رضا شریف کیش126

00795رفاه کارگران228687469علی رضا شریف کیش126

سپه1722800139512علی رضا شریف کیش126

04308ملی111528832001علی رضا شریف کیش126

00109رسالت1058900592علی رضا شریف کیش126

21008توسعه و تعاون210010136708861علی رضا شریف کیش126

01782پست بانک1000128325809علی رضا شریف کیش126

42026مهر ایران420201004849507001علی رضا شریف کیش126

21053توسعه و تعاون210510136634421صیاد باجلوند127

22202انصار222004012083140001صیاد باجلوند127

24011سرمایه240101001806502001صیاد باجلوند127

14033حکمت ایرانیان140301001840492001صیاد باجلوند127

17803قوامین178030100110422صیاد باجلوند127

23015پاسارگاد2301100132915311صیاد باجلوند127

96818سامان968102002653753001صیاد باجلوند127

00831رفاه کارگران228757563صیاد باجلوند127

سپه748800139408صیاد باجلوند127

42089مهر ایران420801004835086001صیاد باجلوند127

04303ملی111471267002صیاد باجلوند127

مسکن13010341363بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

29175انصار291704011976294001بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

21178پارسیان20100126019608بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128



00541صادرات111027164004بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

پست بانک555555بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

ملی111418375005بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

64148مهر ایران641401004765565001بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

32121توسعه و تعاون32121016359551بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

19380ملت8156080372بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

قوامین133290100262914بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

پست بانک1000127156023بهزاد حسرتی نژاد دشتمیان128

13085حکمت ایرانیان130801001697629001بهزاد هاشم پور129

96212سامان962102002326748001بهزاد هاشم پور129

12070تجارت1207080442بهزاد هاشم پور129

01797مسکن13009348932بهزاد هاشم پور129

01186رفاه کارگران182582863بهزاد هاشم پور129

78059مهر ایران780501003511974001بهزاد هاشم پور129

03889شهر100802960152بهزاد هاشم پور129

01791پست بانک5695241364911301بهزاد هاشم پور129

04573ملی110441684000بهزاد هاشم پور129

14419گردشگری1441702602041بهزاد هاشم پور129

سپه1719800153308بهزاد هاشم پور129

12003توسعه و تعاون120010126562171بهزاد هاشم پور129

13417ملت5508501459بهزاد هاشم پور129

سپه1621800196707بهزاد هاشم پور129

رسالت60442308001بهزاد هاشم پور129

03037پاسارگاد303100103206661محمود معماریان فر130

08392سامان83902002220154001محمود معماریان فر130

02692مسکن13009141329محمود معماریان فر130

01371دی103465241000محمود معماریان فر130

01041ایران زمین10401000546479001محمود معماریان فر130

13153آینده100127682003محمود معماریان فر130

رفاه کارگران188529111محمود معماریان فر130

پست بانک6120128676213700محمود معماریان فر130

02082شهر100803561249محمود معماریان فر130

سپه152800153906محمود معماریان فر130

10412سرمایه104101101193757000محمود معماریان فر130

10171گردشگری1017703983871بهزاد حسن زیی131

03759پست بانک1000121926801بهزاد حسن زیی131

00168صادرات110506990003بهزاد حسن زیی131

31090تجارت3109092141بهزاد حسن زیی131

09213ملی111276181001بهزاد حسن زیی131

سپه102800262201بهزاد حسن زیی131

31519انصار315104010151809001سید امین رضائی132

07040قوامین70400100114711سید امین رضائی132

11012ایران زمین110101000560811001سید امین رضائی132

59501ملت5296380284سید امین رضائی132

72121آینده100130197005سید امین رضائی132

68287مهر ایران682801003299156001سید امین رضائی132

33016اقتصاد نوین330100105404287001سید امین رضائی132

02362سینا23600303048680001سید امین رضائی132

قائمشهر20384پارسیان2000178017002سید امین رضائی132

00349رفاه کارگران158915100سید امین رضائی132

04496مسکن13008949078سید امین رضائی132

سپه1064800104810سید امین رضائی132

09503ملی110164290000سید امین رضائی132

00536صادرات108059188007سید امین رضائی132



پست بانک5444561339778901سید امین رضائی132

22200کشاورزی827956524علی رضا رخشانی133

02847مسکن13010210576علی رضا رخشانی133

30019اقتصاد نوین300100105948806001علی رضا رخشانی133

20041حکمت ایرانیان200401001805135001علی رضا رخشانی133

10171گردشگری1017703886621علی رضا رخشانی133

32114ایران زمین321101000930516001علی رضا رخشانی133

03759پست بانک1000118976496علی رضا رخشانی133

31090تجارت3109092168علی رضا رخشانی133

55301ملت5992241715علی رضا رخشانی133

پارسیان1054668392علی رضا رخشانی133

31024توسعه و تعاون310210134871071علی رضا رخشانی133

09221ملی111111750007علی رضا رخشانی133

سپه102800261812علی رضا رخشانی133

62108مهر ایران621001004370122001علی رضا رخشانی133

رسالت54668392علی رضا رخشانی133

08139سامان81302002269723001اصغر حجازی اصل134

03105پاسارگاد310100122871231اصغر حجازی اصل134

03464شهر100800451907اصغر حجازی اصل134

00546صادرات108485739000اصغر حجازی اصل134

10579سرمایه105701001222048001اصغر حجازی اصل134

02126آینده100134842007اصغر حجازی اصل134

01552دی103454598006اصغر حجازی اصل134

مسکن13009166573اصغر حجازی اصل134

18573انصار185704010316833001اصغر حجازی اصل134

تهران0044آینده100664452607اصغر حجازی اصل134

00132رفاه کارگران177126322اصغر حجازی اصل134

پارسیان2000185269003اصغر حجازی اصل134

سپه670800186509اصغر حجازی اصل134

ملی110373839001اصغر حجازی اصل134

01564قوامین15640100004936اصغر حجازی اصل134

05874رسالت58740287561اصغر حجازی اصل134

00319پست بانک31920118679040201اصغر حجازی اصل134

01440کشاورزی761099810اصغر حجازی اصل134

01054اقتصاد نوین10500105470869001اصغر حجازی اصل134

65573ملت5452668929اصغر حجازی اصل134

سپه348800131811اصغر حجازی اصل134

09170تجارت917094977ندا درستکار135

07040قوامین70400100114889ندا درستکار135

01627سینا16200303023140001ندا درستکار135

20384پارسیان2000173157008ندا درستکار135

20059آینده100128774007ندا درستکار135

94027سامان940202002204233001ندا درستکار135

قائمشهر04496مسکن13008887088ندا درستکار135

00203رفاه کارگران157707349ندا درستکار135

09491ملی110147953006ندا درستکار135

59485ملت5293097389ندا درستکار135

01463صادرات107867181003ندا درستکار135

03897رسالت38935850522ندا درستکار135

سپه1064800105609ندا درستکار135

پست بانک666666666666666ندا درستکار135

سپه88800166701ندا درستکار135

اقتصاد نوین335100105352247001ندا درستکار135

28215قوامین282150100105436ایمان ارجونی136



01722سینا17200303075324001ایمان ارجونی136

04476مسکن13009070304ایمان ارجونی136

بندر ترکمن55020ملت5513879519ایمان ارجونی136

00471رفاه کارگران170010521ایمان ارجونی136

03031پست بانک5440721336629701ایمان ارجونی136

02550کشاورزی747179045ایمان ارجونی136

سپه289800085406ایمان ارجونی136

62058مهر ایران620501003298992001ایمان ارجونی136

ملی110335149000ایمان ارجونی136

32394ایران زمین323901000571061000ایمان ارجونی136

سپه345800099810فریاد صیدی137

02362سینا23600303189522001فریاد صیدی137

33025اقتصاد نوین330200105636742001فریاد صیدی137

قائمشهر02684مسکن13009482582فریاد صیدی137

09491ملی110528695001فریاد صیدی137

سپه1002800059603فریاد صیدی137

02158صادرات109319893007فریاد صیدی137

68016مهر ایران680101003633317001فریاد صیدی137

31419اقتصاد نوین314100105776914001نعمت قاسمی نژاد گورابی138

08062سامان80602001899655001نعمت قاسمی نژاد گورابی138

پارسیان20100048762602نعمت قاسمی نژاد گورابی138

19232ملت5389533834نعمت قاسمی نژاد گورابی138

سپه22800248301نعمت قاسمی نژاد گورابی138

03927ملی110172729001نعمت قاسمی نژاد گورابی138

کشاورزی635955620مجتبی طهماسبی نژاد زواردهی139

ملی109072002009مجتبی طهماسبی نژاد زواردهی139

آینده100110475000مجتبی طهماسبی نژاد زواردهی139

صادرات104527461003مجتبی طهماسبی نژاد زواردهی139

ملت5204682803مجتبی طهماسبی نژاد زواردهی139

08297سامان82902002298253001بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

10023سرمایه100201001237761001بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

01229سینا12200381143846001بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

01094صادرات108668819008بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

02257آینده100138242007بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

02889مسکن13009232342بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

18148انصار181404010409576001بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

01057کار آفرین100675390608بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

تهران01353دی103481334003بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

سپه164684بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

01023ایران زمین10201000612750001بهمن اسمعیل زاده واجارگاه140

20511پارسیان2000163977005بهادر ممشلی141

40117انصار401104009878647001بهادر ممشلی141

31015توسعه و تعاون310110122044701بهادر ممشلی141

22420کشاورزی730709209بهادر ممشلی141

35026پاسارگاد3502100119542611بهادر ممشلی141

20059حکمت ایرانیان200501001600992001بهادر ممشلی141

00368صادرات107525148004بهادر ممشلی141

00919کار آفرین100546140603بهادر ممشلی141

آزاد شهر3212ایران زمین321201000488300001بهادر ممشلی141

00259رفاه کارگران149442579بهادر ممشلی141

54650ملت5200060513بهادر ممشلی141

62085مهر ایران620801002881829001بهادر ممشلی141

09311ملی110030269001بهادر ممشلی141

سپه28800247508بهادر ممشلی141



02692سینا26900302973335001بهادر ممشلی141

31030تجارت3146010589بهادر ممشلی141

02158صادرات110042832009مهران عباسی142

01121رفاه کارگران206222324مهران عباسی142

02020کشاورزی808072853مهران عباسی142

قائمشهر01425مسکن13009976021مهران عباسی142

59493ملت5840756064مهران عباسی142

سپه1065800108906مهران عباسی142

01499مسکن13010067109مجید نجفی143

56929ملت5904761303مجید نجفی143

3905سرمایه390501001637203001مجید نجفی143

سپه496800155711مجید نجفی143

20407پارسیان20100080968600مجید نجفی143

68319مهر ایران683101004257611001مجید نجفی143

اقتصاد نوین337100105891548001مجید نجفی143

00382رفاه کارگران210965563مجید نجفی143

نور1499مسکن454544545545مجید نجفی143

34093توسعه و تعاون340910132120491مجید نجفی143

00283صادرات110294845008مجید نجفی143

11532ایران زمین115301000853912001مجید نجفی143

58578ملت8136493394مسعود مظفر پور144

09622ملی111336818003مسعود مظفر پور144

ساری02758مسکن13010315250مسعود مظفر پور144

سپه869800115905مسعود مظفر پور144

07960قوامین79600100036346مسعود مظفر پور144

مهر ایران681501004415556001اردشیر مرادی145

ملت5983865977اردشیر مرادی145

ملی111106233000اردشیر مرادی145

بابل2612صادرات109645699000علی حسینی عالم146

بابل1412کشاورزی790325494علی حسینی عالم146

ملی110695058001علی حسینی عالم146

ملت5692512782علی حسینی عالم146

01152سینا11500303014703001عطاء تقوایی147

01054صادرات107792511006عطاء تقوایی147

18677انصار186704009991432001عطاء تقوایی147

10059سرمایه100501001174013001عطاء تقوایی147

00308تجارت72724232عطاء تقوایی147

تهران02171مسکن13008848031عطاء تقوایی147

02551آینده100124585008عطاء تقوایی147

پارسیان55555555عطاء تقوایی147

08623سامان86202002162393001عطاء تقوایی147

01109دی103249423007عطاء تقوایی147

01039کار آفرین100576348609عطاء تقوایی147

12056حکمت ایرانیان120501001627387001عطاء تقوایی147

تهران03637پست بانک363720118673945601عطاء تقوایی147

01243رفاه کارگران157954675عطاء تقوایی147

08623سامان86202002162393010عطاء تقوایی147

10653پارسیان2000171590001عطاء تقوایی147

گردشگری185593عطاء تقوایی147

سپه195800189607عطاء تقوایی147

01499قوامین14990100114132عطاء تقوایی147

سپه1378800117501عطاء تقوایی147

سپه875800121404عطاء تقوایی147

00189ملی110124698002عطاء تقوایی147



17334توسعه و تعاون173310122743881عطاء تقوایی147

30155مهر ایران301501003076404001عطاء تقوایی147

سپه607800135605عطاء تقوایی147

سپه170800147305عطاء تقوایی147

00650کشاورزی741363766عطاء تقوایی147

رسالت50136242792عطاء تقوایی147

00744صادرات109074068003محمد علی طلیمی148

01194اقتصاد نوین11900104788784001محمد علی طلیمی148

10543سرمایه105401001276793001محمد علی طلیمی148

03815پاسارگاد381100124561221محمد علی طلیمی148

10065پارسیان2000192393007محمد علی طلیمی148

08243سامان82402002325947001محمد علی طلیمی148

18302انصار183004010513910001محمد علی طلیمی148

01258ایران زمین12501000661031001محمد علی طلیمی148

2445مسکن13009365845محمد علی طلیمی148

03658سینا36500366044098001محمد علی طلیمی148

11081حکمت ایرانیان110801001695243001محمد علی طلیمی148

67058ملت5573565285محمد علی طلیمی148

آینده100148078008محمد علی طلیمی148

00104رفاه کارگران189378499محمد علی طلیمی148

سامان2325947محمد علی طلیمی148

01075کار آفرین100699980607محمد علی طلیمی148

01297گردشگری129702636491محمد علی طلیمی148

01399قوامین13990100135961محمد علی طلیمی148

حکمت ایرانیان110801101706667001محمد علی طلیمی148

سپه429800118001محمد علی طلیمی148

05269شهر100803817021محمد علی طلیمی148

05883رسالت58842007032محمد علی طلیمی148

17293توسعه و تعاون172910126449621محمد علی طلیمی148

01030کشاورزی772767537محمد علی طلیمی148

00335تجارت120797123محمد علی طلیمی148

00097پست بانک9720118685272501محمد علی طلیمی148

00160ملی110563915002محمد علی طلیمی148

00334تجارت57168609محمد علی طلیمی148

پست بانک9720118685272500محمد علی طلیمی148

ملی11056391002محمد علی طلیمی148

01094صادرات107796697000فرهود کرامتی149

10807پارسیان2000172509003فرهود کرامتی149

08148سامان81402002163879001فرهود کرامتی149

50017آینده100124815004فرهود کرامتی149

03330تجارت333062895فرهود کرامتی149

18329انصار183204009997294001فرهود کرامتی149

03925سینا39200303026236001فرهود کرامتی149

12056حکمت ایرانیان120501001621326001فرهود کرامتی149

01109دی103321835003فرهود کرامتی149

65227ملت5423616341فرهود کرامتی149

03922پست بانک392220118674289901فرهود کرامتی149

01116کار آفرین100706949601فرهود کرامتی149

تهران02889مسکن13008875489فرهود کرامتی149

01243رفاه کارگران156671955فرهود کرامتی149

03349پاسارگاد334100120519951فرهود کرامتی149

01519گردشگری151702040841فرهود کرامتی149

30146مهر ایران301401003322301001فرهود کرامتی149

01027اقتصاد نوین10200105344030001فرهود کرامتی149



01005ملی110135624000فرهود کرامتی149

10457سرمایه104501001175511001فرهود کرامتی149

01610کشاورزی744743064فرهود کرامتی149

17013توسعه و تعاون170110124272521فرهود کرامتی149

سپه1778800247011فرهود کرامتی149

01095ایران زمین10901000574967001فرهود کرامتی149

04932شهر100796567328فرهود کرامتی149

03689رسالت36835570972فرهود کرامتی149

02860صادرات109529667008فرهود کرامتی149

01576قوامین15760100007300فرهود کرامتی149

خاورمیانه100711020886690466فرهود کرامتی149

قزوین31596قوامین315960100040327محسن گزمه150

قزوین25007توسعه و تعاون250010135839411محسن گزمه150

قزوین21204ملت8144824670محسن گزمه150

قزوین20289پارسیان20100121074600محسن گزمه150

قزوین92014سامان92012026177341محسن گزمه150

قزوین3774صادرات111005611005محسن گزمه150

تهران1301آینده100193966004محسن گزمه150

قزوین293رفاه کارگران225141784محسن گزمه150

مسکن13010330036محسن گزمه150

گردشگری425439محسن گزمه150

قزوین2932سینا29300303450735001محسن گزمه150

قزوین2697شهر100819715318محسن گزمه150

قزوین21050تجارت2105701031محسن گزمه150

قزوین24038اقتصاد نوین240300106009898001محسن گزمه150

تهران109رسالت1057510811محسن گزمه150

قزوین68174مهر ایران681701004710420001محسن گزمه150

ملی110312560002جواد احمدی آسور151

سپه1829800028208جواد احمدی آسور151

کشاورزی758944979جواد احمدی آسور151

02379آینده100158228004حسین انوری152

18831انصار188304010489417001حسین انوری152

پارسیان20100011433601حسین انوری152

سینا40100303219179001حسین انوری152

00299کار آفرین100753847602حسین انوری152

سامان8488002344274001حسین انوری152

رفاه کارگران195026007حسین انوری152

01538اقتصاد نوین15300205579477000حسین انوری152

سپه258800082601حسین انوری152

66050ملت5556025578حسین انوری152

01473قوامین14730100132220حسین انوری152

صادرات109573642001حسین انوری152

01627سینا16200303025672001امیر عالیشاهی153

33518اقتصاد نوین335100105351670001امیر عالیشاهی153

01897مسکن13008852850امیر عالیشاهی153

07039قوامین70390100113987امیر عالیشاهی153

03897رسالت38935859732امیر عالیشاهی153

20384پارسیان2000173383004امیر عالیشاهی153

سپه551800078808امیر عالیشاهی153

03144پست بانک314420118674175301امیر عالیشاهی153

11446ایران زمین114401000534756001امیر عالیشاهی153

59444ملت5295675187امیر عالیشاهی153

09491ملی110128867002امیر عالیشاهی153

سپه1064800103805امیر عالیشاهی153



سپه88800163507امیر عالیشاهی153

01434اقتصاد نوین14300105322966001پروانه فالحت نژاد154

01432دی103235217009پروانه فالحت نژاد154

پاسارگاد55555555555پروانه فالحت نژاد154

1884انصار66666پروانه فالحت نژاد154

مسکن13008827852پروانه فالحت نژاد154

243آینده100129930000پروانه فالحت نژاد154

00106رفاه کارگران152749974پروانه فالحت نژاد154

سامان81202002138957001پروانه فالحت نژاد154

پارسیان2000180008007پروانه فالحت نژاد154

سپه266800157104پروانه فالحت نژاد154

67504ملت5257467727پروانه فالحت نژاد154

00573صادرات107781000007پروانه فالحت نژاد154

00097پست بانک9720118673481901پروانه فالحت نژاد154

قوامین16190100030610پروانه فالحت نژاد154

تجارت296913464پروانه فالحت نژاد154

شهر100798894266پروانه فالحت نژاد154

سینا41500303055778001پروانه فالحت نژاد154

ایران زمین11801000522770001پروانه فالحت نژاد154

ملی110097678004پروانه فالحت نژاد154

گردشگری144701998021پروانه فالحت نژاد154

سپه258800079409پروانه فالحت نژاد154

توسعه و تعاون172510123992981پروانه فالحت نژاد154

تهران08822سامان88202002086259001نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران10258سرمایه102501001150550001نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران01348اقتصاد نوین13400105344446001نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران02279پاسارگاد22710012371131نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران63180ملت5209621569نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران30625قوامین16250100023256نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران01550کشاورزی733954545نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران01043صادرات107483257005نسرین علی اصغرنیا ارجقی155

تهران02421مسکن13008166624ابوالفضل عرب156

38316انصار383104009145340001ابوالفضل عرب156

01213ایران زمین12101000287101001ابوالفضل عرب156

01046صادرات106523077002ابوالفضل عرب156

تهران02162آینده100091355005ابوالفضل عرب156

10249سرمایه102401001066110001ابوالفضل عرب156

270پاسارگاد270108243761ابوالفضل عرب156

05296شهر100793346924ابوالفضل عرب156

00155رفاه کارگران73856186ابوالفضل عرب156

01243گردشگری12470895601ابوالفضل عرب156

09988پست بانک22420117843012901ابوالفضل عرب156

05205رسالت52027642581ابوالفضل عرب156

01639قوامین16390100000783ابوالفضل عرب156

سپه176800148207ابوالفضل عرب156

سپه161800161802ابوالفضل عرب156

ملی105311625008ابوالفضل عرب156

08103سامان81002001877497001فوزیه شیخ یانه158

10427پارسیان2000140341001فوزیه شیخ یانه158

02252پاسارگاد225100115276011فوزیه شیخ یانه158

01194اقتصاد نوین11900104997847001فوزیه شیخ یانه158

10412سرمایه104101001062758001فوزیه شیخ یانه158

11018حکمت ایرانیان110101001528922001فوزیه شیخ یانه158

تهران02542آینده100097640002فوزیه شیخ یانه158



03022پست بانک389920117843253401فوزیه شیخ یانه158

ملی109602435003فوزیه شیخ یانه158

سپه407800252311فوزیه شیخ یانه158

شهر100792768342فوزیه شیخ یانه158

سپه248800118606فوزیه شیخ یانه158

سپه235800132804فوزیه شیخ یانه158

سرمایه54545454پوریا شایقی159

02521شهر100807498273پوریا شایقی159

01868اقتصاد نوین18600105683865001پوریا شایقی159

18831انصار188304010929435001پوریا شایقی159

10825پارسیان20100033398603پوریا شایقی159

08546سامان85402002439285001پوریا شایقی159

01171مسکن13009738199پوریا شایقی159

00665صادرات109433533006پوریا شایقی159

00154رفاه کارگران200158454پوریا شایقی159

سپه266800171102پوریا شایقی159

01473قوامین14730100135624پوریا شایقی159

سپه1260800169011پوریا شایقی159

01090کشاورزی792833484پوریا شایقی159

66084ملت5728940205پوریا شایقی159

سپه1779800182005پوریا شایقی159

00060ملی110705844005پوریا شایقی159

08392سامان83902001979066001علی سلمانی مرادی160

12214پارسیان2000149284003علی سلمانی مرادی160

13153آینده100107937002علی سلمانی مرادی160

تهران2828مسکن13008454202علی سلمانی مرادی160

00416صادرات106820875006علی سلمانی مرادی160

00110رفاه کارگران80679134علی سلمانی مرادی160

سامان1979066علی سلمانی مرادی160

01001قوامین10010100107724علی سلمانی مرادی160

سپه1070800141204علی سلمانی مرادی160

مهر ایران301801002356847001علی سلمانی مرادی160

سپه12800272406علی سلمانی مرادی160

سپه806800166203علی سلمانی مرادی160

سپه695800167511علی سلمانی مرادی160

251آینده100176961003مسعود بهاالدین161

00403صادرات110116919007مسعود بهاالدین161

پارسیان20100060570600مسعود بهاالدین161

حکمت ایرانیان12851017653901مسعود بهاالدین161

سامان845202497614001مسعود بهاالدین161

سپه1800543411مسعود بهاالدین161

00544ملی110929253002مسعود بهاالدین161

01633قوامین16330100026842مسعود بهاالدین161

17275توسعه و تعاون172710123470481مسعود بهاالدین161

ملت5858120825مسعود بهاالدین161

صادرات110114320003مسعود بهاالدین161

72121آینده100131163008الهام حره زاده162

58685ملت5386044808الهام حره زاده162

20014حکمت ایرانیان200101001650565001الهام حره زاده162

ساری2019پارسیان565656الهام حره زاده162

31519انصار315104010188199001الهام حره زاده162

01378سینا13700303069202001الهام حره زاده162

سپه1635800105112الهام حره زاده162

04118مسکن13009060354الهام حره زاده162



05262کشاورزی755931724الهام حره زاده162

ساری1101ایران زمین22222الهام حره زاده162

00815رفاه کارگران161572388الهام حره زاده162

02792شهر100800625005الهام حره زاده162

07443قوامین74430100111783الهام حره زاده162

01778صادرات108255316001الهام حره زاده162

33025اقتصاد نوین330200105411320001الهام حره زاده162

09605ملی110240752000الهام حره زاده162

09988پست بانک5444561346070301الهام حره زاده162

04235تجارت5494020493مهدی مداح محمد ابادی163

10043آینده100143381008مهدی مداح محمد ابادی163

02671قوامین26710100005774مهدی مداح محمد ابادی163

20936پارسیان2000191311005مهدی مداح محمد ابادی163

مسکن13009321004مهدی مداح محمد ابادی163

49140کشاورزی770965472مهدی مداح محمد ابادی163

صادرات109005782006مهدی مداح محمد ابادی163

10801ملت5367336486بهروز بنای پورعلی اصغری164

96212سامان962102002266272001بهروز بنای پورعلی اصغری164

13085حکمت ایرانیان130801001664050001بهروز بنای پورعلی اصغری164

44012دی103442395002بهروز بنای پورعلی اصغری164

11016اقتصاد نوین110100105520910001بهروز بنای پورعلی اصغری164

پست بانک5516131336374001بهروز بنای پورعلی اصغری164

03654شهر100800325697بهروز بنای پورعلی اصغری164

ارومیه02289مسکن13009142301بهروز بنای پورعلی اصغری164

14419گردشگری1441702414901بهروز بنای پورعلی اصغری164

05135ملی110227435004بهروز بنای پورعلی اصغری164

سپه1011800116411بهروز بنای پورعلی اصغری164

12180تجارت1218071097بهروز بنای پورعلی اصغری164

09134ایران زمین91301000586235001بهروز بنای پورعلی اصغری164

12003توسعه و تعاون120010125061651بهروز بنای پورعلی اصغری164

78213مهر ایران782101003221093001بهروز بنای پورعلی اصغری164

00418صادرات109144717002بهروز بنای پورعلی اصغری164

سپه1502800129406بهروز بنای پورعلی اصغری164

رسالت60437540201بهروز بنای پورعلی اصغری164

40135انصار401304003048901001علیرضا حاجی قاسمی165

00084صادرات110776218002علیرضا حاجی قاسمی165

01452مسکن13010205469علیرضا حاجی قاسمی165

بندر ترکمن02671پست بانک1000122087827علیرضا حاجی قاسمی165

00342رفاه کارگران219020139علیرضا حاجی قاسمی165

31210تجارت3121079274علیرضا حاجی قاسمی165

31024توسعه و تعاون310210134528671علیرضا حاجی قاسمی165

09290تجارت929087550علی پاشا چکاک166

01642صادرات110423452006علی پاشا چکاک166

00434رفاه کارگران213968435علی پاشا چکاک166

02020کشاورزی819367812علی پاشا چکاک166

سپه1049800108211علی پاشا چکاک166

58156ملت5936913517علی پاشا چکاک166

09410ملی111034018008علی پاشا چکاک166

38171انصار381704011760687001مهدی کلهری167

02552سینا25500303410389001مهدی کلهری167

01345قوامین13450100140596مهدی کلهری167

20814پارسیان20100105807607مهدی کلهری167

50017آینده100189166003مهدی کلهری167

ری6634ملت8110793355مهدی کلهری167



00229رفاه کارگران219181548مهدی کلهری167

01816کشاورزی835404812مهدی کلهری167

سپه535800201701مهدی کلهری167

00233پست بانک1000124438390مهدی کلهری167

17031توسعه و تعاون170310134837661مهدی کلهری167

بابل589صادرات109800647005فهیمه کشر تلوری168

رفاه کارگران201923970فهیمه کشر تلوری168

ملت5646253496فهیمه کشر تلوری168

01969مسکن13010212820سید حسن غریب نیری169

46233انصار462304011705349001سید حسن غریب نیری169

00304کار آفرین100859980601سید حسن غریب نیری169

کرج32023سرمایه320201001753920001سید حسن غریب نیری169

سپه346800138304سید حسن غریب نیری169

30128مهر ایران301201004553729001سید حسن غریب نیری169

02300تجارت230132062سید حسن غریب نیری169

88963ملت8041544968سید حسن غریب نیری169

01292سینا12900377055015001سید حسن غریب نیری169

01701کشاورزی832622073سید حسن غریب نیری169

21021قوامین210210100181751سید حسن غریب نیری169

00038صادرات110769734004سید حسن غریب نیری169

11018حکمت ایرانیان110101001493425001حسن باقر پور170

10222سرمایه102201001062610001حسن باقر پور170

02132شهر100792122482حسن باقر پور170

08103سامان81002001871844001حسن باقر پور170

03002صادرات105792003001حسن باقر پور170

01396سینا13900302785076001حسن باقر پور170

مسکن13007996567حسن باقر پور170

18365انصار183604009173656001حسن باقر پور170

09988پست بانک389920117842213801حسن باقر پور170

تهران00408کار آفرین100420218607حسن باقر پور170

03037پاسارگاد303100114758041حسن باقر پور170

سپه407800247804حسن باقر پور170

سپه370728حسن باقر پور170

01077ایران زمین10701000260287001حسن باقر پور170

17162توسعه و تعاون171610117895081حسن باقر پور170

00208ملی109471378006حسن باقر پور170

00920کشاورزی691524551حسن باقر پور170

00317تجارت63915106حسن باقر پور170

سپه2215800042701حسن باقر پور170

10213سرمایه102101001001395001زهرا فخار زاده171

08175سامان81702001763814001زهرا فخار زاده171

18193انصار181904008716491001زهرا فخار زاده171

02469پاسارگاد246100113010101زهرا فخار زاده171

تهران2482مسکن13007754339زهرا فخار زاده171

02031آینده100084738005زهرا فخار زاده171

00263کار آفرین100353361608زهرا فخار زاده171

تهران01466دی100133515000زهرا فخار زاده171

00106رفاه کارگران66396451زهرا فخار زاده171

سپه1491800080702زهرا فخار زاده171

01090کشاورزی667759152زهرا فخار زاده171

17248توسعه و تعاون172410116172661زهرا فخار زاده171

02358شهر100790801855زهرا فخار زاده171

01403ایران زمین14001000183316001زهرا فخار زاده171

00069ملی109398603000زهرا فخار زاده171



02378صادرات104993186001زهرا فخار زاده171

09988پست بانک2520117834794101زهرا فخار زاده171

02885پاسارگاد288100124805821مجتبی نوروز مکاری172

68585ملت5584645829مجتبی نوروز مکاری172

02092اقتصاد نوین20900105612331001مجتبی نوروز مکاری172

02583صادرات109212889006مجتبی نوروز مکاری172

حکمت ایرانیان11111مجتبی نوروز مکاری172

10231سرمایه102301001279446001مجتبی نوروز مکاری172

18501انصار185004010717124001مجتبی نوروز مکاری172

تهران1204پارسیان7202206578مجتبی نوروز مکاری172

تهران00498کار آفرین100720476606مجتبی نوروز مکاری172

تهران214آینده100154521009مجتبی نوروز مکاری172

01406گردشگری140702679901مجتبی نوروز مکاری172

سپه4800199811مجتبی نوروز مکاری172

سپه180800588707مجتبی نوروز مکاری172

00061ملی110510085004مجتبی نوروز مکاری172

17221توسعه و تعاون172210127164491مجتبی نوروز مکاری172

01588ایران زمین15801000658609001مجتبی نوروز مکاری172

01083قوامین10830100123971مجتبی نوروز مکاری172

02521شهر100806299755مجتبی نوروز مکاری172

سپه1852800183704مجتبی نوروز مکاری172

سینا36800303384396001مجتبی نوروز مکاری172

21228پارسیان2000168037008کمال حیدری173

24011سرمایه240101001159054001کمال حیدری173

کرج17039آینده100124248006کمال حیدری173

زنجان2301پاسارگاد2301100120242861کمال حیدری173

20784ملت5240004602کمال حیدری173

سامان96812021299811کمال حیدری173

03333شهر100795680726کمال حیدری173

زنجان24016دی103227535004کمال حیدری173

02686مسکن13008780796کمال حیدری173

01348رفاه کارگران150694167کمال حیدری173

سامان2129981کمال حیدری173

00815کار آفرین100553151605کمال حیدری173

16017اقتصاد نوین160100105308318001کمال حیدری173

17803قوامین178030100006871کمال حیدری173

19073کشاورزی737069545کمال حیدری173

42089مهر ایران420801002974233001کمال حیدری173

22229انصار222204005801705001کمال حیدری173

01782پست بانک178220118672423301کمال حیدری173

21008توسعه و تعاون210010122208921کمال حیدری173

00104صنعت و معدن100045608003کمال حیدری173

سپه1989800174502کمال حیدری173

ملی110081946004کمال حیدری173

00111صادرات107462460001رضا رستمی174

20059حکمت ایرانیان200501001606086001رضا رستمی174

40117انصار401104009086807001رضا رستمی174

20511پارسیان2000165127009رضا رستمی174

علی آباد کتول02703پست بانک5692431355294300رضا رستمی174

30313اقتصاد نوین303100105274599001رضا رستمی174

00540رفاه کارگران149798702رضا رستمی174

کار آفرین100549897609رضا رستمی174

35026پاسارگاد3502100120010241رضا رستمی174

55244ملت5180558134رضا رستمی174



سپه1080800098406رضا رستمی174

01654سینا16500302977254001رضا رستمی174

22420کشاورزی728487349رضا رستمی174

62085مهر ایران620801002904149001رضا رستمی174

09287ملی110013456008رضا رستمی174

17015دی103061825008رضا رستمی174

تجارت3137087307رضا رستمی174

پست بانک5516131338525101بهنام محمودی شیخ احمدلو176

13085حکمت ایرانیان130801001661612001بهنام محمودی شیخ احمدلو176

96221سامان962202002261160001بهنام محمودی شیخ احمدلو176

14013سرمایه140101001218289001بهنام محمودی شیخ احمدلو176

ارومیه02289مسکن13009130272بهنام محمودی شیخ احمدلو176

ارومیه44012دی103442458008بهنام محمودی شیخ احمدلو176

سامان2261160بهنام محمودی شیخ احمدلو176

14419گردشگری1441702260031بهنام محمودی شیخ احمدلو176

سپه334800083811بهنام محمودی شیخ احمدلو176

10603ملت5547367314بهنام محمودی شیخ احمدلو176

12180تجارت1218071135بهنام محمودی شیخ احمدلو176

78014مهر ایران780101003232509001بهنام محمودی شیخ احمدلو176

11016اقتصاد نوین110100105470664001بهنام محمودی شیخ احمدلو176

02946شهر100800187030بهنام محمودی شیخ احمدلو176

12003توسعه و تعاون120010124877011بهنام محمودی شیخ احمدلو176

ملی110400088003بهنام محمودی شیخ احمدلو176

09134ایران زمین91301000595456001بهنام محمودی شیخ احمدلو176

سپه1011800115406بهنام محمودی شیخ احمدلو176

سپه1384800122201بهنام محمودی شیخ احمدلو176

رسالت60440774461بهنام محمودی شیخ احمدلو176

01589مسکن13009476832کیهان رحیمی177

46192انصار461904010540775001کیهان رحیمی177

02960صادرات109260506007کیهان رحیمی177

17144توسعه و تعاون171410127052021کیهان رحیمی177

00360کشاورزی777797136کیهان رحیمی177

21380قوامین213800100128770کیهان رحیمی177

02354ملی110602152005کیهان رحیمی177

سپه907800242909کیهان رحیمی177

00784تجارت263781597کیهان رحیمی177

00152صادرات103648227000عالء الدین هاشمی جنگان178

رفاه کارگران18828911عالء الدین هاشمی جنگان178

17016پاسارگاد1701100104266481عالء الدین هاشمی جنگان178

مسکن13005930105عالء الدین هاشمی جنگان178

سپه491339عالء الدین هاشمی جنگان178

ملی107722108002عالء الدین هاشمی جنگان178

شهر100785104174عالء الدین هاشمی جنگان178

02920کشاورزی559616218عالء الدین هاشمی جنگان178

09680تجارت968085468عالء الدین هاشمی جنگان178

ملی107717941007عالء الدین هاشمی جنگان178

ملی107699541001عالء الدین هاشمی جنگان178

02783شهر100792940115احمد نظری لسکوکالیه179

29329انصار293204009184289001احمد نظری لسکوکالیه179

20113پارسیان2000140211005احمد نظری لسکوکالیه179

15048پاسارگاد1504100115509651احمد نظری لسکوکالیه179

37015سرمایه370101001058005001احمد نظری لسکوکالیه179

14087حکمت ایرانیان140801001546211001احمد نظری لسکوکالیه179

08090تجارت809063127احمد نظری لسکوکالیه179



94018سامان940102001882718001احمد نظری لسکوکالیه179

31012اقتصاد نوین310100104998605001احمد نظری لسکوکالیه179

13137قوامین131370100103280احمد نظری لسکوکالیه179

رشت13016دی100141095009احمد نظری لسکوکالیه179

رشت2627مسکن13008139134احمد نظری لسکوکالیه179

00785رفاه کارگران74063558احمد نظری لسکوکالیه179

00955کار آفرین100425419608احمد نظری لسکوکالیه179

11318گردشگری1131701048431احمد نظری لسکوکالیه179

32157توسعه و تعاون321510117845251احمد نظری لسکوکالیه179

18010ملت4872381516احمد نظری لسکوکالیه179

03513رسالت35127430361احمد نظری لسکوکالیه179

03548صادرات106223609008احمد نظری لسکوکالیه179

پست بانک273920117849714701احمد نظری لسکوکالیه179

10426ایران زمین104201000301685001احمد نظری لسکوکالیه179

64121مهر ایران641201002091398001احمد نظری لسکوکالیه179

21044کشاورزی693363996احمد نظری لسکوکالیه179

02742سینا27400300989528001احمد نظری لسکوکالیه179

سپه12800268810احمد نظری لسکوکالیه179

سپه1938800136201احمد نظری لسکوکالیه179

سپه1070800140803احمد نظری لسکوکالیه179

سپه877800140607احمد نظری لسکوکالیه179

سپه1599800184312احمد نظری لسکوکالیه179

سپه806800165006احمد نظری لسکوکالیه179

سپه695800165810احمد نظری لسکوکالیه179

سپه1831800160510احمد نظری لسکوکالیه179

سپه1534800160503احمد نظری لسکوکالیه179

پارسیان1111111111مجید اسحقی مله180

40108انصار401004009553975001مجید اسحقی مله180

حکمت ایرانیان201680016073321مجید اسحقی مله180

02775صادرات107322941008مجید اسحقی مله180

03952سینا39500302931527001مجید اسحقی مله180

قائمشهر1425مسکن13008802962مجید اسحقی مله180

00840رفاه کارگران135689831مجید اسحقی مله180

31000تجارت3100093528مجید اسحقی مله180

62013مهر ایران620101002650493001مجید اسحقی مله180

09201ملی109928089005مجید اسحقی مله180

31128توسعه و تعاون311210120833281مجید اسحقی مله180

55608ملت5114604739مجید اسحقی مله180

22070کشاورزی733073963مجید اسحقی مله180

سپه1986800085409مجید اسحقی مله180

سپه88800159811مجید اسحقی مله180

رسالت57332092642مجید اسحقی مله180

02770کشاورزی840451694بهداد فوالدی تاالری181

ساری02758مسکن13010340803بهداد فوالدی تاالری181

00627رفاه کارگران224004992بهداد فوالدی تاالری181

58636ملت8130032937بهداد فوالدی تاالری181

سپه980800133503بهداد فوالدی تاالری181

آینده100193171006بهداد فوالدی تاالری181

01862سینا18600303450313001بهداد فوالدی تاالری181

09625ملی111344030000بهداد فوالدی تاالری181

34161توسعه و تعاون341610135717651بهداد فوالدی تاالری181

02347صادرات110990121003بهداد فوالدی تاالری181

اقتصاد نوین330100106005619001بهداد فوالدی تاالری181

10389سرمایه103801001179302001بیت اله رحیمی اکبر پور182



349پاسارگاد327100121551781بیت اله رحیمی اکبر پور182

08297سامان82902002173291001بیت اله رحیمی اکبر پور182

12205پارسیان2000174383003بیت اله رحیمی اکبر پور182

02655آینده100125815003بیت اله رحیمی اکبر پور182

12115حکمت ایرانیان121101001625456001بیت اله رحیمی اکبر پور182

02656مسکن13008892997بیت اله رحیمی اکبر پور182

01615اقتصاد نوین16100105355050001بیت اله رحیمی اکبر پور182

02742صادرات107850358005بیت اله رحیمی اکبر پور182

01023ایران زمین10201000541645001بیت اله رحیمی اکبر پور182

01229سینا12200303027408001بیت اله رحیمی اکبر پور182

18677انصار186704010082113001بیت اله رحیمی اکبر پور182

02489شهر100796993615بیت اله رحیمی اکبر پور182

00091کار آفرین100591672605بیت اله رحیمی اکبر پور182

تجارت111111111111111111بیت اله رحیمی اکبر پور182

03330تجارت333062984بیت اله رحیمی اکبر پور182

تهران01145دی103308403007بیت اله رحیمی اکبر پور182

01166رفاه کارگران157188176بیت اله رحیمی اکبر پور182

گردشگری118701912011بیت اله رحیمی اکبر پور182

30146مهر ایران301401003140123001بیت اله رحیمی اکبر پور182

سپه1264800300703بیت اله رحیمی اکبر پور182

01870کشاورزی744876731بیت اله رحیمی اکبر پور182

00899ملی110154019009بیت اله رحیمی اکبر پور182

قوامین16170100011251بیت اله رحیمی اکبر پور182

پست بانک392220118674511001بیت اله رحیمی اکبر پور182

ملت5338384523بیت اله رحیمی اکبر پور182

سپه293352بیت اله رحیمی اکبر پور182

14051حکمت ایرانیان140501001825878001حمید معین رضا خانلو183

04146پست بانک1000124369744حمید معین رضا خانلو183

اقتصاد نوین310200106000759001حمید معین رضا خانلو183

انزلی02872مسکن13010298704حمید معین رضا خانلو183

02126صادرات110929454006حمید معین رضا خانلو183

03957ملی111332874001حمید معین رضا خانلو183

17418ملت8127165267حمید معین رضا خانلو183

64071مهر ایران640701004689500001حمید معین رضا خانلو183

سپه188800157309حمید معین رضا خانلو183

10997حکمت ایرانیان109901001693826001مجید نوکام راد184

00229تجارت144838823مجید نوکام راد184

65151ملت5521834669مجید نوکام راد184

02106اقتصاد نوین21000105527743001مجید نوکام راد184

04882شهر100802040443مجید نوکام راد184

02193پاسارگاد219100124100881مجید نوکام راد184

02772مسکن13009251656مجید نوکام راد184

آینده100141778003مجید نوکام راد184

10466سرمایه104601001252362001مجید نوکام راد184

01648صادرات108994430002مجید نوکام راد184

01123رفاه کارگران181181708مجید نوکام راد184

18279انصار182704010466708001مجید نوکام راد184

01059ایران زمین10501000629150001مجید نوکام راد184

01512ملی110404536004مجید نوکام راد184

00880کشاورزی771550150مجید نوکام راد184

01564قوامین15640100005574مجید نوکام راد184

شهریار02816مسکن13010255894محمد محبی کلهری185

52128مهر ایران521201004565907001محمد محبی کلهری185

سامان2611452حبیب غم پرور186



ملی111503073003سمیه موسی خوان بختیاری187

قوامین10580100262485سمیه موسی خوان بختیاری187

تجارت126555644سمیه موسی خوان بختیاری187

39055سرمایه390501001839643001کاظم رفیعی189

31121انصار311204012358038001کاظم رفیعی189

20226پارسیان20100166881600کاظم رفیعی189

00963صادرات111725293007کاظم رفیعی189

بابل15038دی104621889005کاظم رفیعی189

09401ملی111695303002کاظم رفیعی189

سپه289800136801کاظم رفیعی189

00864رفاه کارگران203513526سهیل شبان عمرانی190

57984ملت5718843529سهیل شبان عمرانی190

سپه1874800094205سهیل شبان عمرانی190

00483صادرات109238435001داود دریائی191

سامان8622023498671داود دریائی191

03019پاسارگاد301100124771911داود دریائی191

پارسیان195205داود دریائی191

سامان2348513پویا حاجی محمد امینی192

سرمایه1010101291105001پویا حاجی محمد امینی192

آینده100150438001پویا حاجی محمد امینی192

01396سینا13900303004156001فاطمه حضرتی193

01036اقتصاد نوین10300105297466001فاطمه حضرتی193

سپه247800177909فاطمه حضرتی193

01109دی100148373005فاطمه حضرتی193

01077ایران زمین10701000510759001فاطمه حضرتی193

18121انصار181204009839510001فاطمه حضرتی193

40126انصار401204011900242001خیر النساء قره چاقلو194

حکمت ایرانیان20061718348121خیر النساء قره چاقلو194

00537صادرات110420256006خیر النساء قره چاقلو194

02662پست بانک1000125175058خیر النساء قره چاقلو194

سپه965800119710خیر النساء قره چاقلو194

22110کشاورزی844263867خیر النساء قره چاقلو194

56200ملت8167221349خیر النساء قره چاقلو194

09258ملی111381526006خیر النساء قره چاقلو194

31230تجارت3123083937خیر النساء قره چاقلو194

11018حکمت ایرانیان110101001508510001عباس جلیلی شریف195

03002صادرات105831151001عباس جلیلی شریف195

10427پارسیان2000140217004عباس جلیلی شریف195

01194اقتصاد نوین11900104996064001عباس جلیلی شریف195

02132شهر100792179904عباس جلیلی شریف195

تهران0254آینده100097111003عباس جلیلی شریف195

08103سامان81002001871825001عباس جلیلی شریف195

انصار183604009197974001عباس جلیلی شریف195

01129مسکن13008100441عباس جلیلی شریف195

10412سرمایه104101001053166001عباس جلیلی شریف195

ایران زمین11عباس جلیلی شریف195

00132کار آفرین100412482606عباس جلیلی شریف195

03037پاسارگاد303100114758591عباس جلیلی شریف195

گردشگری12270861821عباس جلیلی شریف195

توسعه و تعاون172810118056141عباس جلیلی شریف195

پست بانک5444269484744600عباس جلیلی شریف195

سپه2215800042303عباس جلیلی شریف195

00620ملی109527025009عباس جلیلی شریف195

00620کشاورزی690879504عباس جلیلی شریف195



سپه407800252210عباس جلیلی شریف195

03899پست بانک389920117841881501عباس جلیلی شریف195

پست بانک5444269484744601عباس جلیلی شریف195

سپه370831عباس جلیلی شریف195

01339اقتصاد نوین13300105666755001فرزاد نوروزی ثمرین196

10285سرمایه102801003945272001فرزاد نوروزی ثمرین196

02482مسکن13009592919فرزاد نوروزی ثمرین196

00129پست بانک12920118687705301فرزاد نوروزی ثمرین196

تهران02162آینده100157833005فرزاد نوروزی ثمرین196

11045حکمت ایرانیان110401001732643001فرزاد نوروزی ثمرین196

02519پاسارگاد251100126059531فرزاد نوروزی ثمرین196

00132تجارت280659908فرزاد نوروزی ثمرین196

12467پارسیان20100010422604فرزاد نوروزی ثمرین196

04018سینا40100303208550001فرزاد نوروزی ثمرین196

18831انصار188304010839137001فرزاد نوروزی ثمرین196

00299کار آفرین100747152601فرزاد نوروزی ثمرین196

01466دی103637597008فرزاد نوروزی ثمرین196

00198رفاه کارگران195247231فرزاد نوروزی ثمرین196

01175گردشگری117702877411فرزاد نوروزی ثمرین196

66555ملت5692862943فرزاد نوروزی ثمرین196

01412قوامین14120100129246فرزاد نوروزی ثمرین196

02593شهر100806988837فرزاد نوروزی ثمرین196

01308ایران زمین13001000702774001فرزاد نوروزی ثمرین196

30078مهر ایران300701003756041001فرزاد نوروزی ثمرین196

01920کشاورزی788393094فرزاد نوروزی ثمرین196

سپه1260800167909فرزاد نوروزی ثمرین196

01064ملی110669121009فرزاد نوروزی ثمرین196

00665صادرات109431650005فرزاد نوروزی ثمرین196

01721مسکن13010381146قربانعلی حدادی گلوگاهی197

تهران1301آینده100196854008قربانعلی حدادی گلوگاهی197

31106قوامین311060100159966قربانعلی حدادی گلوگاهی197

3714پست بانک1000126800431قربانعلی حدادی گلوگاهی197

1401حکمت ایرانیان444444قربانعلی حدادی گلوگاهی197

92014سامان920102002646413001قربانعلی حدادی گلوگاهی197

20669پارسیان20100127481603قربانعلی حدادی گلوگاهی197

01636سینا16300307351056001قربانعلی حدادی گلوگاهی197

2131ملت8187231576قربانعلی حدادی گلوگاهی197

00907رفاه کارگران228437477قربانعلی حدادی گلوگاهی197

00236کار آفرین100896083604قربانعلی حدادی گلوگاهی197

12813گردشگری1281704381161قربانعلی حدادی گلوگاهی197

02252ملی111429806008قربانعلی حدادی گلوگاهی197

سپه2022800109601قربانعلی حدادی گلوگاهی197

02937شهر100820798618قربانعلی حدادی گلوگاهی197

01697صادرات111169996000قربانعلی حدادی گلوگاهی197

39137انصار391304011959322001قربانعلی حدادی گلوگاهی197

50029مهر ایران500201004789316001قربانعلی حدادی گلوگاهی197

21150تجارت2115081171قربانعلی حدادی گلوگاهی197

24029اقتصاد نوین240200106029446001قربانعلی حدادی گلوگاهی197

00115صنعت و معدن103883359004قربانعلی حدادی گلوگاهی197

00109رسالت1058244861قربانعلی حدادی گلوگاهی197

25043توسعه و تعاون250410136437031قربانعلی حدادی گلوگاهی197

20059حکمت ایرانیان200501001596062001مهر علی حاجیان ماکرانی198

00368صادرات107514098001مهر علی حاجیان ماکرانی198

30218اقتصاد نوین302100105284324001مهر علی حاجیان ماکرانی198



40117انصار401104003699570001مهر علی حاجیان ماکرانی198

گنبدکاووس20511پارسیان2000163786006مهر علی حاجیان ماکرانی198

00919کار آفرین100537398607مهر علی حاجیان ماکرانی198

سورک5925ملت45454545مهر علی حاجیان ماکرانی198

گنبد02721پست بانک427211362640301مهر علی حاجیان ماکرانی198

گنبدکاووس17015دی103002898007مهر علی حاجیان ماکرانی198

00796رفاه کارگران148785724مهر علی حاجیان ماکرانی198

رفاه کارگران147428610مهر علی حاجیان ماکرانی198

35026پاسارگاد3502100119472321مهر علی حاجیان ماکرانی198

02692سینا26900302971619001مهر علی حاجیان ماکرانی198

سپه28800247302مهر علی حاجیان ماکرانی198

22700کشاورزی730401183مهر علی حاجیان ماکرانی198

31015توسعه و تعاون310110120945801مهر علی حاجیان ماکرانی198

31030تجارت3146010546مهر علی حاجیان ماکرانی198

62085مهر ایران620801002881865001مهر علی حاجیان ماکرانی198

سپه105800137207مهر علی حاجیان ماکرانی198

صادرات106103752007سهند پور حاجی حیدری199

سامان920102000677083001سهند پور حاجی حیدری199

پارسیان2000139294004سهند پور حاجی حیدری199

قوامین310310100105454سهند پور حاجی حیدری199

ملت4868513839سهند پور حاجی حیدری199

سینا29300303354566000سهند پور حاجی حیدری199

اقتصاد نوین240400104984145001سهند پور حاجی حیدری199

تهران1301آینده100099011009سهند پور حاجی حیدری199

رفاه کارگران73037904سهند پور حاجی حیدری199

پاسارگاد2202100115299461سهند پور حاجی حیدری199

مسکن13008093117سهند پور حاجی حیدری199

سپه2022800068212سهند پور حاجی حیدری199

انصار391304009143193001سهند پور حاجی حیدری199

شهر100792831447سهند پور حاجی حیدری199

تجارت2105697972سهند پور حاجی حیدری199

ایران زمین171101000291037000سهند پور حاجی حیدری199

مهر ایران500201002060776001سهند پور حاجی حیدری199

کشاورزی691853519سهند پور حاجی حیدری199

سپه1974800105801سهند پور حاجی حیدری199

سپه1707800175303سهند پور حاجی حیدری199

رسالت4492769731سهند پور حاجی حیدری199

03919پاسارگاد391100116333651محمد مسعود حجره200

10267سرمایه102601001130965001محمد مسعود حجره200

12182پارسیان2000150132003محمد مسعود حجره200

پاسارگاد3911001163336511محمد مسعود حجره200

01308دی100148276007محمد مسعود حجره200

حکمت ایرانیان110480015780261محمد مسعود حجره200

تهران01295مسکن13008233556محمد مسعود حجره200

08546سامان85402001987748001محمد مسعود حجره200

03744سینا37400309317883001محمد مسعود حجره200

18668انصار186604009318800001محمد مسعود حجره200

تهران00688کار آفرین100501341606محمد مسعود حجره200

02094آینده100102324001محمد مسعود حجره200

01392رفاه کارگران76731571محمد مسعود حجره200

01638ایران زمین16301000445125001محمد مسعود حجره200

سپه562800126307محمد مسعود حجره200

قوامین14260100110269محمد مسعود حجره200

68122ملت4964878670محمد مسعود حجره200



52205مهر ایران522001002432992001محمد مسعود حجره200

17248توسعه و تعاون172410120971331محمد مسعود حجره200

05874رسالت58732055511محمد مسعود حجره200

شهر100794079722محمد مسعود حجره200

00034پست بانک5511331147074701محمد مسعود حجره200

01407اقتصاد نوین14000105058996001محمد مسعود حجره200

00139تجارت28929528محمد مسعود حجره200

20063پارسیان2000185943004مرتضی شعرباف زاده201

09028سامان90202002272956001مرتضی شعرباف زاده201

01741مسکن13009291769مرتضی شعرباف زاده201

3025سینا30200303093303001مرتضی شعرباف زاده201

12614گردشگری1261702301421مرتضی شعرباف زاده201

04421شهر100800398041مرتضی شعرباف زاده201

88294ملت5452981503مرتضی شعرباف زاده201

00696تجارت69789048مرتضی شعرباف زاده201

17012آینده100135341004مرتضی شعرباف زاده201

46183انصار46180410275174001مرتضی شعرباف زاده201

04423ملی110319428000مرتضی شعرباف زاده201

01700کشاورزی761432140مرتضی شعرباف زاده201

52128مهر ایران521201003404776001مرتضی شعرباف زاده201

41076توسعه و تعاون410710124992861مرتضی شعرباف زاده201

12204ایران زمین122001000588875001مرتضی شعرباف زاده201

سپه2206800023807مرتضی شعرباف زاده201

اقتصاد نوین160400105495059001مرتضی شعرباف زاده201

قوامین215290100110741مرتضی شعرباف زاده201

پست بانک5667361356443301مرتضی شعرباف زاده201

صادرات108464903007مرتضی شعرباف زاده201

سپه1701800265505مرتضی شعرباف زاده201

ملی110127361000سید محمد هادی غیاثیان203

13029اقتصاد نوین130200105795640001مهدی احمدی پور سرشکه204

پارسیان8585858585مهدی احمدی پور سرشکه204

اصفهان02512مسکن13009833131مهدی احمدی پور سرشکه204

03062ملی110821404009مهدی احمدی پور سرشکه204

10011کشاورزی801338358مهدی احمدی پور سرشکه204

24206مهر ایران242001004002280001مهدی احمدی پور سرشکه204

06010تجارت601078074مهدی احمدی پور سرشکه204

02756شهر100810630490مهدی احمدی پور سرشکه204

00818صادرات109998694000مهدی احمدی پور سرشکه204

سپه337800212810مهدی احمدی پور سرشکه204

33013پاسارگاد3301100128372371علی حقیقی شیوائی205

20351قوامین203510100024679علی حقیقی شیوائی205

16064حکمت ایرانیان160601001758179001علی حقیقی شیوائی205

30015ایران زمین300101000791449001علی حقیقی شیوائی205

92412سامان924102002509707001علی حقیقی شیوائی205

پست بانک8888علی حقیقی شیوائی205

01283سینا12800309182372001علی حقیقی شیوائی205

13242انصار13240411195838001علی حقیقی شیوائی205

اراک02197مسکن13009910426علی حقیقی شیوائی205

50038مهر ایران500301003474355001علی حقیقی شیوائی205

40017سرمایه400101001389949001علی حقیقی شیوائی205

35077توسعه و تعاون350710130737761علی حقیقی شیوائی205

34027اقتصاد نوین340200105785458001علی حقیقی شیوائی205

02973شهر100810819283علی حقیقی شیوائی205

سپه1069800109311علی حقیقی شیوائی205



ملی110878677002علی حقیقی شیوائی205

رسالت56049376232علی حقیقی شیوائی205

11188ایران زمین111801000782038001ارمین محمدی207

58669ملت4595013567ارمین محمدی207

00552رفاه کارگران208696945ارمین محمدی207

02750کشاورزی658665162ارمین محمدی207

سپه1550800135111صغری رضائی گزنی208

ایران زمین131106227261مهدی قنبری209

03765پاسارگاد376100123641151مهدی قنبری209

01267دی103518452000مهدی قنبری209

سامان82288823033711مهدی قنبری209

تهران262آینده100140417000مهدی قنبری209

01428قوامین14280100131066مهدی قنبری209

05874رسالت58740914842مهدی قنبری209

شهر100802406180مهدی قنبری209

ملت5505105438مهدی قنبری209

ملی110434406009مهدی قنبری209

اقتصاد نوین16900105556742001مهدی قنبری209

سپه348800132908مهدی قنبری209

صادرات108782194009مهدی قنبری209

ایران زمین13101000622726001مهدی قنبری209

کشاورزی769389230مهدی قنبری209

08718سامان87102002011536001فرشید گودرزی210

10534سرمایه105301001176516001فرشید گودرزی210

02886مسکن13008830658فرشید گودرزی210

00665صادرات107313173001فرشید گودرزی210

12268پارسیان2000183414007فرشید گودرزی210

تهران00982کار آفرین100582263607فرشید گودرزی210

03037پاسارگاد303100123018461فرشید گودرزی210

02307آینده100124203007فرشید گودرزی210

04307رسالت43029189832فرشید گودرزی210

64188ملت5214058454فرشید گودرزی210

سپه631800273901فرشید گودرزی210

02209شهر100795768893فرشید گودرزی210

00275ملی109855905002فرشید گودرزی210

01262اقتصاد نوین12600105239914001فرشید گودرزی210

00740کشاورزی726869330فرشید گودرزی210

سپه192800174305فرشید گودرزی210

سپه628800131409فرشید گودرزی210

1428قوامین14280100129413فرشید گودرزی210

سپه180800583607فرشید گودرزی210

تجارت133544305فرشید گودرزی210

سپه1362800020802فرشید گودرزی210

12024پارسیان2000195049001حسن دکامین211

02519پاسارگاد251100123302721حسن دکامین211

08451سامان84502002348867001حسن دکامین211

04569مسکن13009517817حسن دکامین211

18709انصار187004010785918001حسن دکامین211

01179سینا11700303171848001حسن دکامین211

913تجارت1111111111111111حسن دکامین211

تهران0216آینده100136396007حسن دکامین211

تهران00991کار آفرین100729454609حسن دکامین211

00146رفاه کارگران191741681حسن دکامین211

سامان2348867حسن دکامین211



01175گردشگری117702708631حسن دکامین211

00790کشاورزی778908880حسن دکامین211

66126ملت5622438148حسن دکامین211

01398ایران زمین13901000658168001حسن دکامین211

01391قوامین13910100171984حسن دکامین211

اقتصاد نوین15700105614814001حسن دکامین211

00144ملی110362417002حسن دکامین211

17293توسعه و تعاون172910127438771حسن دکامین211

01138صادرات109292354007حسن دکامین211

سپه248800136610حسن دکامین211

00913تجارت91328747حسن دکامین211

شهر100800810276حسن دکامین211

04499صادرات109071414001یاسر ورقیان 214

01335دی103550386009یاسر ورقیان 214

11081حکمت ایرانیان110801001694620001یاسر ورقیان 214

10516سرمایه105101001262673001یاسر ورقیان 214

01113اقتصاد نوین11100105587047001یاسر ورقیان 214

18478انصار184704010511330001یاسر ورقیان 214

840سامان84002002329420001یاسر ورقیان 214

04499مسکن13009355200یاسر ورقیان 214

12232پارسیان2000192245008یاسر ورقیان 214

13037ملت5487425278یاسر ورقیان 214

آینده100145668002یاسر ورقیان 214

03618شهر100804030707یاسر ورقیان 214

01990کشاورزی773605564یاسر ورقیان 214

سپه1496800248806یاسر ورقیان 214

01617ملی110487687004یاسر ورقیان 214

30630قوامین16300100021702یاسر ورقیان 214

17293توسعه و تعاون172910126764611یاسر ورقیان 214

سپه1407800163311یاسر ورقیان 214

12011آینده100175342007بهزاد محمدی215

پارسیان20100077642600بهزاد محمدی215

12092حکمت ایرانیان120901001771954001بهزاد محمدی215

01991مسکن13009937882بهزاد محمدی215

02537پاسارگاد253100129264931بهزاد محمدی215

00062تجارت138222454بهزاد محمدی215

01289اقتصاد نوین12800105853275001بهزاد محمدی215

38266انصار382604011314282001بهزاد محمدی215

04316صادرات110100133007بهزاد محمدی215

00138رفاه کارگران206451544بهزاد محمدی215

68437ملت5881817061بهزاد محمدی215

01120کشاورزی808344875بهزاد محمدی215

سپه1846800181512بهزاد محمدی215

00942ملی110924107004بهزاد محمدی215

قوامین1480100143132بهزاد محمدی215

20023آینده100150317001امیر تقیان216

33016اقتصاد نوین330100105456658001امیر تقیان216

29090تجارت2909101428امیر تقیان216

25807قوامین258070100024817امیر تقیان216

20014حکمت ایرانیان200101001661297001امیر تقیان216

04081سینا40800303079197001امیر تقیان216

سامان94022022595331امیر تقیان216

01258مسکن13009640080امیر تقیان216

11012ایران زمین110101000586324001امیر تقیان216



00103صنعت و معدن10048060006امیر تقیان216

ساری15011دی103434243004امیر تقیان216

00098صادرات109603574005امیر تقیان216

60939ملت5690552689امیر تقیان216

44021مهر ایران440201003313075001امیر تقیان216

سپه711800097102امیر تقیان216

00296پست بانک5604321387984201امیر تقیان216

22037توسعه و تعاون220310124916951امیر تقیان216

02551ملی110698054006امیر تقیان216

04222شهر100807777775امیر تقیان216

سپه1881800108409امیر تقیان216

18103انصار181004011242047001بابک فرمهینی فراهانی217

10267سرمایه102601001393429001بابک فرمهینی فراهانی217

03091پاسارگاد309100127968501بابک فرمهینی فراهانی217

00459صادرات110051219005بابک فرمهینی فراهانی217

08225سامان82202002490162001بابک فرمهینی فراهانی217

00257تجارت65799111بابک فرمهینی فراهانی217

12372پارسیان20100062121604بابک فرمهینی فراهانی217

62042ملت5864815615بابک فرمهینی فراهانی217

01289رفاه کارگران204982248بابک فرمهینی فراهانی217

30024مهر ایران300201003984883001بابک فرمهینی فراهانی217

00930کشاورزی805253083بابک فرمهینی فراهانی217

آینده100176992005بابک فرمهینی فراهانی217

00178ملی110940671001بابک فرمهینی فراهانی217

01428قوامین14280100141111بابک فرمهینی فراهانی217

سپه230800145103بابک فرمهینی فراهانی217

30024مهر ایران300201104137803001بابک فرمهینی فراهانی217

02767مسکن13009680110مهدی نیک خصلت218

221آینده100156567004مهدی نیک خصلت218

10326سرمایه103201000870636001مهدی نیک خصلت218

02385شهر100806706247مهدی نیک خصلت218

12115حکمت ایرانیان121101001707632001مهدی نیک خصلت218

12535پارسیان20100022258602مهدی نیک خصلت218

08193سامان81902002363114001مهدی نیک خصلت218

03774پاسارگاد377100125887231مهدی نیک خصلت218

حکمت ایرانیان888888مهدی نیک خصلت218

04113سینا41100303198747001مهدی نیک خصلت218

00366تجارت151020895مهدی نیک خصلت218

01184گردشگری118702774011مهدی نیک خصلت218

01135صادرات109730435008مهدی نیک خصلت218

00301پست بانک30120118687501501مهدی نیک خصلت218

ایران زمین16801000686738001مهدی نیک خصلت218

30641قوامین16410100010592مهدی نیک خصلت218

01357اقتصاد نوین13500105630954001مهدی نیک خصلت218

01860کشاورزی790503309مهدی نیک خصلت218

65185ملت5719999378مهدی نیک خصلت218

سپه315800158205مهدی نیک خصلت218

شهر100806706007مهدی نیک خصلت218

00459صادرات109825800008مهدی توکلی219

14277آینده100162693005مهدی توکلی219

38316انصار383104010827117001مهدی توکلی219

حکمت ایرانیان4444444444مهدی توکلی219

01261مسکن13009709000مهدی توکلی219

01136ایران زمین11301000734057001مهدی توکلی219



08736سامان87302002391525001مهدی توکلی219

02245شهر100808829195مهدی توکلی219

12318پارسیان20100025692601مهدی توکلی219

01537گردشگری153702864351مهدی توکلی219

00610کشاورزی794559441مهدی توکلی219

سپه1985800162111مهدی توکلی219

68346ملت5718195656مهدی توکلی219

00177ملی110723842008مهدی توکلی219

00016پست بانک1620118688280601مهدی توکلی219

01643قوامین16430100009549مهدی توکلی219

انصار16496371علیرضا طاهر220

پاسارگاد1703116134916621علیرضا طاهر220

20127حکمت ایرانیان201201001879060001علیرضا طاهر220

20303پارسیان20100176700600علیرضا طاهر220

94217سامان942102002750261001علیرضا طاهر220

مسکن13010686536علیرضا طاهر220

00772رفاه کارگران239297283علیرضا طاهر220

68206مهر ایران682001005263615001علیرضا طاهر220

58420ملت8359020931علیرضا طاهر220

31121انصار311204016496371001علیرضا طاهر220

09429ملی111727503002علیرضا طاهر220

09260تجارت926060066علیرضا طاهر220

03057شهر100826618125علیرضا طاهر220

02031صادرات111783402007علیرضا طاهر220

02029کشاورزی870856174علیرضا طاهر220

سپه289800133711علیرضا طاهر220

قوامین70410100493417علیرضا طاهر220

31103انصار311004017177053001سید امین مصطفوی صفاخانه221

58644ملت8333002523سید امین مصطفوی صفاخانه221

33016اقتصاد نوین330100106143931001سید امین مصطفوی صفاخانه221

سپه885800072804سید امین مصطفوی صفاخانه221

09601ملی111692469004سید امین مصطفوی صفاخانه221

09060تجارت906080958سید امین مصطفوی صفاخانه221

02045کشاورزی871412582سید امین مصطفوی صفاخانه221

ساری01148مسکن13010776196سید امین مصطفوی صفاخانه221

رفاه کارگران241290272سید امین مصطفوی صفاخانه221

02666صادرات111800324005سید امین مصطفوی صفاخانه221

33414اقتصاد نوین334100105132833001عباس کرمی222

انصار8888888عباس کرمی222

01411مسکن13010823576عباس کرمی222

11924گردشگری1192705285801عباس کرمی222

57778ملت8481824468عباس کرمی222

سپه181800140405عباس کرمی222

09620تجارت962116167عباس کرمی222

04217ملی112186914004عباس کرمی222

صادرات112163564001عباس کرمی222

21585پارسیان20100171061603محمد بهمنی223

07942قوامین79420100111295محمد بهمنی223

02494مسکن13010678301محمد بهمنی223

سپه289800134805محمد بهمنی223

رفاه کارگران240490034محمد بهمنی223

33215اقتصاد نوین332100106138492001محمد بهمنی223

03031پست بانک1000134986990محمد بهمنی223

02560کشاورزی872370536محمد بهمنی223



ملی111780877003محمد بهمنی223

12027اقتصاد نوین120200106254861001احسان عباسیان بازگیری224

45014دی104806411005احسان عباسیان بازگیری224

20895پارسیان20100206585605احسان عباسیان بازگیری224

51976انصار519704016901162001احسان عباسیان بازگیری224

مسکن13010906462احسان عباسیان بازگیری224

04335صادرات112479012002احسان عباسیان بازگیری224

13052ملت8505979542احسان عباسیان بازگیری224

13030تجارت1303738882احسان عباسیان بازگیری224

رفاه کارگران258227242احسان عباسیان بازگیری224

36019پاسارگاد3601100137308181احسان عباسیان بازگیری224

13005توسعه و تعاون130010141679461احسان عباسیان بازگیری224

22066مهر ایران220601005105047001احسان عباسیان بازگیری224

ملی112274045001احسان عباسیان بازگیری224

01464سینا14600303660655001احسان عباسیان بازگیری224

قوامین264210100312664احسان عباسیان بازگیری224

23550کشاورزی889792061احسان عباسیان بازگیری224

آینده100288678000احسان عباسیان بازگیری224

08772سامان87702002085915001پدرام موشاخانی225

تهران0216آینده100121848005پدرام موشاخانی225

02279پاسارگاد227100119485641پدرام موشاخانی225

05223رسالت52233812402پدرام موشاخانی225

سپه1252800287809پدرام موشاخانی225

01574اقتصاد نوین15700105262885001پدرام موشاخانی225

سپه694800216408پدرام موشاخانی225

صادرات107585193008پدرام موشاخانی225

02159مسکن13008067186سعید فکلی زاده226

52205مهر ایران522001002517241001سعید فکلی زاده226

01426قوامین14260100111312سعید فکلی زاده226

شهر100792869652سعید فکلی زاده226

29329انصار293204010678495001مینا رضائی نظام227

قوامین139280119149مینا رضائی نظام227

31012اقتصاد نوین310100105595366001مینا رضائی نظام227

رشت2201آینده100154712008مینا رضائی نظام227

گردشگری2131702743361مینا رضائی نظام227

10426ایران زمین104201000667803001مینا رضائی نظام227

32008توسعه و تعاون320010127627241مینا رضائی نظام227

02783شهر100805434981مینا رضائی نظام227

01969صادرات109270392003مینا رضائی نظام227

13928قوامین139280100019570مینا رضائی نظام227

سرمایه10251013420911مرتضی عبدالهی228

01119مسکن13008627112مهدی پارسائی ساروی229

34003توسعه و تعاون340010121179571مهدی پارسائی ساروی229

حکمت ایرانیان200101001575530001مهدی پارسائی ساروی229

40239انصار402304009670328001مهدی پارسائی ساروی229

اقتصاد نوین330200105216961001مهدی پارسائی ساروی229

39019سرمایه390101001141160001مهدی پارسائی ساروی229

سامان5555555مهدی پارسائی ساروی229

03952سینا39500302936036001مهدی پارسائی ساروی229

00707صادرات107325631002مهدی پارسائی ساروی229

پارسیان2000155918000مهدی پارسائی ساروی229

ساری00367کار آفرین100524282607مهدی پارسائی ساروی229

00781رفاه کارگران123011553مهدی پارسائی ساروی229

94027سامان940202002061775001مهدی پارسائی ساروی229



17016پاسارگاد1701100119287951مهدی پارسائی ساروی229

55525ملت5108417667مهدی پارسائی ساروی229

62013مهر ایران620101002612276001مهدی پارسائی ساروی229

پست بانک5586651189711701مهدی پارسائی ساروی229

31050تجارت3105070585مهدی پارسائی ساروی229

32159ایران زمین321501000449566001مهدی پارسائی ساروی229

ملی109926402004مهدی پارسائی ساروی229

02792شهر1002433386856مهدی پارسائی ساروی229

سپه552800128609مهدی پارسائی ساروی229

22078کشاورزی725111334مهدی پارسائی ساروی229

رسالت57832547441مهدی پارسائی ساروی229

18415انصار184104008292405001رزمی پیل هوائی230

0129پست بانک12920147827459501رزمی پیل هوائی230

02482مسکن13007837126رزمی پیل هوائی230

10323پارسیان2000121545001رزمی پیل هوائی230

00263کار آفرین100290425608رزمی پیل هوائی230

03896پاسارگاد389100110899751رزمی پیل هوائی230

66043ملت4743852173رزمی پیل هوائی230

01466دی100124478005رزمی پیل هوائی230

02432ملی109012690008رزمی پیل هوائی230

02358شهر100790447352رزمی پیل هوائی230

01484ایران زمین14801000090422001رزمی پیل هوائی230

01130کشاورزی671270621رزمی پیل هوائی230

00559صادرات104492541005رزمی پیل هوائی230

02031آینده100037213000رزمی پیل هوائی230

03907سینا39000303289609001امید یوسفی231

00665صادرات109981472002امید یوسفی231

12413پارسیان20100052854601امید یوسفی231

04769شهر100811463214امید یوسفی231

18659انصار186504011194830001امید یوسفی231

01463قوامین14630100125247امید یوسفی231

01696اقتصاد نوین16900105797374001امید یوسفی231

سپه230800145011امید یوسفی231

11099حکمت ایرانیان110901001633119001سید حمید حسینی232

02865مسکن13008955034سید حمید حسینی232

01179سینا11700303055443001سید حمید حسینی232

12614گردشگری1261701988841سید حمید حسینی232

پارسیان176795سید حمید حسینی232

سپه820800587204سید حمید حسینی232

02770صادرات108110365004سید حمید حسینی232

10285سرمایه102801001193284001سید حمید حسینی232

04087پست بانک5687081330711901سید حمید حسینی232

16044اقتصاد نوین160400105391859001سید حمید حسینی232

02637ملی110192452007سید حمید حسینی232

17307توسعه و تعاون173010123554121سید حمید حسینی232

46156انصار461504010112718001سید حمید حسینی232

17012آینده100128342006سید حمید حسینی232

سپه958800173502سید حمید حسینی232

رسالت59036659081سید حمید حسینی232

07882سامان87702002085909001محسن شهبازیان233

12083حکمت ایرانیان120801001603904001محسن شهبازیان233

سینا555555555محسن شهبازیان233

تهران0216آینده100121847007محسن شهبازیان233

رفاه کارگران148501321محسن شهبازیان233



02772پاسارگاد277100119201781محسن شهبازیان233

مسکن13008688338محسن شهبازیان233

پارسیان164025محسن شهبازیان233

00350کشاورزی728850485محسن شهبازیان233

سپه1252800288004محسن شهبازیان233

01574اقتصاد نوین15700105262897001محسن شهبازیان233

05223رسالت52233792562محسن شهبازیان233

سپه694800216305محسن شهبازیان233

شهر100794701911محسن شهبازیان233

10285سرمایه102801001230999001مجید علمی زاده چگینی234

02651مسکن13009153316مجید علمی زاده چگینی234

تهران10644پارسیان2000186830001مجید علمی زاده چگینی234

00496صادرات108641843001مجید علمی زاده چگینی234

پست بانک6565656565مجید علمی زاده چگینی234

تهران02162آینده100137543004مجید علمی زاده چگینی234

تهران01466دی103464439001مجید علمی زاده چگینی234

01090کشاورزی761646742مجید علمی زاده چگینی234

01064ملی110434487003مجید علمی زاده چگینی234

سپه1491800109409مجید علمی زاده چگینی234

01090کشاورزی76164674مجید علمی زاده چگینی234

38325انصار383204010435901001مجتبی عباسی235

61747ملت5550343767مجتبی عباسی235

01849مسکن13009253082مجتبی عباسی235

00883صادرات108694395002مجتبی عباسی235

12494پارسیان2000191749005مجتبی عباسی235

00756تجارت111064253مجتبی عباسی235

تهران280آینده100139216005مجتبی عباسی235

01044رفاه کارگران188941137مجتبی عباسی235

00287پست بانک5624331371559001مجتبی عباسی235

02306ملی110485494000مجتبی عباسی235

01552ایران زمین15501000615306001مجتبی عباسی235

سپه1322800160906مجتبی عباسی235

01262اقتصاد نوین12600105525550001مجتبی عباسی235

10285سرمایه102801001357436001سهیل خالشی236

38203انصار382004010817645001سهیل خالشی236

01142مسکن13009843601سهیل خالشی236

03744سینا37400303273826001سهیل خالشی236

853سامان1212121212سهیل خالشی236

تهران277آینده100175819004سهیل خالشی236

03765پاسارگاد376100127634671سهیل خالشی236

00171ملی110851342009سهیل خالشی236

سپه348800139606سهیل خالشی236

01416قوامین14160100126045سهیل خالشی236

64378ملت5791635818سهیل خالشی236

02358شهر100811956266سهیل خالشی236

12092حکمت ایرانیان120901001749177001سهیل خالشی236

00016پست بانک1620118692848401سهیل خالشی236

01466ایران زمین14601000770273001سهیل خالشی236

04419صادرات110174663006سهیل خالشی236

01525دی103687576001سهیل خالشی236

01154دی100137778004علی تقوائی237

01182مسکن13007963195علی تقوائی237

10163سرمایه101601001030060001علی تقوائی237

03676سینا36700302753048001علی تقوائی237



10142پارسیان2000137397003علی تقوائی237

08026سامان80202001823773001علی تقوائی237

تهران00408کار آفرین100410787600علی تقوائی237

00166رفاه کارگران68632423علی تقوائی237

02478پاسارگاد247100114686481علی تقوائی237

01243گردشگری12470994131علی تقوائی237

پارسیان135961علی تقوائی237

00066صادرات105731276002علی تقوائی237

30015مهر ایران300101001922731001علی تقوائی237

سپه1200800125104علی تقوائی237

68346ملت4783731603علی تقوائی237

09988پست بانک41420117840040801علی تقوائی237

02723آینده100092980003علی تقوائی237

18415انصار184104008965644001علی تقوائی237

00189تجارت318517614علی تقوائی237

ملی109594564000علی تقوائی237

01303اقتصاد نوین13000104930907001علی تقوائی237

17275توسعه و تعاون172710116923001علی تقوائی237

01113قوامین11130100102862علی تقوائی237

سپه341105علی تقوائی237

شهر100792166042علی تقوائی237

تهران2129مسکن13009111967(سام)وحید توکلی 238

تهران02144آینده100128273005(سام)وحید توکلی 238

08365سامان83602002239874001(سام)وحید توکلی 238

12327پارسیان2000184080004(سام)وحید توکلی 238

01392گردشگری139702204601(سام)وحید توکلی 238

گردشگری230748(سام)وحید توکلی 238

04200صادرات108121438000(سام)وحید توکلی 238

02123شهر100798334453(سام)وحید توکلی 238

01253ملی110225692004(سام)وحید توکلی 238

سپه584800175907(سام)وحید توکلی 238

68643ملت5373470581(سام)وحید توکلی 238

30259مهر ایران302501003350469001(سام)وحید توکلی 238

01409قوامین14090100113226(سام)وحید توکلی 238

10231سرمایه102301001212905001(سام)وحید توکلی 238

03949پست بانک394920118675108601(سام)وحید توکلی 238

01507ایران زمین15001000571158001(سام)وحید توکلی 238

18501انصار185004010207751001(سام)وحید توکلی 238

اقتصاد نوین15900105401673001(سام)وحید توکلی 238

حکمت ایرانیان120101001660703001(سام)وحید توکلی 238

02914سینا29100303197133001میثم زین الدینی239

13111انصار131104010712657001میثم زین الدینی239

00150صادرات109356897007میثم زین الدینی239

اراک01285مسکن13009474332میثم زین الدینی239

00705رفاه کارگران191655090میثم زین الدینی239

70061مهر ایران700601003677062001میثم زین الدینی239

سپه1294800109408میثم زین الدینی239

10389سرمایه103801001634881001رحیم یعقوبی240

18668انصار186604011321873001رحیم یعقوبی240

01624اقتصاد نوین16200105838520001رحیم یعقوبی240

02156مسکن13010031311رحیم یعقوبی240

08623سامان86202002501936001رحیم یعقوبی240

01261صادرات110168769000رحیم یعقوبی240

تهران10332پارسیان20100079278609رحیم یعقوبی240



63602ملت5882165290رحیم یعقوبی240

تهران00702کار آفرین100807633604رحیم یعقوبی240

تهران01317دی104385638002رحیم یعقوبی240

آینده100179869003رحیم یعقوبی240

00700کشاورزی810998631رحیم یعقوبی240

03636شهر100812458999رحیم یعقوبی240

سپه1776800186303رحیم یعقوبی240

01590قوامین15900100015489رحیم یعقوبی240

17275توسعه و تعاون172710131503671رحیم یعقوبی240

30214مهر ایران302101004127830001رحیم یعقوبی240

00444ملی110962581009رحیم یعقوبی240

02159مسکن13008008529مصطفی رعیت محتشمی241

10127سرمایه101201001074785001مصطفی رعیت محتشمی241

18139انصار181304009292677001مصطفی رعیت محتشمی241

03218پاسارگاد321100114673601مصطفی رعیت محتشمی241

سپه168800141912مصطفی رعیت محتشمی241

02723آینده100102259003مصطفی رعیت محتشمی241

03789سینا37800303363095001علی اکبر رجبی242

0223آینده100183398004علی اکبر رجبی242

00124رفاه کارگران217045923علی اکبر رجبی242

سامان2553805علی اکبر رجبی242

03919پاسارگاد391100130209851علی اکبر رجبی242

مسکن13010185059علی اکبر رجبی242

10522پارسیان20100094067601علی اکبر رجبی242

30632قوامین16320100038760علی اکبر رجبی242

02133اقتصاد نوین21300105897377001علی اکبر رجبی242

18677انصار186704011475094001علی اکبر رجبی242

00901ملی111147882005علی اکبر رجبی242

سپه815800185406علی اکبر رجبی242

02132شهر100816605363علی اکبر رجبی242

00492صادرات110486426004علی اکبر رجبی242

17343توسعه و تعاون173410131503861علی اکبر رجبی242

65037ملت5975783886علی اکبر رجبی242

00034پست بانک1000122088585علی اکبر رجبی242

قوامین16480100018821علی اکبر رجبی242

رفاه کارگران91380030رضا مستعان لورون243

09028سامان90202002135191001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

02816مسکن13008853791هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

تهران12458پارسیان2000174115002هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

03025سینا30200302993768001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

02142اقتصاد نوین21400104023943001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

00824کار آفرین100555926600هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

12614گردشگری1261701805521هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

01410کشاورزی750225850هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

12145ایران زمین121401000492445001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

00841تجارت267725322هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

02475صادرات107605081007هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

46183انصار461804001712314001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

88278ملت5253623441هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

52128مهر ایران521201003123896001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

سپه947800180504هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

05223رسالت52236297552هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

01466دی103330810005هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

00355پست بانک5543081385988401هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244



11099حکمت ایرانیان110901001637027001هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

17012آینده100123370008هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

04421شهر100794859511هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

41076توسعه و تعاون410710121584471هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

04423ملی110168929008هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

پست بانک5543081385944902هومن خلیل نژاد قلعه جوقی244

33202انصار332004010245477001محمد جعفر بابائی245

14069حکمت ایرانیان140601001660162001محمد جعفر بابائی245

04258مسکن13009114581محمد جعفر بابائی245

همدان21305پارسیان2000183316000محمد جعفر بابائی245

02173صادرات108388895003محمد جعفر بابائی245

همدان81016دی103432729004محمد جعفر بابائی245

آینده100133218007محمد جعفر بابائی245

00713رفاه کارگران170466188محمد جعفر بابائی245

کار آفرین100649516604محمد جعفر بابائی245

26021پاسارگاد2602100122415581محمد جعفر بابائی245

10818گردشگری1081702191141محمد جعفر بابائی245

74015مهر ایران740101003344802001محمد جعفر بابائی245

01274سینا12700303414875001محمد جعفر بابائی245

سپه1341800110403محمد جعفر بابائی245

25858ملت5481491711محمد جعفر بابائی245

03179شهر100800263559محمد جعفر بابائی245

04397رسالت43939242102محمد جعفر بابائی245

03343پست بانک4334313504215101محمد جعفر بابائی245

37009توسعه و تعاون370010124708731محمد جعفر بابائی245

18017ایران زمین180101000582576001محمد جعفر بابائی245

کاشانمسکن13009453021محمد رضا قلیچیان246

دی103561656002محمد رضا قلیچیان246

پارسیان2000195080007محمد رضا قلیچیان246

رفاه کارگران191462238محمد رضا قلیچیان246

پاسارگاد1304100124886001محمد رضا قلیچیان246

کشاورزی778422042محمد رضا قلیچیان246

سپه1071800259401محمد رضا قلیچیان246

قوامین101410100166127محمد رضا قلیچیان246

ملی110467033005محمد رضا قلیچیان246

تجارت1613065497محمد رضا قلیچیان246

توسعه و تعاون140310127231911محمد رضا قلیچیان246

ملت5582647383محمد رضا قلیچیان246

صادرات109255493002محمد رضا قلیچیان246

ایران زمین281001000637839001محمد رضا قلیچیان246

08243سامان82402002120691001حسین باقری247

تهران02714آینده100143484005حسین باقری247

05269شهر100803451581حسین باقری247

00135رفاه کارگران179862224حسین باقری247

سامان2120691حسین باقری247

سپه235800161703حسین باقری247

00805صادرات108234916001حسین باقری247

10222سرمایه102201101207862001حسین باقری247

01434اقتصاد نوین14300205442156001حسین باقری247

01434اقتصاد نوین14300105442108001حسین باقری247

02512مسکن13009365605سید علی میر سعیدی منگودهی248

رفاه کارگران194362358سید علی میر سعیدی منگودهی248

24224مهر ایران242201003698241001سید علی میر سعیدی منگودهی248

ملی110469267005سید علی میر سعیدی منگودهی248



04068شهر100806821087سید علی میر سعیدی منگودهی248

04931رسالت49342673832سید علی میر سعیدی منگودهی248

10323قوامین103230100115301سید علی میر سعیدی منگودهی248

03242صادرات109079098002سید علی میر سعیدی منگودهی248

06150تجارت615062901سید علی میر سعیدی منگودهی248

28069ایران زمین280601000688996001سید علی میر سعیدی منگودهی248

10550کشاورزی774214150سید علی میر سعیدی منگودهی248

سپه1516800219803سید علی میر سعیدی منگودهی248

00265رفاه کارگران195287642وحید میرزائی249

70061مهر ایران700601003749626001وحید میرزائی249

10534سرمایه105301000044223001سید مهدی امام موسوی250

08098سامان80902001072150001سید مهدی امام موسوی250

10386پارسیان2000193236000سید مهدی امام موسوی250

رفاه کارگران189657613سید مهدی امام موسوی250

پاسارگاد55188سید مهدی امام موسوی250

01127دی103641361003سید مهدی امام موسوی250

ملت310408سید مهدی امام موسوی250

01475دی100142369005رضا علی بخشی251

02658مسکن13008160965رضا علی بخشی251

02091شهر100793074732رضا علی بخشی251

08537سامان85302001891732001رضا علی بخشی251

38293انصار382904009205560001رضا علی بخشی251

تهران74012آینده100101906006رضا علی بخشی251

68668ملت4885581867رضا علی بخشی251

00378تجارت277836343رضا علی بخشی251

10398سرمایه103901001059854001رضا علی بخشی251

01384اقتصاد نوین13800105000797001رضا علی بخشی251

03685سینا36800309100148001رضا علی بخشی251

02590صادرات106251495003رضا علی بخشی251

تهران00498کار آفرین100446698603رضا علی بخشی251

01270رفاه کارگران74006861رضا علی بخشی251

02582پاسارگاد258100116125551رضا علی بخشی251

17266توسعه و تعاون172610118330191رضا علی بخشی251

01140کشاورزی693824632رضا علی بخشی251

سپه9987319رضا علی بخشی251

00180ملی109637678008رضا علی بخشی251

30259مهر ایران302501002186915001رضا علی بخشی251

سپه1868800109902رضا علی بخشی251

01193گردشگری119701345031رضا علی بخشی251

01409قوامین14090100106164رضا علی بخشی251

09988پست بانک15620117853123901رضا علی بخشی251

12011حکمت ایرانیان120101001551770001رضا علی بخشی251

01597ایران زمین15901000334192001رضا علی بخشی251

44012دی103475851004فرزین عابدینی252

96058سامان960502002220983001فرزین عابدینی252

11025اقتصاد نوین110200105481981001فرزین عابدینی252

انصار333333فرزین عابدینی252

ارومیه02289مسکن13009157747فرزین عابدینی252

01186رفاه کارگران160791844فرزین عابدینی252

05220تجارت522061336فرزین عابدینی252

13540ملت5372470905فرزین عابدینی252

03988سینا39800303058046001فرزین عابدینی252

سپه597800137408فرزین عابدینی252

01791پست بانک5695241348787301فرزین عابدینی252



03889شهر100798875075فرزین عابدینی252

04560ملی110230041005فرزین عابدینی252

78014مهر ایران780101003339960001فرزین عابدینی252

12134توسعه و تعاون121310125149261فرزین عابدینی252

12140تجارت1214071246فرزین عابدینی252

سپه1384800122805فرزین عابدینی252

سپه528800153705فرزین عابدینی252

سپه1621800188710فرزین عابدینی252

رسالت60439122841فرزین عابدینی252

40022انصار400204009604420001یاسر بنی اسد253

مسکن13008582556یاسر بنی اسد253

20041حکمت ایرانیان200401001576989001یاسر بنی اسد253

03952سینا39500302266988001یاسر بنی اسد253

20122پارسیان2000154537001یاسر بنی اسد253

گرگان00322کار آفرین100504554600یاسر بنی اسد253

سامان222222222یاسر بنی اسد253

00843رفاه کارگران114632091یاسر بنی اسد253

62067مهر ایران620601002534161001یاسر بنی اسد253

55509ملت5092978277یاسر بنی اسد253

00707صادرات107313863006یاسر بنی اسد253

32019ایران زمین320101000449557001یاسر بنی اسد253

31010تجارت3101074926یاسر بنی اسد253

31006توسعه و تعاون310010120797501یاسر بنی اسد253

30019اقتصاد نوین300100105201228001یاسر بنی اسد253

09988پست بانک5401821112683901یاسر بنی اسد253

09212ملی109873415002یاسر بنی اسد253

05024رسالت50232092372یاسر بنی اسد253

سپه552800127901یاسر بنی اسد253

65342ملت5818579031مصطفی گل دوست اسطلکی254

تهران02685مسکن13009871487مصطفی گل دوست اسطلکی254

تهرانآینده100173327000مصطفی گل دوست اسطلکی254

01260رفاه کارگران204006065مصطفی گل دوست اسطلکی254

08297سامان82902002470511001مصطفی گل دوست اسطلکی254

02044پاسارگاد204100128475021مصطفی گل دوست اسطلکی254

10974پارسیان20100046443608مصطفی گل دوست اسطلکی254

01528گردشگری152703257091مصطفی گل دوست اسطلکی254

00665صادرات109984436004مصطفی گل دوست اسطلکی254

10023سرمایه100201001393137001مصطفی گل دوست اسطلکی254

سپه1056800201306مصطفی گل دوست اسطلکی254

01615اقتصاد نوین16100105789807001مصطفی گل دوست اسطلکی254

01086قوامین10860100194266مصطفی گل دوست اسطلکی254

ملی110874815008مصطفی گل دوست اسطلکی254

374سینا4545445454امیر حسین ابراهیمی255

تهران02628آینده100140845009امیر حسین ابراهیمی255

تهران02417مسکن13009373328امیر حسین ابراهیمی255

02659پاسارگاد265100123534241امیر حسین ابراهیمی255

پارسیان2000193172003امیر حسین ابراهیمی255

01428قوامین14280100129332امیر حسین ابراهیمی255

00162ملی110500132006امیر حسین ابراهیمی255

12074حکمت ایرانیان120701001688973001امیر حسین ابراهیمی255

01910کشاورزی772008397امیر حسین ابراهیمی255

05874رسالت58741766671امیر حسین ابراهیمی255

01984صادرات108677941003امیر حسین ابراهیمی255

01289اقتصاد نوین12800105540110001امیر حسین ابراهیمی255



25502انصار255004016504970001امیر حسین ابراهیمی255

ملت5504560363امیر حسین ابراهیمی255

02095سینا20900303438218001کورش جهانی256

29139انصار29130411867727001کورش جهانی256

اردبیلمسکن13010302787کورش جهانی256

15039پاسارگاد1503100131331411کورش جهانی256

03927ملی111276195009کورش جهانی256

19232ملت8055993839کورش جهانی256

سپه329800132402کورش جهانی256

31419اقتصاد نوین314100105957232001کورش جهانی256

03202شهر100817404949کورش جهانی256

64103مهر ایران641001004621220001کورش جهانی256

00223صادرات110989428007کورش جهانی256

088تجارت11111111111111111عباسعلی امیر مقدم257

تهران1191مسکن13010539644عباسعلی امیر مقدم257

رفاه کارگران232313696عباسعلی امیر مقدم257

سامان83902002652361001عباسعلی امیر مقدم257

پاسارگاد256100133085381عباسعلی امیر مقدم257

پارسیان20100148756607عباسعلی امیر مقدم257

گردشگری153704678221عباسعلی امیر مقدم257

سینا15400303500094001عباسعلی امیر مقدم257

مهر ایران301701004860855001عباسعلی امیر مقدم257

ملی111450806007عباسعلی امیر مقدم257

ملت8308199646عباسعلی امیر مقدم257

سرمایه102101001815273001عباسعلی امیر مقدم257

تجارت51412338عباسعلی امیر مقدم257

قوامین10010100405803عباسعلی امیر مقدم257

اقتصاد نوین13200106059707001عباسعلی امیر مقدم257

سپه254800181811عباسعلی امیر مقدم257

صادرات111232888007عباسعلی امیر مقدم257

انصار187204012070524001عباسعلی امیر مقدم257

گرگان2614مسکن13010079344حسن عباسی درخت توت258

رفاه کارگران214631114حسن عباسی درخت توت258

صنعت و معدن100049354001حسن عباسی درخت توت258

ملت5900774281حسن عباسی درخت توت258

ملی110984765003حسن عباسی درخت توت258

صادرات110275202000حسن عباسی درخت توت258

شهر100814522859حسن عباسی درخت توت258

مهر ایران620601004275862001حسن عباسی درخت توت258

سپه21800300109حسن عباسی درخت توت258

68668ملت8260541972مصطفی مهدی زاده قوهه259

10362سرمایه103601001814612001مصطفی مهدی زاده قوهه259

مسکن13010480914مصطفی مهدی زاده قوهه259

08442سامان84402002739700001مصطفی مهدی زاده قوهه259

18822انصار188206212176155001مصطفی مهدی زاده قوهه259

12517پارسیان20100145874609مصطفی مهدی زاده قوهه259

01021کار آفرین100949342608مصطفی مهدی زاده قوهه259

00470تجارت390230427مصطفی مهدی زاده قوهه259

426سینا626262626262مصطفی مهدی زاده قوهه259

آینده100233770004مصطفی مهدی زاده قوهه259

03842پاسارگاد384100133498561مصطفی مهدی زاده قوهه259

01374گردشگری137704581231مصطفی مهدی زاده قوهه259

ملت8335027138مصطفی مهدی زاده قوهه259

سپه2097800010411مصطفی مهدی زاده قوهه259



01083قوامین10830100635421مصطفی مهدی زاده قوهه259

01335دی104623105004مصطفی مهدی زاده قوهه259

01163ایران زمین11601001069050001مصطفی مهدی زاده قوهه259

00148صادرات111519764004مصطفی مهدی زاده قوهه259

05183شهر100824442270مصطفی مهدی زاده قوهه259

ملی111499218008مصطفی مهدی زاده قوهه259

04078پست بانک1000130225740مصطفی مهدی زاده قوهه259

سینا42600303551877001مصطفی مهدی زاده قوهه259

حکمت ایرانیان444444444444444امید بنی تمیمی اصل260

10219پارسیان20100041927604امید بنی تمیمی اصل260

18763انصار187604007163132001امید بنی تمیمی اصل260

تهران02712مسکن13009922728امید بنی تمیمی اصل260

08695سامان86902002471498001امید بنی تمیمی اصل260

تهران01371دی103686849003امید بنی تمیمی اصل260

01183رفاه کارگران202792997امید بنی تمیمی اصل260

67421ملت5813676311امید بنی تمیمی اصل260

آینده100176069004امید بنی تمیمی اصل260

01538اقتصاد نوین15300103921391001امید بنی تمیمی اصل260

30619قوامین16190100038273امید بنی تمیمی اصل260

سپه436800156712امید بنی تمیمی اصل260

00337تجارت285208068امید بنی تمیمی اصل260

00512ملی110925387005امید بنی تمیمی اصل260

10421سرمایه104201001365378001امید بنی تمیمی اصل260

01231صادرات104043405000امید بنی تمیمی اصل260

87791ملت8211213512ابراهیم قاسمی261

02059سینا20500305587192001ابراهیم قاسمی261

00587صادرات111204565002ابراهیم قاسمی261

قم25013اقتصاد نوین250100106061828001ابراهیم قاسمی261

قم2131پارسیان20100142320601ابراهیم قاسمی261

15110تجارت1511072251ابراهیم قاسمی261

90019سامان900102002663068001ابراهیم قاسمی261

قم02968مسکن13010406182ابراهیم قاسمی261

00651رفاه کارگران229478219ابراهیم قاسمی261

02711شهر100821445805ابراهیم قاسمی261

27854قوامین278540100197402ابراهیم قاسمی261

30019سرمایه300101001810426001ابراهیم قاسمی261

02710ملی111452298006ابراهیم قاسمی261

28600کشاورزی848451879ابراهیم قاسمی261

26009توسعه و تعاون260010137281201ابراهیم قاسمی261

52069مهر ایران520601004863350001ابراهیم قاسمی261

08175سامان81702001763289001محمد رضا واشقانی262

09988پست بانک12920110861376801محمد رضا واشقانی262

18605انصار186004008681959001محمد رضا واشقانی262

02482مسکن13007833364محمد رضا واشقانی262

تهران01179سینا11700308613768001محمد رضا واشقانی262

تهران02162آینده100091321009محمد رضا واشقانی262

تهران01403دی100137306005محمد رضا واشقانی262

00106رفاه کارگران65543993محمد رضا واشقانی262

00738کار آفرین100381629600محمد رضا واشقانی262

02469پاسارگاد246100113587371محمد رضا واشقانی262

10323پارسیان2000133781004محمد رضا واشقانی262

01484ایران زمین14801000210554001محمد رضا واشقانی262

سپه266800138802محمد رضا واشقانی262

00664صادرات105176817009محمد رضا واشقانی262



02358شهر100791169856محمد رضا واشقانی262

01339اقتصاد نوین13300104895639001محمد رضا واشقانی262

30101مهر ایران301001001848101001محمد رضا واشقانی262

02440تجارت244119581محمد رضا واشقانی262

11063حکمت ایرانیان110601001467186001محمد رضا واشقانی262

10308سرمایه103001008613768001محمد رضا واشقانی262

قوامین16270100001781محمد رضا واشقانی262

ملی109464201008محمد رضا واشقانی262

17198توسعه و تعاون171910116943981محمد رضا واشقانی262

01811کشاورزی675047065محمد رضا واشقانی262

حکمت ایرانیان66666666اکبر حسین زاده بهجت263

12589پارسیان20100024405601اکبر حسین زاده بهجت263

انصار186504005091649001اکبر حسین زاده بهجت263

08329سامان83202002410468001اکبر حسین زاده بهجت263

تهراندی103661474009اکبر حسین زاده بهجت263

پاسارگاد296110126450561اکبر حسین زاده بهجت263

10027خاورمیانه100211020886690782اکبر حسین زاده بهجت263

01213ایران زمین12101000712311001اکبر حسین زاده بهجت263

68080ملت5691861281اکبر حسین زاده بهجت263

10466سرمایه104601001326275001اکبر حسین زاده بهجت263

00182ملی110698958003اکبر حسین زاده بهجت263

آینده100160565007اکبر حسین زاده بهجت263

پست بانک407820118689900101اکبر حسین زاده بهجت263

رفاه کارگران115987اکبر حسین زاده بهجت263

25013سرمایه250101001130938001محمد علی اصغری264

سمنان9451سامان94512002051127001محمد علی اصغری264

سمنان2044پارسیان2000157464005محمد علی اصغری264

سمنان00349کار آفرین100516643603محمد علی اصغری264

01230رفاه کارگران145381377محمد علی اصغری264

سامان2051127محمد علی اصغری264

مسکن13008613013محمد علی اصغری264

34015پاسارگاد3401100118638571محمد علی اصغری264

21014اقتصاد نوین210100105224943001محمد علی اصغری264

61283ملت5119267492محمد علی اصغری264

23109انصار231004009717638001محمد علی اصغری264

02509ملی109949013000محمد علی اصغری264

29350تجارت2935085465محمد علی اصغری264

سپه1526800123901محمد علی اصغری264

25080قوامین250800100114521محمد علی اصغری264

22055توسعه و تعاون220510120753591محمد علی اصغری264

13020کشاورزی723615163محمد علی اصغری264

33238ایران زمین332301000458803001محمد علی اصغری264

02887شهر1002314171286محمد علی اصغری264

01832پست بانک183220118667644001محمد علی اصغری264

20077حکمت ایرانیان200701001584776001محمد علی اصغری264

سپه1867800127905محمد علی اصغری264

68593ملت5713283825علی محمدی کهریز265

04316صادرات109721347001علی محمدی کهریز265

تهران1991مسکن13009683635علی محمدی کهریز265

رفاه کارگران328119علی محمدی کهریز265

سپه1846800172510علی محمدی کهریز265

00516ملی110787009003علی محمدی کهریز265

00062تجارت138222071علی محمدی کهریز265

08175سامان81702001742823001امیر شجاعی پیله رود266



02308سینا23000302741960001امیر شجاعی پیله رود266

18605انصار186004008740457001امیر شجاعی پیله رود266

02865صادرات105046971007امیر شجاعی پیله رود266

تهران2649مسکن13007785218امیر شجاعی پیله رود266

تهران01466دی100135634002امیر شجاعی پیله رود266

02031آینده100089281002امیر شجاعی پیله رود266

02858پاسارگاد285100112997691امیر شجاعی پیله رود266

02521شهر100790422165امیر شجاعی پیله رود266

سپه1347800152007امیر شجاعی پیله رود266

01592اقتصاد نوین15900104868151001امیر شجاعی پیله رود266

رفاه کارگران206665520امیر شجاعی پیله رود266

41067توسعه و تعاون410610116018481امیر شجاعی پیله رود266

01231ایران زمین12301000181716001امیر شجاعی پیله رود266

سپه1491800084207امیر شجاعی پیله رود266

08329سامان83202002306358001علی نیازی نسب 267

229تجارت144838815علی نیازی نسب 267

00168رفاه کارگران181484213علی نیازی نسب 267

سامان2306358علی نیازی نسب 267

02302پاسارگاد230100123994581علی نیازی نسب 267

پارسیان189373008علی نیازی نسب 267

65458ملت5516830154علی نیازی نسب 267

01271اقتصاد نوین12700105537643001علی نیازی نسب 267

سپه2227800019809علی نیازی نسب 267

02141شهر100802711597علی نیازی نسب 267

صادرات108827682007علی نیازی نسب 267

دی10351089508علی نیازی نسب 267

18184انصار181804007013508001علی نیازی نسب 267

کشاورزی768732747علی نیازی نسب 267

دی103510895008علی نیازی نسب 267

18121انصار181204009142302001مینا منصوری268

63156ملت4987841227مینا منصوری268

پست بانک5422359463416001مینا منصوری268

شهر1001980741794مینا منصوری268

سپه178800188805مینا منصوری268

01317دی100145459000مینا منصوری268

شهریار02816مسکن13008757414مظاهر معصومشاهی269

39052پاسارگاد3905100119799171مظاهر معصومشاهی269

00359صادرات107676792003مظاهر معصومشاهی269

00841تجارت267725292مظاهر معصومشاهی269

سپه2206800021207مظاهر معصومشاهی269

52128مهر ایران521201003072135001مظاهر معصومشاهی269

66639ملت5221945875مظاهر معصومشاهی269

03171پست بانک5560931319595201مظاهر معصومشاهی269

02151اقتصاد نوین21500105607522001مسعود ماالخطابی270

سامان814202346805001مسعود ماالخطابی270

تهران2217مسکن13009430110مسعود ماالخطابی270

تهران1150آینده100147422008مسعود ماالخطابی270

00170رفاه کارگران189651945مسعود ماالخطابی270

02799پاسارگاد279100124791891مسعود ماالخطابی270

10038پارسیان2000193985004مسعود ماالخطابی270

04941شهر100804251899مسعود ماالخطابی270

65201ملت5585739844مسعود ماالخطابی270

سرمایه103501001276976001مسعود ماالخطابی270

10099خاورمیانه100911020886690516مسعود ماالخطابی270



سپه1074800167608مسعود ماالخطابی270

02528صادرات109157600009مسعود ماالخطابی270

00147پست بانک14720118685041901مسعود ماالخطابی270

12011حکمت ایرانیان120101001699324001امیر خزائی زمانی271

18338انصار183304010551064001امیر خزائی زمانی271

00665صادرات109069388002امیر خزائی زمانی271

12508پارسیان2000193182008امیر خزائی زمانی271

00213تجارت118525833امیر خزائی زمانی271

02597مسکن13009391700امیر خزائی زمانی271

02144آینده100147961001امیر خزائی زمانی271

00102رفاه کارگران191022755امیر خزائی زمانی271

03245پاسارگاد324100124711501امیر خزائی زمانی271

01288گردشگری128702623471امیر خزائی زمانی271

00136ملی110498144000امیر خزائی زمانی271

02245شهر100804582715امیر خزائی زمانی271

01639قوامین16390100009230امیر خزائی زمانی271

سپه4800197801امیر خزائی زمانی271

68361ملت5586004142امیر خزائی زمانی271

تهران1301آینده100231870009ابوالفضل مرادی272

سامان90402002669589001ابوالفضل مرادی272

مسکن13010432634ابوالفضل مرادی272

ملی1114602950070ابوالفضل مرادی272

کشاورزی851506619ابوالفضل مرادی272

سپه1441800327705ابوالفضل مرادی272

صادرات111307485008ابوالفضل مرادی272

مهر ایران500401005192386001ابوالفضل مرادی272

ملت8256089951ابوالفضل مرادی272

انصار461906212271670001ابوالفضل مرادی272

قوامین213800100380547ابوالفضل مرادی272

اقتصاد نوین18400105810205001ابوالفضل مرادی272

توسعه و تعاون171410136631091ابوالفضل مرادی272

شهر100821514709ابوالفضل مرادی272

ملی111460295007ابوالفضل مرادی272

ایران زمین171001001067113001ابوالفضل مرادی272

08035سامان80302002569761001وحید کاظمی خیارک273

تهران01921مسکن13010183625وحید کاظمی خیارک273

سپه549800242212وحید کاظمی خیارک273

03301صادرات110592244000وحید کاظمی خیارک273

24052مهر ایران240501004429774001وحید کاظمی خیارک273

00821پست بانک1000118682763وحید کاظمی خیارک273

10094قوامین100940100134893وحید کاظمی خیارک273

03117ملی111108221008وحید کاظمی خیارک273

13106اقتصاد نوین131000105926350001وحید کاظمی خیارک273

16044سرمایه160401001750909001وحید کاظمی خیارک273

65235ملت5647364205حمیدرضا فرخ زاد274

تهران01181مسکن13009580559حمیدرضا فرخ زاد274

تهران00548کار آفرین100742180605حمیدرضا فرخ زاد274

0269آینده100156477006حمیدرضا فرخ زاد274

سامان2377180حمیدرضا فرخ زاد274

02383پاسارگاد238100125877021حمیدرضا فرخ زاد274

10092پارسیان20100010964606حمیدرضا فرخ زاد274

10439سرمایه104301001319345001حمیدرضا فرخ زاد274

00207صادرات109481602007حمیدرضا فرخ زاد274

18908انصار189004010820717001حمیدرضا فرخ زاد274



08193سامان81902002377180001حمیدرضا فرخ زاد274

قوامین16440100019758حمیدرضا فرخ زاد274

04855شهر100806464656حمیدرضا فرخ زاد274

01122اقتصاد نوین11200105662101001حمیدرضا فرخ زاد274

0203آینده100134250009مصطفی دهقانی275

02519پاسارگاد251100123050971مصطفی دهقانی275

مسکن13009078877مصطفی دهقانی275

01412قوامین14120100120378مصطفی دهقانی275

10285سرمایه102801001224929001مصطفی دهقانی275

17293توسعه و تعاون172910124993021مصطفی دهقانی275

01175صادرات108400536006مصطفی دهقانی275

66415ملت5478959447مصطفی دهقانی275

01090کشاورزی778200890مصطفی دهقانی275

10305پارسیان20100061220607مریم آذررنگ276

تهران65342ملت5862941613مریم آذررنگ276

کار آفرین100809739600مریم آذررنگ276

00832تجارت83493488مریم آذررنگ276

تهران02229مسکن13009940027مریم آذررنگ276

تهران01145دی103726900006مریم آذررنگ276

آینده100176666006مریم آذررنگ276

رفاه کارگران208934078مریم آذررنگ276

08148سامان81402002457956001مریم آذررنگ276

02044پاسارگاد204100128245181مریم آذررنگ276

01424گردشگری142703173671مریم آذررنگ276

00220ملی110921895000مریم آذررنگ276

01556اقتصاد نوین15500105781360001مریم آذررنگ276

سپه1778800292806مریم آذررنگ276

01103کشاورزی807583701مریم آذررنگ276

01631قوامین16310100011303مریم آذررنگ276

05004ایران زمین50001000816786001مریم آذررنگ276

10023سرمایه100201001387401001مریم آذررنگ276

04932شهر100811934750مریم آذررنگ276

01229سینا12200313631226001مریم آذررنگ276

انصار183204011189503001مریم آذررنگ276

03689رسالت36849189671مریم آذررنگ276

02742صادرات110209821009مریم آذررنگ276

11149حکمت ایرانیان111401001761840001مریم آذررنگ276

انصار181404311240668001مریم آذررنگ276

شهر100811278695مریم آذررنگ276

قوامین10350100260425مریم آذررنگ276

آینده100175833004مریم آذررنگ276

دی103709308003مریم آذررنگ276

پاسارگاد211110128675251مریم آذررنگ276

رفاه کارگران17940126علی اصغر رمضانی277

رفاه کارگران82660736علی اصغر رمضانی277

03411ملی109341947008علی اصغر رمضانی277

14113انصار141104001154523001علی اصغر رمضانی277

00208صادرات104993852004علی اصغر رمضانی277

14097توسعه و تعاون140910118476791علی اصغر رمضانی277

سینا23300308348449001علی اصغر رمضانی277

90191ملت193802527علی اصغر رمضانی277

28137ایران زمین281301000403329001علی اصغر رمضانی277

20122پارسیان2000148635000ادریس زاهدی زنجانی278

03952سینا39500302888920001ادریس زاهدی زنجانی278



94416سامان944102001999226001ادریس زاهدی زنجانی278

گرگان1829مسکن13008488747ادریس زاهدی زنجانی278

00356رفاه کارگران81402983ادریس زاهدی زنجانی278

62013مهر ایران620101002389082001ادریس زاهدی زنجانی278

55590ملت5020183745ادریس زاهدی زنجانی278

40198انصار401904005059382001ادریس زاهدی زنجانی278

32019ایران زمین320101000403640001ادریس زاهدی زنجانی278

31300تجارت3130073858ادریس زاهدی زنجانی278

30019اقتصاد نوین300100105154009001ادریس زاهدی زنجانی278

20041حکمت ایرانیان200401001561461001ادریس زاهدی زنجانی278

ملی109807013006ادریس زاهدی زنجانی278

03741پست بانک374120117857877801ادریس زاهدی زنجانی278

02896شهر10019608445805ادریس زاهدی زنجانی278

سپه870800100511ادریس زاهدی زنجانی278

صادرات106948275001ادریس زاهدی زنجانی278

رسالت57830225232ادریس زاهدی زنجانی278

تهران01039کار آفرین100636203606سعید باقریان چیمه279

08849سامان88402002226809001سعید باقریان چیمه279

10739پارسیان2000180137005سعید باقریان چیمه279

تهرانمسکن13009055420سعید باقریان چیمه279

تهرانآینده100131161001سعید باقریان چیمه279

03973پاسارگاد397100122030751سعید باقریان چیمه279

01045اقتصاد نوین10400105400972001سعید باقریان چیمه279

10154سرمایه101501001200244001سعید باقریان چیمه279

30632قوامین16320100019956سعید باقریان چیمه279

00327تجارت276365304سعید باقریان چیمه279

00339صادرات108172932002سعید باقریان چیمه279

67496ملت5406536046سعید باقریان چیمه279

سپه1032800113403سعید باقریان چیمه279

30155مهر ایران301501003301041001سعید باقریان چیمه279

05034شهر100799130793سعید باقریان چیمه279

قوامین16320100020631سعید باقریان چیمه279

94027سامان940202002724092001حسن جیت بند280

ساری02758مسکن13010627407حسن جیت بند280

01072رفاه کارگران235090396حسن جیت بند280

09010تجارت901131988حسن جیت بند280

00706صادرات111664122008حسن جیت بند280

آینده100223348001حسن جیت بند280

58578ملت8308691316حسن جیت بند280

31573انصار315704012271545001حسن جیت بند280

سپه554800129705حسن جیت بند280

09618ملی111671871008حسن جیت بند280

سرمایه390101001840309001حسن جیت بند280

02353سینا23500303435453001امید نوری اقدم281

ساری15011دی104486279003امید نوری اقدم281

ساری01148مسکن13010292939امید نوری اقدم281

94027سامان940202002597611001امید نوری اقدم281

20194پارسیان20100120453600امید نوری اقدم281

01778صادرات110888174008امید نوری اقدم281

58578ملت8103305518امید نوری اقدم281

سپه554800121206امید نوری اقدم281

آینده100195039009امید نوری اقدم281

39019سرمایه390101001776711001امید نوری اقدم281

68287مهر ایران682801004627264001امید نوری اقدم281



33016اقتصاد نوین330100105986731001امید نوری اقدم281

09618ملی111309119009امید نوری اقدم281

07959قوامین79590100021859امید نوری اقدم281

10698پارسیان2000156952009سعید همیشه بهار282

08365سامان83602002055713001سعید همیشه بهار282

836سامان1111111سعید همیشه بهار282

00137تجارت15631449سعید همیشه بهار282

تهران02628آینده100115539003سعید همیشه بهار282

01629دی100148431003سعید همیشه بهار282

تهران04191مسکن13008576616سعید همیشه بهار282

رفاه کارگران131265064سعید همیشه بهار282

02917پاسارگاد291100118567161سعید همیشه بهار282

01288گردشگری128701669781سعید همیشه بهار282

01375اقتصاد نوین13700105218418001سعید همیشه بهار282

سپه707800269710سعید همیشه بهار282

38117انصار381104009685793001سعید همیشه بهار282

10398سرمایه103901001130948001سعید همیشه بهار282

11063حکمت ایرانیان110601001578637001سعید همیشه بهار282

قوامین14050100120425سعید همیشه بهار282

01326ایران زمین13201000462342001سعید همیشه بهار282

03039ملی109900100008سعید همیشه بهار282

صادرات107303869001سعید همیشه بهار282

کشاورزی722334499سعید همیشه بهار282

04769شهر1002244933029سعید همیشه بهار282

سامان88420226809001سعید همیشه بهار282

ملت5112861336سعید همیشه بهار282

94416سامان944102002044189001احمد کرامتی283

گرگان02653پست بانک265320117863088701احمد کرامتی283

گرگان02617مسکن13008700844احمد کرامتی283

00840رفاه کارگران140415531احمد کرامتی283

00830صادرات107220767000احمد کرامتی283

31300تجارت3130073963احمد کرامتی283

سپه1894800105709احمد کرامتی283

31128توسعه و تعاون311210120666871احمد کرامتی283

36013سرمایه360101001140437001احمد کرامتی283

سپه1952800088603احمد کرامتی283

ملی109926843001احمد کرامتی283

62067مهر ایران620601002640928001احمد کرامتی283

30019اقتصاد نوین300100105254472001احمد کرامتی283

28339قوامین283390100104078احمد کرامتی283

سپه870800105007احمد کرامتی283

سپه1986800089401احمد کرامتی283

32105ایران زمین321001000458464001احمد کرامتی283

رسالت57832208792احمد کرامتی283

1079پارسیان20100160647601محمد حبیب زاده284

08071سامان80702002716058001محمد حبیب زاده284

تهرانمسکن13010576349محمد حبیب زاده284

01561دی104611262007محمد حبیب زاده284

03186پاسارگاد318100115758941محمد حبیب زاده284

01261گردشگری126704646301محمد حبیب زاده284

67694ملت8298762428محمد حبیب زاده284

04395صادرات111720460009محمد حبیب زاده284

00952ملی111738352004محمد حبیب زاده284

20894انصار208904020197738001محمد حبیب زاده284



10222سرمایه102201001837195001محمد حبیب زاده284

سپه308800224005محمد حبیب زاده284

02082شهر100825624801محمد حبیب زاده284

آینده100224511005محمد حبیب زاده284

00097پست بانک1000133219047محمد حبیب زاده284

کشاورزی870829560محمد حبیب زاده284

02095سینا20900303389572001مهدی هدایتی نهرابی285

اردبیل1301ملت5933274189مهدی هدایتی نهرابی285

اردبیل01151مسکن13010112632مهدی هدایتی نهرابی285

96411سامان964102002537455001مهدی هدایتی نهرابی285

15057پاسارگاد1505100130795671مهدی هدایتی نهرابی285

20104پارسیان20100087525606مهدی هدایتی نهرابی285

14514گردشگری1451703673391مهدی هدایتی نهرابی285

37029انصار370204011417249001مهدی هدایتی نهرابی285

سپه49800238501مهدی هدایتی نهرابی285

26583قوامین265830100050274مهدی هدایتی نهرابی285

22116مهر ایران221101004251921001مهدی هدایتی نهرابی285

13135حکمت ایرانیان131301001777533001مهدی هدایتی نهرابی285

03283شهر100816230584مهدی هدایتی نهرابی285

12027اقتصاد نوین120200105897121001مهدی هدایتی نهرابی285

00717پست بانک71720118699953901مهدی هدایتی نهرابی285

06008رسالت60054143991مهدی هدایتی نهرابی285

ملی111113648003مهدی هدایتی نهرابی285

صادرات110430558004مهدی هدایتی نهرابی285

آینده100180574000مهدی هدایتی نهرابی285

ایران زمین150101000861195001مهدی هدایتی نهرابی285

تهران10784پارسیان2000193001000زاهد عادلی زاده286

تهران02714آینده100145186001زاهد عادلی زاده286

سامان2313641زاهد عادلی زاده286

03037پاسارگاد303100123764131زاهد عادلی زاده286

02266مسکن13009323984زاهد عادلی زاده286

01297گردشگری129702584571زاهد عادلی زاده286

00788صادرات1090976511002زاهد عادلی زاده286

30087مهر ایران300801003543070001زاهد عادلی زاده286

67108ملت5542271800زاهد عادلی زاده286

01399قوامین13990100134821زاهد عادلی زاده286

02082شهر100804253788زاهد عادلی زاده286

18302انصار183004010445273001زاهد عادلی زاده286

ملی110450435005زاهد عادلی زاده286

ایران زمین11801000638143001زاهد عادلی زاده286

سپه152800159112زاهد عادلی زاده286

00334تجارت57168560زاهد عادلی زاده286

01185اقتصاد نوین11800105539809001زاهد عادلی زاده286

رسالت58841583932زاهد عادلی زاده286

01030کشاورزی773369807زاهد عادلی زاده286

گلوگاه04148مسکن13010230616جواد یوسفی زاد287

00814رفاه کارگران219820442جواد یوسفی زاد287

00162صادرات110818791003جواد یوسفی زاد287

09251ملی111315840005جواد یوسفی زاد287

56200ملت8068578852جواد یوسفی زاد287

03076پست بانک1000122699225جواد یوسفی زاد287

40126انصار401204011788461001جواد یوسفی زاد287

سپه965800118911جواد یوسفی زاد287

ساری2019پارسیان20100212956605زلیخا سلیمانی تپه سری288



ساری58651ملت8459696905زلیخا سلیمانی تپه سری288

ساری01148مسکن13010863200زلیخا سلیمانی تپه سری288

سامان2842561زلیخا سلیمانی تپه سری288

07960قوامین79600100176791زلیخا سلیمانی تپه سری288

31496انصار314904016753146001زلیخا سلیمانی تپه سری288

09626ملی112173412003زلیخا سلیمانی تپه سری288

33016اقتصاد نوین330100106206608001زلیخا سلیمانی تپه سری288

سپه869800125809زلیخا سلیمانی تپه سری288

39019سرمایه39010100887557001زلیخا سلیمانی تپه سری288

68034مهر ایران680301005668881001زلیخا سلیمانی تپه سری288

01028صادرات112166552008زلیخا سلیمانی تپه سری288

05060تجارت506624614پیمان مقنی آقاپور289

96058سامان960502002151483001پیمان مقنی آقاپور289

00264رفاه کارگران152682466پیمان مقنی آقاپور289

سامان2151483پیمان مقنی آقاپور289

20157مهر ایران201501002938624001پیمان مقنی آقاپور289

13615ملت5249985654پیمان مقنی آقاپور289

11001توسعه و تعاون110010122237111پیمان مقنی آقاپور289

04517ملی110117401002پیمان مقنی آقاپور289

03988سینا39800303021611001پیمان مقنی آقاپور289

سپه9800320303پیمان مقنی آقاپور289

01405صادرات107758479006پیمان مقنی آقاپور289

00263کار آفرین100297596606امیر ارسالن احترامی290

02031آینده100037651003امیر ارسالن احترامی290

سامان1651558امیر ارسالن احترامی290

03824پاسارگاد382100109166691امیر ارسالن احترامی290

20017دی100120243009امیر ارسالن احترامی290

18112انصار181104007659621001امیر ارسالن احترامی290

17013توسعه و تعاون17011019693921امیر ارسالن احترامی290

10362سرمایه103601000812927001امیر ارسالن احترامی290

09988پست بانک1620117826477901امیر ارسالن احترامی290

00068ملی109019449007امیر ارسالن احترامی290

08279سامان82702001651558001امیر ارسالن احترامی290

سپه2228800016809امیر ارسالن احترامی290

00013صادرات104105924000امیر ارسالن احترامی290

تهران20832پارسیان2000156838006جالل قدمی سرداری291

تهران11528مسکن13008037510جالل قدمی سرداری291

00359صادرات103346103002جالل قدمی سرداری291

00841تجارت103430038جالل قدمی سرداری291

تجارت205138722جالل قدمی سرداری291

انصار462104009470711001جالل قدمی سرداری291

10118سرمایه101101000916685001حامد رحمانی292

01197سینا11900302591413001حامد رحمانی292

10956پارسیان2000119398002حامد رحمانی292

تهران00503کار آفرین100287527609حامد رحمانی292

سامان12121212112حامد رحمانی292

تهرانمسکن13007371910حامد رحمانی292

تهران01181دی100124179005حامد رحمانی292

08623سامان86202001639372001حامد رحمانی292

02175پاسارگاد217100110693261حامد رحمانی292

02397آینده100036682006حامد رحمانی292

17013توسعه و تعاون170110110767741حامد رحمانی292

00483صادرات104471644006حامد رحمانی292

09988پست بانک11120117826839801حامد رحمانی292



00169ملی109004759000حامد رحمانی292

02037شهر100788622156حامد رحمانی292

01624اقتصاد نوین16200104686176001حامد رحمانی292

سپه560800111905حامد رحمانی292

00920کشاورزی640572571حامد رحمانی292

01624اقتصاد نوین4686176حامد رحمانی292

58651ملت8645149302سهیل اوالدی293

09060تجارت906081296سهیل اوالدی293

ساری00103صنعت و معدن103915547006سهیل اوالدی293

قائمشهر01781مسکن13011080051سهیل اوالدی293

00951رفاه کارگران270527242سهیل اوالدی293

01028صادرات112930097002سهیل اوالدی293

68034مهر ایران680301006667883001سهیل اوالدی293

01862سینا18600303735217001سهیل اوالدی293

39019سرمایه390101001930523001سهیل اوالدی293

31026انصار310204017302718001سهیل اوالدی293

03067پست بانک1000149288010سهیل اوالدی293

ملی112713042005سهیل اوالدی293

سپه869800133408سهیل اوالدی293

آینده100299740007سونا نژادی294

پاسارگاد1703100137574621سونا نژادی294

02031صادرات112505906005سونا نژادی294

09401ملی112414019002سونا نژادی294

50793انصار507904016944534001سونا نژادی294

گرگان1829مسکن13008609128احمد ناروئی295

گرگان01419سینا14100301140865001احمد ناروئی295

00781رفاه کارگران93643676احمد ناروئی295

سامان940202002073792001احمد ناروئی295

20909پارسیان2000151476001احمد ناروئی295

32159ایران زمین321501000416609001احمد ناروئی295

سپه401800135810احمد ناروئی295

صادرات107247552000احمد ناروئی295

62013مهر ایران620101002449162001احمد ناروئی295

55541ملت5058233778احمد ناروئی295

شهر1007946546779احمد ناروئی295

کشاورزی726263499احمد ناروئی295

07275ملی109861035009احمد ناروئی295

05024رسالت50232092642احمد ناروئی295

31050تجارت3105070526احمد ناروئی295

دی100146869005احمد ناروئی295

01285ایران زمین12801000814299001رضا معظمی گودرزی296

01811کشاورزی805184040رضا معظمی گودرزی296

00237ملی110912452002رضا معظمی گودرزی296

01048صادرات109987836002رضا معظمی گودرزی296

16216اقتصاد نوین162100105780347001رضا معظمی گودرزی296

10077سرمایه100701001323394001شهاب رفیعی297

03744سینا37400303235729001شهاب رفیعی297

65185ملت5668890563شهاب رفیعی297

تهران02361آینده100157413005شهاب رفیعی297

08044سامان80402002393760001شهاب رفیعی297

03417پاسارگاد341100126136611شهاب رفیعی297

مسکن13009714471شهاب رفیعی297

پارسیان201000149436004شهاب رفیعی297

سپه315800158102شهاب رفیعی297



01586قوامین15860100014111شهاب رفیعی297

38203انصار382004010947813001شهاب رفیعی297

00513صادرات109584477003شهاب رفیعی297

01050کشاورزی791864811شهاب رفیعی297

02196اقتصاد نوین21900105555507001شهاب رفیعی297

04959شهر100806984679شهاب رفیعی297

تهران00313کار آفرین100957047602مصیب کاکائی پایروندی298

مشهد2411مسکن13010780487مصیب کاکائی پایروندی298

98017سامان980102002787832001مصیب کاکائی پایروندی298

17642گردشگری1764704949631مصیب کاکائی پایروندی298

21038پارسیان20100189028608مصیب کاکائی پایروندی298

01010تجارت101260186مصیب کاکائی پایروندی298

07901ملی111896541002مصیب کاکائی پایروندی298

00861صادرات111914915007مصیب کاکائی پایروندی298

01005دی104673238002مصیب کاکائی پایروندی298

02769سینا27600303600171001مصیب کاکائی پایروندی298

20894انصار208904016588456001مصیب کاکائی پایروندی298

44016سرمایه440101001854714001مصیب کاکائی پایروندی298

سپه1326800143705مصیب کاکائی پایروندی298

ملت8399419633مصیب کاکائی پایروندی298

قوامین999740100077518مصیب کاکائی پایروندی298

تهران02155مسکن13010034869حسن شیری سیدلری299

تهران0203آینده100180107002حسن شیری سیدلری299

رفاه کارگران213176063حسن شیری سیدلری299

08175سامان81702002506732001حسن شیری سیدلری299

03919پاسارگاد391100129615891حسن شیری سیدلری299

01175گردشگری117703410141حسن شیری سیدلری299

66126ملت5887729230حسن شیری سیدلری299

سپه1347800180903حسن شیری سیدلری299

10285سرمایه102801001423080001حسن شیری سیدلری299

01423قوامین14230100139447حسن شیری سیدلری299

02378صادرات110259147006حسن شیری سیدلری299

01920کشاورزی813108069حسن شیری سیدلری299

02358شهر100812734571حسن شیری سیدلری299

18193انصار181904011221645001حسن شیری سیدلری299

00129پست بانک12920110521498401حسن شیری سیدلری299

01172ایران زمین11701000831750001حسن شیری سیدلری299

05892رسالت58951958911حسن شیری سیدلری299

01805اقتصاد نوین18000105857277001حسن شیری سیدلری299

44016سرمایه440101001857576001پوریا فرح بخش ده کبودی300

98017سامان980102002780029001پوریا فرح بخش ده کبودی300

تهران00313کار آفرین100958643607پوریا فرح بخش ده کبودی300

02258مسکن13010722505پوریا فرح بخش ده کبودی300

پاسارگاد13573997پوریا فرح بخش ده کبودی300

17642گردشگری1764704990541پوریا فرح بخش ده کبودی300

01724تجارت327509764پوریا فرح بخش ده کبودی300

سپه1326800143602پوریا فرح بخش ده کبودی300

01005دی104666298005پوریا فرح بخش ده کبودی300

44214ملت8389454964پوریا فرح بخش ده کبودی300

07910ملی111897070003پوریا فرح بخش ده کبودی300

قوامین999730100066347پوریا فرح بخش ده کبودی300

01378سینا13700303081759001مصطفی پناه301

سلری02514مسکن13009099121مصطفی پناه301

00815رفاه کارگران162332520مصطفی پناه301



20194پارسیان2000185255006مصطفی پناه301

72121آینده100132024004مصطفی پناه301

03013پست بانک301320118677304001مصطفی پناه301

33016اقتصاد نوین330100105420847001مصطفی پناه301

07443قوامین74430100112081مصطفی پناه301

31519انصار315104010228212001مصطفی پناه301

سپه1881800109208مصطفی پناه301

01778صادرات108479095009مصطفی پناه301

09605ملی110258011001مصطفی پناه301

58685ملت5402118319مصطفی پناه301

03037پاسارگاد303100114827611سید محسن چاالک302

انصار183604009198124001سید محسن چاالک302

11018حکمت ایرانیان110101001515179001سید محسن چاالک302

پست بانک389920117842897301سید محسن چاالک302

03002صادرات105958750002سید محسن چاالک302

02132شهر100792541111سید محسن چاالک302

سپه2215800044903سید محسن چاالک302

سپه248800118709سید محسن چاالک302

سپه407800252402سید محسن چاالک302

بجنورد50011دی104666022009سید ابراهیم اوالد علی303

38017اقتصاد نوین380100106163117001سید ابراهیم اوالد علی303

9321سامان11111111سید ابراهیم اوالد علی303

بجنورد02812مسکن13010711953سید ابراهیم اوالد علی303

سامان2777548سید ابراهیم اوالد علی303

11013پاسارگاد1101100135435591سید ابراهیم اوالد علی303

گردشگری1058704945441سید ابراهیم اوالد علی303

20226پارسیان20100179193603سید ابراهیم اوالد علی303

سپه2039800175611سید ابراهیم اوالد علی303

04710تجارت471065498سید ابراهیم اوالد علی303

ملی111886337008سید ابراهیم اوالد علی303

21272ایران زمین212701001093660001سید ابراهیم اوالد علی303

21088حکمت ایرانیان210801001881091001سید ابراهیم اوالد علی303

38094مهر ایران380901005422085001سید ابراهیم اوالد علی303

43141انصار431404011286102001سید ابراهیم اوالد علی303

01335صادرات111900725006سید ابراهیم اوالد علی303

39004توسعه و تعاون390010139865831سید ابراهیم اوالد علی303

48272ملت8392322022سید ابراهیم اوالد علی303

32526قوامین32526010188479سید ابراهیم اوالد علی303

همدان3601اقتصاد نوین360100106188684001احسان فرجی304

همدان01116مسکن13010728098احسان فرجی304

سامان2813737احسان فرجی304

سپه918800128711احسان فرجی304

00952صادرات111908941000احسان فرجی304

18438قوامین184380100346510احسان فرجی304

06113ملی111933634008احسان فرجی304

74101مهر ایران741001005420582001احسان فرجی304

24000تجارت2403072756احسان فرجی304

04276شهر100826693870احسان فرجی304

51293انصار512904011958441001احسان فرجی304

25874ملت8404395181احسان فرجی304

14069حکمت ایرانیان140601001912807001احسان فرجی304

آینده100257717008احسان فرجی304

سپه554800121707بهمن پوالدی305

58644ملت8120595037بهمن پوالدی305



04585صادرات110927986001بهمن پوالدی305

09618ملی111323792007بهمن پوالدی305

یزد96651ملت8367566211قربانعلی خزائی306

یزد37015اقتصاد نوین370100103716779001قربانعلی خزائی306

03503ملی102404746004قربانعلی خزائی306

19995قوامین199950100155805قربانعلی خزائی306

02588سینا25800309100181001قربانعلی خزائی306

50974انصار509704016587881001قربانعلی خزائی306

76055مهر ایران760501005293259001قربانعلی خزائی306

20720تجارت2072516284قربانعلی خزائی306

سپه1598800142212قربانعلی خزائی306

27171ایران زمین271701001082342001قربانعلی خزائی306

01030کشاورزی870754831حمیدرضا سلماسی307

18302انصار183004316516187001حمیدرضا سلماسی307

00334تجارت120797409حمیدرضا سلماسی307

ملی111498267003حمیدرضا سلماسی307

00469صادرات111766881006حمیدرضا سلماسی307

20407پارسیان20100173234600حمیدرضا سلماسی307

02186شهر100825864894حمیدرضا سلماسی307

66548ملت8362348473حمیدرضا سلماسی307

01399قوامین13990100429540حمیدرضا سلماسی307

تهران01211مسکن13008196548روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

11018آینده100102420001روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

00119رفاه کارگران75841812روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

08062سامان80602003591115001روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

00747کار آفرین100430593603روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

02876پاسارگاد287100115905801روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

12214پارسیان2000142472004روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

00157ملی109667645000روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

00307صادرات106464533007روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

09988پست بانک1620117852884301روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

سپه1800436111روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

01541سینا15400302831041001روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

64287ملت4915402904روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

سپه1846800190411روح اله حنیفه زاده میرکوهی308

68593ملت8178231804کامیار علی محمدی309

تهران01982مسکن13010370883کامیار علی محمدی309

01240رفاه کارگران226631631کامیار علی محمدی309

08365سامان83602002644951001کامیار علی محمدی309

03919پاسارگاد391100132660821کامیار علی محمدی309

12404پارسیان20100126864606کامیار علی محمدی309

01392گردشگری139704430441کامیار علی محمدی309

00880تجارت316901190کامیار علی محمدی309

01584قوامین15840100201302کامیار علی محمدی309

38117انصار381104012025369001کامیار علی محمدی309

01217اقتصاد نوین12100106046756001کامیار علی محمدی309

00516ملی111405981002کامیار علی محمدی309

03387شهر100820697273کامیار علی محمدی309

17221توسعه و تعاون172210136446131کامیار علی محمدی309

01120کشاورزی845150807کامیار علی محمدی309

01389ایران زمین13801001000352001کامیار علی محمدی309

00242پست بانک1000127963055کامیار علی محمدی309

12083حکمت ایرانیان120801001835679001کامیار علی محمدی309

03966صادرات111165958002کامیار علی محمدی309



03907سینا39000303468360001کامیار علی محمدی309

37015اقتصاد نوین370100106170650001نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

یزد6651ملت8389340514نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

01125مسکن13010724626نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

19995قوامین199950100156945نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

سپه1598800144002نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

50974انصار509704003453479001نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

03503ملی111897181009نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

76132مهر ایران761301005418854001نیک زاد فرح بخش ده کبودی310

مینودشت02712پست بانک1000130149890قاسم یوسفی جوبنه311

09305ملی111621250006قاسم یوسفی جوبنه311

31042توسعه و تعاون310410137401511قاسم یوسفی جوبنه311

32444ایران زمین324401001034129001قاسم یوسفی جوبنه311

سپه501800131607قاسم یوسفی جوبنه311

سامان8882542662001داود سرگزی312

قائمشهر20023آینده100229755007داود سرگزی312

01018رفاه کارگران235010870داود سرگزی312

04496مسکن13010603085داود سرگزی312

59485ملت8285869535داود سرگزی312

39064سرمایه390601001846925001داود سرگزی312

34021توسعه و تعاون340210138172821داود سرگزی312

11446ایران زمین114401001046058001داود سرگزی312

09493ملی111635614001داود سرگزی312

09210تجارت921084331داود سرگزی312

03144پست بانک1000134159358داود سرگزی312

02204صادرات111569439001داود سرگزی312

02050کشاورزی862688541داود سرگزی312

سپه966800159805داود سرگزی312

02353سینا23500303430227001مهدی فوالدی تاالری313

ساری01617مسکن13010332727مهدی فوالدی تاالری313

00627رفاه کارگران222001628مهدی فوالدی تاالری313

مسکن13010284985مهدی فوالدی تاالری313

00080صادرات110879650005مهدی فوالدی تاالری313

09602ملی111302928003مهدی فوالدی تاالری313

68287مهر ایران682801004590774001مهدی فوالدی تاالری313

01095ایران زمین10901000971952001مهدی فوالدی تاالری313

07462قوامین74620100041116مهدی فوالدی تاالری313

34161توسعه و تعاون341610135443731مهدی فوالدی تاالری313

72121آینده100190241008مهدی فوالدی تاالری313

سپه980800133002مهدی فوالدی تاالری313

02770کشاورزی838755234مهدی فوالدی تاالری313

58586ملت8102903630مهدی فوالدی تاالری313

33016اقتصاد نوین330100103462894001مهدی فوالدی تاالری313

تهران02695مسکن13008543012محمد قهرمانی ایمان314

00138رفاه کارگران146659740محمد قهرمانی ایمان314

08225سامان82202002020766001محمد قهرمانی ایمان314

68437ملت5097237581محمد قهرمانی ایمان314

12092حکمت ایرانیان120901001575083001محمد قهرمانی ایمان314

38334انصار383304009674717001محمد قهرمانی ایمان314

01289اقتصاد نوین12800105191563001محمد قهرمانی ایمان314

سپه481800225405محمد قهرمانی ایمان314

01428قوامین14280100121005محمد قهرمانی ایمان314

01222دی100148270008محمد قهرمانی ایمان314

02245شهر1002392621533محمد قهرمانی ایمان314



30042مهر ایران300401002732564001محمد قهرمانی ایمان314

سپه1977800133904محمد قهرمانی ایمان314

سپه1846800152510محمد قهرمانی ایمان314

00394صادرات107200276006محمد قهرمانی ایمان314

پست بانک20620117861548501محمد قهرمانی ایمان314

سپه1182800219606محمد قهرمانی ایمان314

03726سینا37200302711049001مجید کرد315

00101رفاه کارگران65558224مجید کرد315

08415سامان84102001752949001مجید کرد315

02623پاسارگاد262100113382111مجید کرد315

مسکن13007809794مجید کرد315

پارسیان132095مجید کرد315

02092اقتصاد نوین20900104869768001مجید کرد315

38352انصار383504008768694001مجید کرد315

10095سرمایه100901001003507001مجید کرد315

سپه480347مجید کرد315

62471ملت4681958078مجید کرد315

01204ایران زمین12001000206164001مجید کرد315

سپه570800150903مجید کرد315

02123شهر100790835507مجید کرد315

تجارت115033883مجید کرد315

قوامین14640100101263مجید کرد315

توسعه و تعاون172210116112891مجید کرد315

ساری04424مسکن13009120976لیال تقی زاده ورکی316

00361رفاه کارگران162251350لیال تقی زاده ورکی316

00367کار آفرین100653502601لیال تقی زاده ورکی316

58701ملت5343832883لیال تقی زاده ورکی316

09606ملی109952573001لیال تقی زاده ورکی316

07007قوامین70070100112559لیال تقی زاده ورکی316

02780کشاورزی741524680لیال تقی زاده ورکی316

02666صادرات107663267006لیال تقی زاده ورکی316

سپه554800092912لیال تقی زاده ورکی316

تهران02455مسکن13010686080محمد الریمیان317

تهران01021کار آفرین100953528608محمد الریمیان317

آینده100232055008محمد الریمیان317

سامان2736563محمد الریمیان317

03186پاسارگاد318100134465901محمد الریمیان317

12449پارسیان20100163380603محمد الریمیان317

01374گردشگری137704856841محمد الریمیان317

66423ملت8352532879محمد الریمیان317

00787صادرات111730201008محمد الریمیان317

10362سرمایه103601001839395001محمد الریمیان317

00025تجارت148618496محمد الریمیان317

01840کشاورزی866945471محمد الریمیان317

01457دی104641536008محمد الریمیان317

سپه1944800189901محمد الریمیان317

00951ملی111743861002محمد الریمیان317

54652انصار546506216571443001محمد الریمیان317

05355شهر100824464266محمد الریمیان317

04168مسکن13010477373حمیدرضا  کولیوندی318

46192انصار461906212199294001حمیدرضا  کولیوندی318

ملی111530139000حمیدرضا  کولیوندی318

02634شهر100822230107حمیدرضا  کولیوندی318

ساریآینده100203734008محمد اسماعیلی319



ساری02899مسکن13010433939محمد اسماعیلی319

ساری01862سینا18600303481825001محمد اسماعیلی319

00731رفاه کارگران227589178محمد اسماعیلی319

20194پارسیان20100136474605محمد اسماعیلی319

09690تجارت969141388محمد اسماعیلی319

سپه1150800144812محمد اسماعیلی319

34161توسعه و تعاون341610136818571محمد اسماعیلی319

02792شهر100821927786محمد اسماعیلی319

02347صادرات111239638002محمد اسماعیلی319

ملی111441593000محمد اسماعیلی319

33016اقتصاد نوین330100106049598001محمد اسماعیلی319

58602ملت8204883169محمد اسماعیلی319

02940کشاورزی846971390محمد اسماعیلی319

20014حکمت ایرانیان200101001846681001محمد اسماعیلی319

39019سرمایه390101001801642001محمد اسماعیلی319

31519انصار315104012144515001محمد اسماعیلی319

بابلسر211سینا21100303809196001پوریا کاظمی ترکی320

2926مسکن13011211789پوریا کاظمی ترکی320

رفاه کارگران278399629پوریا کاظمی ترکی320

سامان942102003107191001پوریا کاظمی ترکی320

پاسارگاد1703100140952951پوریا کاظمی ترکی320

پارسیان20100335199601پوریا کاظمی ترکی320

کشاورزی934229983پوریا کاظمی ترکی320

ملت8751697649پوریا کاظمی ترکی320

اقتصاد نوین332500106364829001پوریا کاظمی ترکی320

توسعه و تعاون340710146775641پوریا کاظمی ترکی320

صادرات113485951000پوریا کاظمی ترکی320

سپه2207800088201پوریا کاظمی ترکی320

مهر ایران683201007387403001پوریا کاظمی ترکی320

ایران زمین112101001291686001پوریا کاظمی ترکی320

انصار515904017504176001پوریا کاظمی ترکی320

قوامین70450100326007پوریا کاظمی ترکی320

ملی113022967008پوریا کاظمی ترکی320

پست بانک1000152846381پوریا کاظمی ترکی320

تهران67033ملت5492042667مجید ترک چشمه سلطانی321

05034شهر100802733229مجید ترک چشمه سلطانی321

00095تجارت178008226مجید ترک چشمه سلطانی321

01030کشاورزی771748935مجید ترک چشمه سلطانی321

01176صادرات109099541003مجید ترک چشمه سلطانی321

سپه4800195009مجید ترک چشمه سلطانی321

اقتصاد نوین230100106299325001سجاد صنعتی هرسینی323

9103سامان910302002977245001سجاد صنعتی هرسینی323

شیراز2144مسکن13011000158سجاد صنعتی هرسینی323

گردشگری2711706107761سجاد صنعتی هرسینی323

پارسیان20100255137604سجاد صنعتی هرسینی323

تجارت783046903سجاد صنعتی هرسینی323

شهر100833081465سجاد صنعتی هرسینی323

ملت8607791119سجاد صنعتی هرسینی323

مهر ایران480101006366408001سجاد صنعتی هرسینی323

ایران زمین62801001215317001سجاد صنعتی هرسینی323

ملی112612680002سجاد صنعتی هرسینی323

پاسارگاد3106100140596731مهرداد شمسینی غیاثوند324

مسکن13011190645مهرداد شمسینی غیاثوند324

ملت8712001856مهرداد شمسینی غیاثوند324



ملی112994467008مهرداد شمسینی غیاثوند324

ایران زمین261501001282678001مهرداد شمسینی غیاثوند324

تجارت1022049603مهرداد شمسینی غیاثوند324

کشاورزی925176087مهرداد شمسینی غیاثوند324

انصار214304017447075001مهرداد شمسینی غیاثوند324

شهر100837407633مهرداد شمسینی غیاثوند324

پاسارگاد3112100140400881فرامرز نعمتی325

سرمایه230101001944066001فرامرز نعمتی325

ملت8719321910فرامرز نعمتی325

توسعه و تعاون200010146821831فرامرز نعمتی325

مهر ایران402401007249275001فرامرز نعمتی325

تجارت1017691968فرامرز نعمتی325

شهر100838338068فرامرز نعمتی325

کشاورزی928235532فرامرز نعمتی325

انصار516406217515390001فرامرز نعمتی325

2845مسکن13011193078پژمان غیاثوند326

ملت8734105901پژمان غیاثوند326

توسعه و تعاون281110146787071پژمان غیاثوند326

سپه1122800218211پژمان غیاثوند326

ملی113054000008پژمان غیاثوند326

اقتصاد نوین270400106375114001پژمان غیاثوند326

شهر100837872984پژمان غیاثوند326

تجارت2269035237پژمان غیاثوند326

سینا15200303811721001پژمان غیاثوند326

رشت2201آینده100422438004مجید قاضیانی327

رفاه کارگران177403949مجید قاضیانی327

سپه1070800220610مجید قاضیانی327

تجارت810064625مجید قاضیانی327

کشاورزی932673477مجید قاضیانی327

رشت2821مسکن13011374702هادی کربالئی محمد حسن328

رفاه کارگران28558889هادی کربالئی محمد حسن328

پاسارگاد1503100141300231هادی کربالئی محمد حسن328

گردشگری2131706833281هادی کربالئی محمد حسن328

سپه1534800242704هادی کربالئی محمد حسن328

مهر ایران640701007538033001هادی کربالئی محمد حسن328

ملی113212160009هادی کربالئی محمد حسن328

تجارت857088344هادی کربالئی محمد حسن328

ملت8788641012هادی کربالئی محمد حسن328

صادرات114127782004هادی کربالئی محمد حسن328

انصار501404017703496001هادی کربالئی محمد حسن328

شهر100843131938هادی کربالئی محمد حسن328

اقتصاد نوین180400106478776001هادی کربالئی محمد حسن328

سنندج2528مسکن13011310375مجید خواجه329

سنندج8701دی105037331003مجید خواجه329

سامان927102003172477001مجید خواجه329

پاسارگاد2401100141819091مجید خواجه329

ملت8812242579مجید خواجه329

آینده100478061002مجید خواجه329

مهر ایران541301007875153001مجید خواجه329

پست بانک1000154415169مجید خواجه329

ملت10161461مجید خواجه329

ملی113308524007مجید خواجه329

تجارت1139049671مجید خواجه329

سرمایه310101001959891001مجید خواجه329



حکمت ایرانیان150101002001528001مجید خواجه329

اقتصاد نوین260100106431411001مجید خواجه329

مسکن13010972845حسن همتیان دوداره330

گرگان30313اقتصاد نوین303100106331209001علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

آینده100360308002علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

94416سامان944102003029391001علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

مسکن13011153007علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

39016ملت8718323723علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

06033ایران زمین60301001285553001علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

سپه1894800130602علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

25511انصار255104017437258001علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

07230ملی112961333000علی اشرف دهقانی زاده بشته وار331

39164ملت8571928711فرهاد رحمان332

91039سامان910302002957649001فرهاد رحمان332

شیراز02144مسکن13010974981فرهاد رحمان332

09605ملی112458138007فرهاد رحمان332

03152شهر100831881205فرهاد رحمان332

48011مهر ایران480101006255189001فرهاد رحمان332

05838قوامین58380100148063فرهاد رحمان332

سپه769800129305فرهاد رحمان332

18023حکمت ایرانیان180201001957219001فرهاد رحمان332

23072اقتصاد نوین230700106287712001فرهاد رحمان332

01256سینا12500303709386001فرهاد رحمان332

06327ایران زمین63201001189827001فرهاد رحمان332

ملت8918840757فرزاد بهرامی سپهر333

سرمایه310101001964383001ابراهیم نجفی334

ملت8825416065ابراهیم نجفی334

تجارت1114083611ابراهیم نجفی334

پست بانک1000154850746ابراهیم نجفی334

حکمت ایرانیان150101002006215001ابراهیم نجفی334

ملی113397781009ابراهیم نجفی334

مهر ایران540301008134549001ابراهیم نجفی334

مسکن13011351049حسین قربانی337

ملت8823150159حسین قربانی337

مهر ایران541001007981205001حسین قربانی337

ملی113394900002حسین قربانی337

تجارت1140870036حسین قربانی337

کشاورزی941998542حسین قربانی337

پاسارگاد14211052علیرضا کنجوریان338

توسعه و تعاون210510147816411حسن بندش339

مهر ایران420801007598647001حسن بندش339

ملت8780878111حسن بندش339

ملی113215514007حسن بندش339

سپه48800264410حسن بندش339

ملت8903409696مصطفی رحمانی340

شهر100843332130مصطفی رحمانی340

کشاورزی950396523مصطفی رحمانی340

سپه1730800269307مصطفی رحمانی340

91039سامان910302003044638001ولی افشار اسبکی342

شیراز02144مسکن13011168450ولی افشار اسبکی342

سپه1088800139501ولی افشار اسبکی342

آینده100345810003ولی افشار اسبکی342

38968ملت8689697503ولی افشار اسبکی342

05189قوامین51890100487780ولی افشار اسبکی342



25511انصار255104017777928001ولی افشار اسبکی342

06024ایران زمین60201001263454001ولی افشار اسبکی342

48011مهر ایران480101007114510001ولی افشار اسبکی342

07030تجارت703084796ولی افشار اسبکی342

23072اقتصاد نوین230700106358973001ولی افشار اسبکی342

9101سامان11111111111112111محمد امین توکلی343

سامان910102002968858001محمد امین توکلی343

کار آفرین10107021603محمد امین توکلی343

مسکن13011062174محمد امین توکلی343

پارسیان20100250403604محمد امین توکلی343

شهر100832871767محمد امین توکلی343

ملی112631108006محمد امین توکلی343

تجارت702063183محمد امین توکلی343

ایران زمین647010012114073001محمد امین توکلی343

سرمایه270701001921319001محمد امین توکلی343

ملت8606444505محمد امین توکلی343

قوامین55100100389637محمد امین توکلی343

سینا421003969211409001محمد امین توکلی343

سپه693597محمد امین توکلی343

سپه1459800103211محمد امین توکلی343

پاسارگاد719675محمد شفییعی خزانه344

مسکن13002137829محمد شفییعی خزانه344

پارسیان34765محمد شفییعی خزانه344

91048سامان910402003006785001مصطفی هادی پور پیشکلی345

02629مسکن13011045450مصطفی هادی پور پیشکلی345

07100تجارت710062714مصطفی هادی پور پیشکلی345

03826شهر100833887267مصطفی هادی پور پیشکلی345

39297ملت8626245177مصطفی هادی پور پیشکلی345

24204توسعه و تعاون242010144697271مصطفی هادی پور پیشکلی345

07314ملی112740837007مصطفی هادی پور پیشکلی345

06476ایران زمین64701001235071001مصطفی هادی پور پیشکلی345

47190کشاورزی916968201مصطفی هادی پور پیشکلی345

آینده100331600003مصطفی هادی پور پیشکلی345

48314مهر ایران483101006726873001مصطفی هادی پور پیشکلی345

صادرات113019595004مصطفی هادی پور پیشکلی345

رسالت1077803232محمد مهدی احسانی پور346

رفاه کارگران293146585سید جواد سیف زمانی گودینی347

سامان3161292سید جواد سیف زمانی گودینی347

پاسارگاد14101171سید جواد سیف زمانی گودینی347

مسکن13011231910سید جواد سیف زمانی گودینی347

گردشگری677049سید جواد سیف زمانی گودینی347

پارسیان367165سید جواد سیف زمانی گودینی347

28004توسعه و تعاون280010119778401سید جواد سیف زمانی گودینی347

45237ملت8791602466سید جواد سیف زمانی گودینی347

سپه342800165409سید جواد سیف زمانی گودینی347

08077کشاورزی931126606سید جواد سیف زمانی گودینی347

01933صادرات113641067002سید جواد سیف زمانی گودینی347

انصار526006217556350001سید جواد سیف زمانی گودینی347

سامان950102003093485001کیانوش کریمی فر348

مسکن13011191916کیانوش کریمی فر348

تجارت2255097612کیانوش کریمی فر348

ملت8743293743کیانوش کریمی فر348

سپه342800163310کیانوش کریمی فر348

ملی113088595000کیانوش کریمی فر348



توسعه و تعاون281110147311531کیانوش کریمی فر348

کشاورزی929769584کیانوش کریمی فر348

ملت8726855540پیمان گندم کار349

ملی113011449009پیمان گندم کار349

رفاه کارگران286041030وحید جهان فر350

سامان945102003238402001وحید جهان فر350

پاسارگاد3401100142456281وحید جهان فر350

مسکن13011374025وحید جهان فر350

پارسیان20100411039607وحید جهان فر350

گردشگری1023707302031وحید جهان فر350

اقتصاد نوین210100106447003001وحید جهان فر350

ملت8890788660وحید جهان فر350

سپه1046800135206وحید جهان فر350

پست بانک1000156988841وحید جهان فر350

توسعه و تعاون220510149801941وحید جهان فر350

حکمت ایرانیان200701002014278001وحید جهان فر350

ملی113456667004وحید جهان فر350

تجارت2940068501وحید جهان فر350

صادرات114100481007وحید جهان فر350

سینا12600303896047001وحید جهان فر350

31070ملت8705335274علیرضا ملکی یادگاری351

97015سامان970102003069757001علیرضا ملکی یادگاری351

06504ملی112968124002علیرضا ملکی یادگاری351

26151ایران زمین261501001304861001علیرضا ملکی یادگاری351

23018سرمایه230101001942241001علیرضا ملکی یادگاری351

10280تجارت1028689159علیرضا ملکی یادگاری351

04181شهر100836720218علیرضا ملکی یادگاری351

06420کشاورزی923154431علیرضا ملکی یادگاری351

آینده100405968001علیرضا ملکی یادگاری351

انصار188004009879201001علیرضا ترک چین352

شهر1002264245437علیرضا ترک چین352

سپه2800316703علیرضا ترک چین352

تجارت254603546علیرضا ترک چین352

00984رفاه کارگران146237572افشین محمدپور353

00688کار آفرین100502227605افشین محمدپور353

02365پاسارگاد236100118225561افشین محمدپور353

مسکن13008510151افشین محمدپور353

01288گردشگری128701512401افشین محمدپور353

30015مهر ایران300101002530610001افشین محمدپور353

02245شهر1002131973351افشین محمدپور353

01326دی100148370000افشین محمدپور353

00135ملی109965009006افشین محمدپور353

00746تجارت177591424افشین محمدپور353

01643قوامین16430100002605افشین محمدپور353

12092حکمت ایرانیان120901001583985001افشین محمدپور353

03726سینا37200303876193001افشین محمدپور353

22001توسعه و تعاون220010120336401افشین محمدپور353

02596آینده100113857006افشین محمدپور353

00860کشاورزی719479791افشین محمدپور353

05241رسالت52432056551افشین محمدپور353

00008صادرات107179071005افشین محمدپور353

اقتصاد نوین14000105186032001افشین محمدپور353

سرمایه432771افشین محمدپور353

سرمایه102401001120800001افشین محمدپور353



پست بانک22420117862066901افشین محمدپور353

ملت5079272281افشین محمدپور353

رفاه کارگران91372549دانیال فندرسکی فته کشی354

رفاه کارگران83310710دانیال فندرسکی فته کشی354

کار آفرین100496927600دانیال فندرسکی فته کشی354

پارسیان2000152858009دانیال فندرسکی فته کشی354

ملت5065383584دانیال فندرسکی فته کشی354

سپه870800100909دانیال فندرسکی فته کشی354

مهر ایران148105دانیال فندرسکی فته کشی354

مهر ایران620601002474198001دانیال فندرسکی فته کشی354

اقتصاد نوین300100105178607001دانیال فندرسکی فته کشی354

حکمت ایرانیان200401001568738001دانیال فندرسکی فته کشی354

گرگان141سینا14100302903924001دانیال فندرسکی فته کشی354

ملی109899221000دانیال فندرسکی فته کشی354

پست بانک5401829989498701دانیال فندرسکی فته کشی354

ایران زمین320101000415857001دانیال فندرسکی فته کشی354

گنبدکاووسدی103227836006فواد رحیمیان355

گنبدکاووس249سینا26900302983062001فواد رحیمیان355

رفاه کارگران149685580فواد رحیمیان355

پاسارگاد3502100119894091فواد رحیمیان355

سپه599800130108فواد رحیمیان355

پست بانک5674341312220901فواد رحیمیان355

حکمت ایرانیان200501001602746001فواد رحیمیان355

ملت5211069764فواد رحیمیان355

مهر ایران620801002917851001فواد رحیمیان355

توسعه و تعاون310110122256681فواد رحیمیان355

ملی110051466009فواد رحیمیان355

تجارت3118072846فواد رحیمیان355

اقتصاد نوین302100105297393001فواد رحیمیان355

تهران2712مسکن13009719819وهاب نصیری356

تهران0115دی103636949002وهاب نصیری356

تهران367سینا36700303194860001وهاب نصیری356

رفاه کارگران59052703وهاب نصیری356

سامان80202002375479001وهاب نصیری356

کار آفرین100760223609وهاب نصیری356

پاسارگاد236100125963901وهاب نصیری356

گردشگری124702840651وهاب نصیری356

پارسیان20100014189603وهاب نصیری356

انصار383104010814774001وهاب نصیری356

ملت5652314556وهاب نصیری356

صادرات109598226007وهاب نصیری356

سپه312800156810وهاب نصیری356

قوامین16430100008749وهاب نصیری356

رسالت50145028562وهاب نصیری356

اقتصاد نوین18700105672722001وهاب نصیری356

کشاورزی789211516وهاب نصیری356

قوامین16430100009970وهاب نصیری356

شهر100804561545وهاب نصیری356

سینا36700403244433001وهاب نصیری356

تجارت304558016وهاب نصیری356

ایران زمین11401000686870001وهاب نصیری356

توسعه و تعاون170110128630461وهاب نصیری356

سرمایه102501001321538001وهاب نصیری356

ملی110682030006وهاب نصیری356



مهر ایران301001003813000001وهاب نصیری356

حکمت ایرانیان110401001732191001وهاب نصیری356

دی103631011069وهاب نصیری356

توسعه و تعاون170111129803961وهاب نصیری356

شهر100809130635وهاب نصیری356

00455رفاه کارگران266797167محمدرضا راه طبع ارضی357

02362سینا23600303702276001محمدرضا راه طبع ارضی357

سپه88800205310محمدرضا راه طبع ارضی357

09170تجارت917096260محمدرضا راه طبع ارضی357

52413انصار524104016993586001محمدرضا راه طبع ارضی357

00114صادرات112646567005محمدرضا راه طبع ارضی357

33518اقتصاد نوین335100106279133001محمدرضا راه طبع ارضی357

09503ملی112488228006محمدرضا راه طبع ارضی357

59501ملت8596529529محمدرضا راه طبع ارضی357

رفاه کارگران1454031پیمان قماشچی358

سامان772789پیمان قماشچی358

سامان1369303پیمان قماشچی358

پاسارگاد341719675پیمان قماشچی358

تهران1475مسکن13010239948محمد ابراهیمی360

تهران0151دی104472374008محمد ابراهیمی360

رفاه کارگران219580418محمد ابراهیمی360

سامان84802002569711001محمد ابراهیمی360

کار آفرین100859805601محمد ابراهیمی360

پاسارگاد291100131039991محمد ابراهیمی360

گردشگری117704085841محمد ابراهیمی360

پارسیان20100106834600محمد ابراهیمی360

سپه815800184811محمد ابراهیمی360

اقتصاد نوین18000105941129001محمد ابراهیمی360

ملت8042598925محمد ابراهیمی360

انصار188304011757273001محمد ابراهیمی360

ملی111147281000محمد ابراهیمی360

تجارت94934702محمد ابراهیمی360

سرمایه103001001754865001محمد ابراهیمی360

صادرات110663199001محمد ابراهیمی360

ایران زمین11701000937940001محمد ابراهیمی360

قوامین14730100144626محمد ابراهیمی360

کشاورزی832536115محمد ابراهیمی360

پست بانک1000123154204محمد ابراهیمی360

شهر100816786270محمد ابراهیمی360

مهر ایران300701004586212001محمد ابراهیمی360

ملی111358402004محمد ابراهیمی360

انصار187404311913395001محمد ابراهیمی360

ملی109749528006معین اشکی بلگوری361

تهران02565مسکن13007912002رضا بابائی362

00198رفاه کارگران68379961رضا بابائی362

08311سامان83102002048477001رضا بابائی362

00408کار آفرین1001396946609رضا بابائی362

02813پاسارگاد281100114502991رضا بابائی362

12024پارسیان2000135657005رضا بابائی362

01651اقتصاد نوین16500104925166001رضا بابائی362

03907سینا39000302757048001رضا بابائی362

01092صادرات105483332005رضا بابائی362

09988پست بانک25120117839502101رضا بابائی362

18175انصار181704008848785001رضا بابائی362



01484ایران زمین14801000229042001رضا بابائی362

11072حکمت ایرانیان110701001481469001رضا بابائی362

سپه589800149602رضا بابائی362

ملی109527206003رضا بابائی362

01811کشاورزی680128935رضا بابائی362

10199سرمایه101901001037975001رضا بابائی362

17239توسعه و تعاون172310117188901رضا بابائی362

01439دی100138766002رضا بابائی362

30173مهر ایران301701001910669001رضا بابائی362

آینده100094932005رضا بابائی362

تجارت2107067097رضا بابائی362

شهر100791584104رضا بابائی362

رسالت51726933772رضا بابائی362

بندر انزلی02095سینا20900303331846001میثم سوری363

96411سامان964102002442459001میثم سوری363

15057پاسارگاد1505100129467411میثم سوری363

اردبیل2552مسکن13009754394میثم سوری363

20104پارسیان20100030251606میثم سوری363

سپه1528800194606میثم سوری363

03283شهر100812933272میثم سوری363

15151ایران زمین151501000743874001میثم سوری363

22066مهر ایران220601003929126001میثم سوری363

03953ملی110975398006میثم سوری363

06008رسالت60052140391میثم سوری363

00753پست بانک75320118692766701میثم سوری363

26421قوامین264210100136265میثم سوری363

12018اقتصاد نوین120100105835294001میثم سوری363

01852صادرات110155224007میثم سوری363

آینده100171641000میثم سوری363

12997ملت5751243250میثم سوری363

توسعه و تعاون320210129924731میثم سوری363

حکمت ایرانیان131301001751015001میثم سوری363

انصار371004011056744001میثم سوری363

تهران01698مسکن13011220707علی خاتمی364

کرمان34014دی105046236003علی خاتمی364

01143رفاه کارگران288892940علی خاتمی364

95029سامان950202003121912001علی خاتمی364

سامان950204003188785001علی خاتمی364

پاسارگاد2003100140964751علی خاتمی364

23415گردشگری2341706744931علی خاتمی364

پارسیان20100352440602علی خاتمی364

08242کشاورزی933486828علی خاتمی364

09867قوامین98670100103857علی خاتمی364

56118مهر ایران561101007392837001علی خاتمی364

27352انصار273506317656661001علی خاتمی364

28085توسعه و تعاون280810147444171علی خاتمی364

20036پاسارگاد2003110141247891علی خاتمی364

سپه342800165601علی خاتمی364

22700تجارت2270045548علی خاتمی364

27017اقتصاد نوین270100106388313001علی خاتمی364

01410صادرات113570811002علی خاتمی364

آینده100437419002علی خاتمی364

04425سینا44200316793042001علی خاتمی364

22036حکمت ایرانیان220301001988217001علی خاتمی364



29017ایران زمین290101001314792001علی خاتمی364

کشاورزی939533001علی خاتمی364

ملت8764725407علی خاتمی364

ملی113253675001علی خاتمی364

صادرات113831382009علی خاتمی364

مهر ایران561101107753063001علی خاتمی364

انصار273506217613647001علی خاتمی364

توسعه و تعاون280811148361371علی خاتمی364

پست بانک1000154518913علی خاتمی364

آینده100445141008علی خاتمی364

اقتصاد نوین270100206415879001علی خاتمی364

ایران زمین290101101334562001علی خاتمی364

تهران01182مسکن13008999560زهرا ملکی365

08026سامان80202002212099001زهرا ملکی365

03738پاسارگاد373100121913711زهرا ملکی365

01537گردشگری153701964281زهرا ملکی365

پارسیان176413زهرا ملکی365

18718انصار187104010100546001زهرا ملکی365

03292شهر100797372488زهرا ملکی365

01303اقتصاد نوین13000105376045001زهرا ملکی365

10109سرمایه101001001185684001زهرا ملکی365

62026ملت5323312206زهرا ملکی365

00165تجارت166625742زهرا ملکی365

00169ملی110240477002زهرا ملکی365

14277آینده100127078001زهرا ملکی365

00512صادرات107964913004زهرا ملکی365

17013توسعه و تعاون170110123499811زهرا ملکی365

سپه312800141202زهرا ملکی365

00414پست بانک41420118674665301زهرا ملکی365

30232مهر ایران302301003205148001زهرا ملکی365

کشاورزی749130755زهرا ملکی365

گرگان01742مسکن13008463401مرتضی سیف366

گرگان03952سینا39500302891244001مرتضی سیف366

رفاه کارگران83220823مرتضی سیف366

94416سامان944102002001266001مرتضی سیف366

00322کار آفرین1497615600مرتضی سیف366

پاسارگاد2301100118756271مرتضی سیف366

20122پارسیان2000149952002مرتضی سیف366

10248گردشگری1024701589391مرتضی سیف366

31128توسعه و تعاون311210119729221مرتضی سیف366

20041حکمت ایرانیان200401001568959001مرتضی سیف366

02896شهر1001918634293مرتضی سیف366

00707صادرات106951173002مرتضی سیف366

40108انصار401004009561337001مرتضی سیف366

09210ملی109856040004مرتضی سیف366

31050تجارت3105070445مرتضی سیف366

22078کشاورزی714042815مرتضی سیف366

62013مهر ایران620101002459975001مرتضی سیف366

36013سرمایه360101001111548001مرتضی سیف366

32159ایران زمین321501000415831001مرتضی سیف366

66081آینده100112643004مرتضی سیف366

17015دی100146326009مرتضی سیف366

سپه552800127103مرتضی سیف366

03741پست بانک374120117850772201مرتضی سیف366



05734رسالت57330329092مرتضی سیف366

قوامین285250100101807مرتضی سیف366

اقتصاد نوین300100105156862001مرتضی سیف366

ملت5042838017مرتضی سیف366

02512مسکن13009812952احسان صیدی367

03020ملی110823045002احسان صیدی367

02756شهر100809943680احسان صیدی367

سپه744800172809احسان صیدی367

06010تجارت601078023احسان صیدی367

03242صادرات109918907003احسان صیدی367

10011کشاورزی801750497احسان صیدی367

24111مهر ایران241101004009923001احسان صیدی367

93215سامان932102007832142001امین جعفری تیرتاشی368

رفاه کارگران242093188امین جعفری تیرتاشی368

02958مسکن13010700436امین جعفری تیرتاشی368

51085انصار510806216581349001امین جعفری تیرتاشی368

39058توسعه و تعاون390510139901971امین جعفری تیرتاشی368

01874صادرات111840808007امین جعفری تیرتاشی368

21088حکمت ایرانیان210801001879444001امین جعفری تیرتاشی368

22016سرمایه220101001853751001امین جعفری تیرتاشی368

سپه541800182205امین جعفری تیرتاشی368

38094مهر ایران380901005371446001امین جعفری تیرتاشی368

01366پست بانک1000136379871امین جعفری تیرتاشی368

38017اقتصاد نوین380100104739535001امین جعفری تیرتاشی368

قوامین321930100261988امین جعفری تیرتاشی368

شیراز01416مسکن13011003822عبدهللا علی آبادی369

91048سامان910402002968746001عبدهللا علی آبادی369

20366پارسیان20100251681609عبدهللا علی آبادی369

07302ملی112609027006عبدهللا علی آبادی369

07010تجارت701689259عبدهللا علی آبادی369

24005توسعه و تعاون2400101444485251عبدهللا علی آبادی369

53071انصار530704017222203001عبدهللا علی آبادی369

01256سینا12500303721940001عبدهللا علی آبادی369

23045اقتصاد نوین230400106294159001عبدهللا علی آبادی369

04327صادرات112810933008عبدهللا علی آبادی369

مهر ایران482401002736811001عبدهللا علی آبادی369

39255ملت8597281117عبدهللا علی آبادی369

03826شهر100832780521عبدهللا علی آبادی369

آینده100313794000عبدهللا علی آبادی369

05510قوامین55100100389135عبدهللا علی آبادی369

سپه1745800108008عبدهللا علی آبادی369

06119ایران زمین61101001212077001عبدهللا علی آبادی369

تهران02671مسکن13010024886مریم ورمزیار370

01270رفاه کارگران208836846مریم ورمزیار370

08415سامان84102002462619001مریم ورمزیار370

01207گردشگری120703269551مریم ورمزیار370

پارسیان4522مریم ورمزیار370

01648قوامین16480100018659مریم ورمزیار370

10448سرمایه104401001393781001مریم ورمزیار370

01298اقتصاد نوین12900104506878001مریم ورمزیار370

02607صادرات110403942008مریم ورمزیار370

30259مهر ایران302501004078455001مریم ورمزیار370

17221توسعه و تعاون172210130807771مریم ورمزیار370

01179سینا11700304240190001مریم ورمزیار370



02394شهر100812005840مریم ورمزیار370

سپه1869800184007مریم ورمزیار370

11167حکمت ایرانیان111601001760514001مریم ورمزیار370

انصار99مریم ورمزیار370

01910کشاورزی807803831مریم ورمزیار370

00884ملی111309020007مریم ورمزیار370

02836آینده100184602001مریم ورمزیار370

01865مسکن13010444340مهدی وثوقی امیری371

21314پارسیان20100132888607مهدی وثوقی امیری371

00673صادرات111207650007مهدی وثوقی امیری371

30019سرمایه300101001807988001مهدی وثوقی امیری371

قم01595سینا15900307917377001مهدی وثوقی امیری371

25013اقتصاد نوین250100106049561001مهدی وثوقی امیری371

02701ملی111438985003مهدی وثوقی امیری371

87577ملت8201168556مهدی وثوقی امیری371

سپه1290800242012مهدی وثوقی امیری371

27856قوامین278560100203355مهدی وثوقی امیری371

52146مهر ایران521401004886911001مهدی وثوقی امیری371

همدان01572مسکن13010732033یزدان بام انداز372

سامان922102002801874001یزدان بام انداز372

00435کار آفرین100965077605یزدان بام انداز372

26021پاسارگاد2602100135930331یزدان بام انداز372

21305پارسیان20100186451602یزدان بام انداز372

18112ایران زمین181101001103864001یزدان بام انداز372

06177ملی111936170007یزدان بام انداز372

26153ملت8399886802یزدان بام انداز372

سپه1716800093512یزدان بام انداز372

15460کشاورزی876524289یزدان بام انداز372

36013اقتصاد نوین360100106170950001یزدان بام انداز372

04276شهر100827028662یزدان بام انداز372

74024مهر ایران740201005481530001یزدان بام انداز372

00109رسالت1065378002یزدان بام انداز372

02724صادرات111940921003یزدان بام انداز372

01274سینا12700309065144001یزدان بام انداز372

14069حکمت ایرانیان140601001899435001یزدان بام انداز372

52191انصار521904016659341001یزدان بام انداز372

قوامین182380100428901یزدان بام انداز372

ساری1148مسکن13010809260فرزانه کهن سال استانی373

سرمایه390601001857815001فرزانه کهن سال استانی373

58628ملت8398939548فرزانه کهن سال استانی373

سپه869800124111فرزانه کهن سال استانی373

02045کشاورزی876898347فرزانه کهن سال استانی373

33016اقتصاد نوین330100106203108001فرزانه کهن سال استانی373

02347صادرات112079323006فرزانه کهن سال استانی373

09060تجارت906081008فرزانه کهن سال استانی373

پاسارگاد14065047اسماعیل علی نسائی374

مسکن13011194639اسماعیل علی نسائی374

پارسیان346973اسماعیل علی نسائی374

ملت8756651959اسماعیل علی نسائی374

تهران2167مسکن13010075227احسان نجفی علی کرزانی375

تهراندی104399577006احسان نجفی علی کرزانی375

00122رفاه کارگران214023576احسان نجفی علی کرزانی375

08659سامان86502002523543001احسان نجفی علی کرزانی375

00195کار آفرین100820894603احسان نجفی علی کرزانی375



02365پاسارگاد236100129963591احسان نجفی علی کرزانی375

10395پارسیان20100086049604احسان نجفی علی کرزانی375

01537گردشگری153703553181احسان نجفی علی کرزانی375

62059ملت5944117377احسان نجفی علی کرزانی375

آینده100184060006احسان نجفی علی کرزانی375

17352توسعه و تعاون173510132537851احسان نجفی علی کرزانی375

01276ایران زمین12701000873951001احسان نجفی علی کرزانی375

01063اقتصاد نوین10600105894236001احسان نجفی علی کرزانی375

00760کشاورزی816623543احسان نجفی علی کرزانی375

00456ملی111008554002احسان نجفی علی کرزانی375

00665صادرات110116120006احسان نجفی علی کرزانی375

03568شهر100814477369احسان نجفی علی کرزانی375

00110تجارت156357227احسان نجفی علی کرزانی375

قوامین14370100167448احسان نجفی علی کرزانی375

سپه568800229210احسان نجفی علی کرزانی375

10412سرمایه104101001689175001احسان نجفی علی کرزانی375

اراک2867مسکن13011211102مسعود نیک بخش کیمیائی376

رفاه کارگران285294362مسعود نیک بخش کیمیائی376

21341پارسیان100098718006مسعود نیک بخش کیمیائی376

گردشگری2131706833371مسعود نیک بخش کیمیائی376

02743صادرات113508090006مسعود نیک بخش کیمیائی376

88583ملت8756669027مسعود نیک بخش کیمیائی376

سپه159800163305مسعود نیک بخش کیمیائی376

35068توسعه و تعاون350610147248791مسعود نیک بخش کیمیائی376

02827ملی113134163007مسعود نیک بخش کیمیائی376

54583کشاورزی948938507مسعود نیک بخش کیمیائی376

03396شهر100842951419مسعود نیک بخش کیمیائی376

34027اقتصاد نوین34020016380775001مسعود نیک بخش کیمیائی376

ساری2514مسکن13009839633سعید محسنی377

رفاه کارگران203193763سعید محسنی377

پارسیان20100047881606سعید محسنی377

ملت5806459853سعید محسنی377

صادرات110007908008سعید محسنی377

کشاورزی801163567سعید محسنی377

تجارت901130973سعید محسنی377

انصار312104011253843001سعید محسنی377

اقتصاد نوین335100105792666001سعید محسنی377

ملی110928542009سعید محسنی377

سینا23600303303690001سعید محسنی377

سپه88800186906سعید محسنی377

تهران2167مسکن13011507178افشین محمدی378

تهران0122دی105240593001افشین محمدی378

رفاه کارگران295125214افشین محمدی378

سامان81802003288175001افشین محمدی378

پاسارگاد298100143279901افشین محمدی378

گردشگری128707668701افشین محمدی378

انصار548704017952176001افشین محمدی378

تهران1550کشاورزی953670970افشین محمدی378

اقتصاد نوین1180010605491001افشین محمدی378

سپه407800317206افشین محمدی378

ملی113674250004افشین محمدی378

ایران زمین12701001464839001افشین محمدی378

سینا43800304005582001افشین محمدی378

تجارت135882860افشین محمدی378



ملت8921431578افشین محمدی378

صادرات114397924008افشین محمدی378

شهر100843696740افشین محمدی378

آینده100626178004افشین محمدی378

اراک1727مسکن13009579601ابوالفضل باقری380

پاسارگاد3303100126044841ابوالفضل باقری380

ملی110660613002ابوالفضل باقری380

سپه505800149204ابوالفضل باقری380

اقتصاد نوین340100105679150001ابوالفضل باقری380

رسالت55845481161ابوالفضل باقری380

پاسارگاد1309100130916931حامد رجبیان381

ملی111124458005حامد رجبیان381

شهر100816596125حامد رجبیان381

کشاورزی830362943حامد رجبیان381

ملت8000081418حامد رجبیان381

اقتصاد نوین130900105942932001حامد رجبیان381

سینا13100303395447001حامد رجبیان381

سرمایه16020100175471001حامد رجبیان381

سپه294800211403حامد رجبیان381

حکمت ایرانیان170601001803057001حامد رجبیان381

قوامین104610100127541حامد رجبیان381

تهران0126دی104382741007امیر حسین روتیوند غیاثوند382

تهران1648مسکن13009927735امیر حسین روتیوند غیاثوند382

رفاه کارگران208698942امیر حسین روتیوند غیاثوند382

پاسارگاد218100128256291امیر حسین روتیوند غیاثوند382

پارسیان20100079890600امیر حسین روتیوند غیاثوند382

انصار382904011255028001امیر حسین روتیوند غیاثوند382

ملی110905993006امیر حسین روتیوند غیاثوند382

قوامین16480100017778امیر حسین روتیوند غیاثوند382

شهر100812186921امیر حسین روتیوند غیاثوند382

ایران زمین12001000780964001امیر حسین روتیوند غیاثوند382

سپه1296800179211امیر حسین روتیوند غیاثوند382

ملت5900393611امیر حسین روتیوند غیاثوند382

صادرات110006903008امیر حسین روتیوند غیاثوند382

اقتصاد نوین12900105841438001امیر حسین روتیوند غیاثوند382

رفاه کارگران264424918حسن فالحی383

سامان954202006953534001حسن فالحی383

مسکن13011081844حسن فالحی383

پاسارگاد3002100139433161حسن فالحی383

مهر ایران760101006733566001حسن فالحی383

انصار524104017012677001حسن فالحی383

توسعه و تعاون340210144234061حسن فالحی383

صادرات112654147000حسن فالحی383

ملی112610918006حسن فالحی383

سپه88800205207حسن فالحی383

سرمایه430101001931882001حسن فالحی383

تجارت984090463حسن فالحی383

اقتصاد نوین335100106288233001حسن فالحی383

ملت8595082742حسن فالحی383

کشاورزی919038170حسن فالحی383

ایران زمین271701001247106001حسن فالحی383

قوامین199950100166164حسن فالحی383

رسالت1072919072حسن فالحی383

رفاه کارگران195682063ابوالفضل معز384



صادرات109293016006ابوالفضل معز384

سپه815800178208ابوالفضل معز384

شهر100807497876ابوالفضل معز384

ملت5641423553ابوالفضل معز384

قوامین13900100126988ابوالفضل معز384

ملی110581944007ابوالفضل معز384

دی104378831002مهدی خشنودی زاده385

تهران1648مسکن13009708093مهدی خشنودی زاده385

رفاه کارگران200038680مهدی خشنودی زاده385

سامان83602002407081001مهدی خشنودی زاده385

پاسارگاد23710012681001مهدی خشنودی زاده385

پارسیان20100025712600مهدی خشنودی زاده385

قوامین10830100130531مهدی خشنودی زاده385

صادرات109774861000مهدی خشنودی زاده385

کشاورزی805278961مهدی خشنودی زاده385

ملی110881145009مهدی خشنودی زاده385

آینده10017351006مهدی خشنودی زاده385

دی1043788821002مهدی خشنودی زاده385

اقتصاد نوین15400105713759001مهدی خشنودی زاده385

ایران زمین12001000727764001مهدی خشنودی زاده385

پاسارگاد237110128165021مهدی خشنودی زاده385

انصار187504010917702001مهدی خشنودی زاده385

ملت5775052389مهدی خشنودی زاده385

سپه631800310309مهدی خشنودی زاده385

رسالت52449402061مهدی خشنودی زاده385

گردشگری139702959581مهدی خشنودی زاده385

رفاه کارگران200351163عسگر حسینی آقا باقر386

سامان82402002431680001عسگر حسینی آقا باقر386

کار آفرین100779129600عسگر حسینی آقا باقر386

پاسارگاد295100127648501عسگر حسینی آقا باقر386

مسکن13009737217عسگر حسینی آقا باقر386

پاسارگاد12764850عسگر حسینی آقا باقر386

گردشگری122703118131عسگر حسینی آقا باقر386

پارسیان20100026848600عسگر حسینی آقا باقر386

پارسیان26848عسگر حسینی آقا باقر386

تجارت40726586عسگر حسینی آقا باقر386

سپه152800190704عسگر حسینی آقا باقر386

صادرات109767170001عسگر حسینی آقا باقر386

شهر100808642416عسگر حسینی آقا باقر386

ایران زمین11801000734165001عسگر حسینی آقا باقر386

سرمایه101901001333367001عسگر حسینی آقا باقر386

دی1036765647004عسگر حسینی آقا باقر386

قوامین13990100145682عسگر حسینی آقا باقر386

سینا41000303265559001عسگر حسینی آقا باقر386

ملی110745677002عسگر حسینی آقا باقر386

رسالت58948154941عسگر حسینی آقا باقر386

اقتصاد نوین19000105724760001عسگر حسینی آقا باقر386

ملت5728314606عسگر حسینی آقا باقر386

سرمایه101901101390548001عسگر حسینی آقا باقر386

کشاورزی793278825عسگر حسینی آقا باقر386

دی103675647004عسگر حسینی آقا باقر386

صادرات110014558006عسگر حسینی آقا باقر386

انصار183004011058191001عسگر حسینی آقا باقر386

دی103714254002عسگر حسینی آقا باقر386



شهر100810862309عسگر حسینی آقا باقر386

ملی110868499009عسگر حسینی آقا باقر386

تهران1655مسکن130101444619میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

رفاه کارگران218403320میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

سامان90402002583188001میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

مسکن13010144619میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

ایران زمین122001000807366001میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

صادرات110175905002میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

ملت5970074174میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

قوامین215290100137532میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

توسعه و تعاون170610131102111میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

سپه1395800211707میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

سرمایه320401001403323001میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

انصار461804011707397001میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

رسالت1050335201میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

پست بانک1000124896159میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

مهر ایران521201004143305001میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

قوامین216050100038835میر حسن عیسی پور حقی فرکوش387

تهرانمسکن13010807025فرید قاسم زاده388

رفاه کارگران251201636فرید قاسم زاده388

سامان80202002884543001فرید قاسم زاده388

پاسارگاد271100135980281فرید قاسم زاده388

گردشگری13505613861فرید قاسم زاده388

شهر100830414495فرید قاسم زاده388

کشاورزی886782919فرید قاسم زاده388

ملی112247139009فرید قاسم زاده388

صادرات112055745009فرید قاسم زاده388

ملت8443828161فرید قاسم زاده388

پست بانک1000139310576فرید قاسم زاده388

آینده100288064007فرید قاسم زاده388

صادرات112231601005فرید قاسم زاده388

صادرات112055745005فرید قاسم زاده388

تجارت395036793فرید قاسم زاده388

ملت8474304457فرید قاسم زاده388

کشاورزی893525475فرید قاسم زاده388

انصار186606216731620001فرید قاسم زاده388

انصار181506316924227001فرید قاسم زاده388

سپه50800133408فرید قاسم زاده388

ملی112201123006فرید قاسم زاده388

ایران زمین12301001131511001فرید قاسم زاده388

قوامین14760100361833فرید قاسم زاده388

آینده100273915008فرید قاسم زاده388

سپه1261800193003فرید قاسم زاده388

گردشگری129716292611فرید قاسم زاده388

رفاه کارگران195672823جواد بیات389

کار آفرین100761170607جواد بیات389

اقتصاد نوین15400105681111001جواد بیات389

سینا25500308357694001جواد بیات389

قوامین10830100126614جواد بیات389

ایران زمین15801000702070001جواد بیات389

شهر100808107907جواد بیات389

مهر ایران300601003820173001جواد بیات389

سپه704800176508جواد بیات389

تجارت71757129جواد بیات389



صادرات109629313006جواد بیات389

آینده100161962002جواد بیات389

پارسیان20100015241600جواد بیات389

انصار381704310872485001جواد بیات389

رفاه کارگران231202416غالمرضا مهاجرانی390

سامان88202002699640001غالمرضا مهاجرانی390

مسکن13010489584غالمرضا مهاجرانی390

گردشگری124704571701غالمرضا مهاجرانی390

پارسیان20100143588605غالمرضا مهاجرانی390

اقتصاد نوین29760129غالمرضا مهاجرانی390

قوامین11130100335118غالمرضا مهاجرانی390

ملت8255647383غالمرضا مهاجرانی390

صادرات111367818003غالمرضا مهاجرانی390

آینده100216723006غالمرضا مهاجرانی390

شهر100822477161غالمرضا مهاجرانی390

کشاورزی855588985غالمرضا مهاجرانی390

سپه1200800160608غالمرضا مهاجرانی390

تجارت134014954غالمرضا مهاجرانی390

سرمایه101601001815202001غالمرضا مهاجرانی390

ملی111547429001غالمرضا مهاجرانی390

ایران زمین11001001038292001غالمرضا مهاجرانی390

انصار187104012173747001غالمرضا مهاجرانی390

تهران2712مسکن13010033895وحید خاطری391

ملت5880896973وحید خاطری391

قوامین1560100043303وحید خاطری391

صادرات110274885009وحید خاطری391

سپه301800124508وحید خاطری391

انصار183304001969526001وحید خاطری391

ملی111001556005وحید خاطری391

ایران زمین15701000848828001وحید خاطری391

توسعه و تعاون172910132105771وحید خاطری391

سمنان2301دی104393317003محمد ایمانی392

سمنان2478مسکن13010118357محمد ایمانی392

رفاه کارگران212920844محمد ایمانی392

سامان945102002526068001محمد ایمانی392

پارسیان20100083515603محمد ایمانی392

ملی111006902006محمد ایمانی392

مهر ایران440301004251928001محمد ایمانی392

گردشگری1023703598331محمد ایمانی392

قوامین258080100029726محمد ایمانی392

شهر100814579966محمد ایمانی392

اقتصاد نوین210100103862436001محمد ایمانی392

صادرات110345707006محمد ایمانی392

ایران زمین331101000858174001محمد ایمانی392

سپه1046800100903محمد ایمانی392

پست بانک184120118699958501محمد ایمانی392

تهران2712مسکن13009538631علیرضا سیفی393

تهران0117دی103608578003علیرضا سیفی393

تهران154سینا15400303209235001علیرضا سیفی393

رفاه کارگران194064580علیرضا سیفی393

سامان84902000890157001علیرضا سیفی393

پاسارگاد270100125740111علیرضا سیفی393

پارسیان20100007863603علیرضا سیفی393

گردشگری135702825481علیرضا سیفی393



سرمایه101601001327249001علیرضا سیفی393

شهر100807472476علیرضا سیفی393

پارسیان52046141491علیرضا سیفی393

آینده100156536002علیرضا سیفی393

صادرات109603684002علیرضا سیفی393

اقتصاد نوین11800105652930001علیرضا سیفی393

سپه1168800196606علیرضا سیفی393

تجارت54158890علیرضا سیفی393

توسعه و تعاون173510128021611علیرضا سیفی393

شهر100808920481علیرضا سیفی393

ملت5648143831علیرضا سیفی393

حکمت ایرانیان111101001732204001علیرضا سیفی393

انصار184404010795992001علیرضا سیفی393

قوامین14370100150702علیرضا سیفی393

کشاورزی788098769علیرضا سیفی393

ایران زمین12701000710646001علیرضا سیفی393

ملی110632657000علیرضا سیفی393

مهر ایران302201003763334001علیرضا سیفی393

پست بانک4320118687953401علیرضا سیفی393

کرج2944مسکن13008271010آرش بازیار394

رفاه کارگران79643292آرش بازیار394

کار آفرین100475331602آرش بازیار394

شهر100793957464آرش بازیار394

سپه476800110310آرش بازیار394

آینده100104597001آرش بازیار394

ملت5015632005آرش بازیار394

سپه477800108906آرش بازیار394

ملی109712888007آرش بازیار394

سپه1196800132710آرش بازیار394

شهر1001797405245آرش بازیار394

تهران144دی104433201001رضا مرادی گرامی395

رفاه کارگران215975352رضا مرادی گرامی395

سامان82402002558332001رضا مرادی گرامی395

پارسیان20100094928600رضا مرادی گرامی395

صادرات110488856007رضا مرادی گرامی395

ایران زمین10401000912516001رضا مرادی گرامی395

اقتصاد نوین11800105912765001رضا مرادی گرامی395

انصار184404011490427001رضا مرادی گرامی395

سپه324800233810رضا مرادی گرامی395

سرمایه102501001745591001رضا مرادی گرامی395

گردشگری137703920101رضا مرادی گرامی395

قوامین14690100127524رضا مرادی گرامی395

آینده100187301002رضا مرادی گرامی395

ملی111071903004رضا مرادی گرامی395

ملت5988070659رضا مرادی گرامی395

کشاورزی831026105رضا مرادی گرامی395

تهران0120دی103092203001سعید چیانی396

تهران2841مسکن13008793971سعید چیانی396

سامان80902002107796001سعید چیانی396

پاسارگاد212100118115131سعید چیانی396

پارسیان2000169010000سعید چیانی396

گردشگری127701752171سعید چیانی396

پست بانک29620117861763301سعید چیانی396

صادرات107574949003سعید چیانی396



آینده100123457009سعید چیانی396

سپه191800143011سعید چیانی396

تجارت113616563سعید چیانی396

شهر100796365129سعید چیانی396

ایران زمین11101000500735001سعید چیانی396

ملت5284603871سعید چیانی396

سرمایه105501001158403001سعید چیانی396

بجنورد2812مسکن13010464371محمدمهدی شیبانی نژاد397

بجنورد5801دی104569312002محمدمهدی شیبانی نژاد397

قوامین324510100253247محمدمهدی شیبانی نژاد397

ملی111486180000محمدمهدی شیبانی نژاد397

کشاورزی851089730محمدمهدی شیبانی نژاد397

ملت8239274191محمدمهدی شیبانی نژاد397

صادرات111255265001محمدمهدی شیبانی نژاد397

سرمایه220101001817656001محمدمهدی شیبانی نژاد397

ایران زمین212701001032643001محمدمهدی شیبانی نژاد397

نور1499مسکن13010085382عبدالحمید سارانی398

نور358سینا35800303341974001عبدالحمید سارانی398

رفاه کارگران213246569عبدالحمید سارانی398

پارسیان20100085576608عبدالحمید سارانی398

ملت5918936334عبدالحمید سارانی398

ایران زمین115301000851223001عبدالحمید سارانی398

انصار312604005565442001عبدالحمید سارانی398

توسعه و تعاون340910132238281عبدالحمید سارانی398

سپه496800156805عبدالحمید سارانی398

صادرات110338912009عبدالحمید سارانی398

مهر ایران683101004243097001عبدالحمید سارانی398

سرمایه390501001634052001عبدالحمید سارانی398

رفاه کارگران274443284کاظم سرخ آبادی399

سامان3043047کاظم سرخ آبادی399

پارسیان20100282401605کاظم سرخ آبادی399

ملت8668951015کاظم سرخ آبادی399

ملی112768051005کاظم سرخ آبادی399

قائمشهر236سینا23600303747365001کاظم سرخ آبادی399

سپه1002800103504کاظم سرخ آبادی399

کشاورزی920265756کاظم سرخ آبادی399

تجارت921084862کاظم سرخ آبادی399

اقتصاد نوین335100106319195001کاظم سرخ آبادی399

انصار524104017335020001کاظم سرخ آبادی399

پست بانک1000148728206کاظم سرخ آبادی399

صادرات113053478007کاظم سرخ آبادی399

ساری1501دی104835504002یاور ولی زاده جویباری400

رفاه کارگران263438697یاور ولی زاده جویباری400

سامان940202002979804001یاور ولی زاده جویباری400

پارسیان20100245651605یاور ولی زاده جویباری400

ملی112550644001یاور ولی زاده جویباری400

ملت8583692001یاور ولی زاده جویباری400

صادرات112741813004یاور ولی زاده جویباری400

آینده100317233008یاور ولی زاده جویباری400

قوامین79580100102039یاور ولی زاده جویباری400

حکمت ایرانیان200101001965221001یاور ولی زاده جویباری400

کشاورزی912876073یاور ولی زاده جویباری400

سرمایه390601001908638001یاور ولی زاده جویباری400

تجارت906081253یاور ولی زاده جویباری400



اقتصاد نوین330100106280398001یاور ولی زاده جویباری400

انصار311004016996326001یاور ولی زاده جویباری400

سپه1928800084903یاور ولی زاده جویباری400

آمل3887مسکن13010366683مجتبی قدیری کساری401

سامان943102002636620001مجتبی قدیری کساری401

پاسارگاد1709100133026411مجتبی قدیری کساری401

پارسیان20100126845603مجتبی قدیری کساری401

مهر ایران681901004786405001مجتبی قدیری کساری401

پست بانک1000125591734مجتبی قدیری کساری401

صادرات111138861003مجتبی قدیری کساری401

ملی111406417005مجتبی قدیری کساری401

سپه1201800117005مجتبی قدیری کساری401

اقتصاد نوین333100106038004001مجتبی قدیری کساری401

سرمایه390501001802621001مجتبی قدیری کساری401

تجارت913093461مجتبی قدیری کساری401

ملت8218570934مجتبی قدیری کساری401

ایران زمین113601001019102001مجتبی قدیری کساری401

تهران2817مسکن13008280888احسان سلمان زاده402

رفاه کارگران78172408احسان سلمان زاده402

سامان81802001958911001احسان سلمان زاده402

کار آفرین100464219601احسان سلمان زاده402

پاسارگاد281100116703481احسان سلمان زاده402

پارسیان2000145178002احسان سلمان زاده402

ایران زمین12801000366956001احسان سلمان زاده402

کشاورزی706350330احسان سلمان زاده402

صادرات1066778777000احسان سلمان زاده402

سپه1640800141708احسان سلمان زاده402

پست بانک5580289721349701احسان سلمان زاده402

حکمت ایرانیان121201001551831001احسان سلمان زاده402

شهر100794137934احسان سلمان زاده402

قوامین13450100110267احسان سلمان زاده402

سرمایه103301001101068001احسان سلمان زاده402

ملت4966984147احسان سلمان زاده402

دی100143564009احسان سلمان زاده402

سپه254800139404احسان سلمان زاده402

ملی109770544001احسان سلمان زاده402

رفاه کارگران269933815حمید ایزدی403

مسکن13011057224حمید ایزدی403

صادرات112892366007حمید ایزدی403

ملی112700168005حمید ایزدی403

ملت8634513907حمید ایزدی403

قائمشهر236سینا23600303739775001حمید ایزدی403

کشاورزی919293845حمید ایزدی403

سپه88800207011حمید ایزدی403

تهران1264مسکن13008265905شایان جمس404

رفاه کارگران78079585شایان جمس404

سامان83102001920437001شایان جمس404

کار آفرین100477376608شایان جمس404

پاسارگاد269100117070161شایان جمس404

پارسیان2000147106002شایان جمس404

ملی109668306001شایان جمس404

سپه308800132011شایان جمس404

ایران زمین15601000385768001شایان جمس404

ملت4986327744شایان جمس404



شهر1001725786179شایان جمس404

آینده100107056009شایان جمس404

دی100144511000شایان جمس404

مؤسسه نور11600105119602001شایان جمس404

سرمایه104001001106460001شایان جمس404

انصار186304009293187001شایان جمس404

سپه254800139507شایان جمس404

صادرات106503454002شایان جمس404

پست بانک5580289721275001شایان جمس404

رفاه کارگران153709303فاطمه خزائی405

مسکن13008913009فاطمه خزائی405

پارسیان2000176628003فاطمه خزائی405

پست بانک5548811319617801فاطمه خزائی405

سینا40800303040206001فاطمه خزائی405

قوامین79600100011738فاطمه خزائی405

مهر ایران681901003036004001فاطمه خزائی405

ملت5341364988فاطمه خزائی405

ایران زمین110101000527813001فاطمه خزائی405

سپه289800083101فاطمه خزائی405

کشاورزی739614615فاطمه خزائی405

ملی110199831004فاطمه خزائی405

مسکن13010015694رضا عباسی سرارودی406

سپه289800119404رضا عباسی سرارودی406

ملی110942050006رضا عباسی سرارودی406

ملت5882415585رضا عباسی سرارودی406

صادرات110239517006رضا عباسی سرارودی406

سامان910302002984759001حمیدرضا نادری407

مسکن13011041574حمیدرضا نادری407

مسکن13011097907حمیدرضا نادری407

پارسیان20100255101609حمیدرضا نادری407

ملی112661541009حمیدرضا نادری407

اقتصاد نوین231000106306633001حمیدرضا نادری407

انصار520404017296030001حمیدرضا نادری407

شهر100833508038حمیدرضا نادری407

آینده100332642007حمیدرضا نادری407

قوامین50050100244984حمیدرضا نادری407

سپه167800153502حمیدرضا نادری407

مهر ایران480101006482712001حمیدرضا نادری407

کشاورزی913976101حمیدرضا نادری407

توسعه و تعاون241310144819401حمیدرضا نادری407

ایران زمین61901001228455001حمیدرضا نادری407

ملت8649380230حمیدرضا نادری407

صادرات112954663006حمیدرضا نادری407

همدان2264مسکن13010721556جواد جامه شورانی408

سامان2789393جواد جامه شورانی408

کار آفرین100958214608جواد جامه شورانی408

پاسارگاد2602100135444791جواد جامه شورانی408

پارسیان20100179977607جواد جامه شورانی408

توسعه صادرات100025358000جواد جامه شورانی408

ملی111882694002جواد جامه شورانی408

قوامین182380100427194جواد جامه شورانی408

صادرات111809121007جواد جامه شورانی408

کشاورزی875596062جواد جامه شورانی408

رسالت1064847092جواد جامه شورانی408



ملت8369818954جواد جامه شورانی408

مهر ایران740201005313625001جواد جامه شورانی408

انصار314806216569132001جواد جامه شورانی408

شهر100826655994جواد جامه شورانی408

حکمت ایرانیان140601001881738001جواد جامه شورانی408

سپه1716800093306جواد جامه شورانی408

سامان92210200789393001جواد جامه شورانی408

ایران زمین181101001101037001جواد جامه شورانی408

سینا12700309191132001جواد جامه شورانی408

اقتصاد نوین360100106166621001جواد جامه شورانی408

رفاه کارگران275859563سید فرزاد موسوی409

سپه1881800162201سید فرزاد موسوی409

صادرات113351262005سید فرزاد موسوی409

ملت8711166919سید فرزاد موسوی409

سپه1065800110709ابراهیم خدامرادی410

ملی111017922008ابراهیم خدامرادی410

ملت5909344963ابراهیم خدامرادی410

صادرات110342836007ابراهیم خدامرادی410

مهر ایران681501004240722001ابراهیم خدامرادی410

فریدونکنار1658مسکن13010048398پویا اسدی411

رفاه کارگران209375425پویا اسدی411

ملت5891746838پویا اسدی411

سپه241800131606پویا اسدی411

ملی110971051006پویا اسدی411

انصار313204011370066001پویا اسدی411

مهر ایران682901004214388001پویا اسدی411

تهران1294مسکن13009931745محمد میرزائی412

دی103686758006محمد میرزائی412

رفاه کارگران202951522محمد میرزائی412

کار آفرین100779895603محمد میرزائی412

پاسارگاد226100127782071محمد میرزائی412

پارسیان20100042399604محمد میرزائی412

گردشگری122703055271محمد میرزائی412

پارسیان42399محمد میرزائی412

قوامین162501000361879محمد میرزائی412

کشاورزی802230068محمد میرزائی412

صادرات109914758002محمد میرزائی412

سینا13900303262072001محمد میرزائی412

مهر ایران301301003945502001محمد میرزائی412

سپه565800133405محمد میرزائی412

تجارت276365576محمد میرزائی412

انصار183604007537801001محمد میرزائی412

شهر100811313252محمد میرزائی412

ملت5772330902محمد میرزائی412

ملی110826471001محمد میرزائی412

آینده100172517002محمد میرزائی412

اقتصاد نوین10400105748802001محمد میرزائی412

سرمایه101501001360436001محمد میرزائی412

حکمت ایرانیان121501001751860001محمد میرزائی412

کار آفرین100689377606مازیار زند413

پاسارگاد206100124074931مازیار زند413

قوامین16460100011079مازیار زند413

سامان86202002320206001مازیار زند413

شهر100803362267مازیار زند413



شهر100803814853مازیار زند413

ملی110453509004مازیار زند413

ملت5528895880مازیار زند413

ایران زمین11001000637408001مازیار زند413

سپه195800196201مازیار زند413

حکمت ایرانیان120101101707567001مازیار زند413

صادرات109329798009مازیار زند413

خاورمیانه100711020886690530مازیار زند413

قم2228مسکن13010525775سعید عباسی414

رفاه کارگران233352776سعید عباسی414

سامان2699698سعید عباسی414

پاسارگاد3202100133871591سعید عباسی414

اقتصاد نوین250200106098295001سعید عباسی414

قوامین273380100433960سعید عباسی414

انصار351204003570112001سعید عباسی414

ملی111574223000سعید عباسی414

سامان900202002699698001سعید عباسی414

آینده100216095005سعید عباسی414

رسالت1017888531سعید عباسی414

ملت8275221987سعید عباسی414

ایران زمین71001001042037001سعید عباسی414

سپه1870800166704سعید عباسی414

مهر ایران520501005089548001سعید عباسی414

بروجرد2778مسکن13009150874حسین شهبازی415

تهران0126دی103582002004حسین شهبازی415

بروجرد150سینا15000306515852001حسین شهبازی415

رفاه کارگران173788415حسین شهبازی415

سامان84102002354748001حسین شهبازی415

پاسارگاد302100124114251حسین شهبازی415

پارسیان2000180993001حسین شهبازی415

سرمایه380201001242322001حسین شهبازی415

شهر100805542361حسین شهبازی415

ایران زمین201101000618539001حسین شهبازی415

سپه917800076402حسین شهبازی415

کشاورزی763113381حسین شهبازی415

توسعه و تعاون172910127653751حسین شهبازی415

حکمت ایرانیان160201001666010001حسین شهبازی415

تجارت2710820026حسین شهبازی415

رسالت58844007892حسین شهبازی415

ملی110273362002حسین شهبازی415

ملت5387219056حسین شهبازی415

آینده100130681005حسین شهبازی415

اقتصاد نوین322100105465319001حسین شهبازی415

قوامین224000100132658حسین شهبازی415

انصار302604010263212001حسین شهبازی415

صادرات108344847006حسین شهبازی415

ساری2899مسکن13008202429مریم نعمتی416

رفاه کارگران74935720مریم نعمتی416

کار آفرین100430108606مریم نعمتی416

پارسیان2000142107005مریم نعمتی416

کشاورزی698400979مریم نعمتی416

انصار315704009242741001مریم نعمتی416

سپه1681800069009مریم نعمتی416

شهر100793417451مریم نعمتی416



اقتصاد نوین330200104672935001مریم نعمتی416

ملت4927361091مریم نعمتی416

صادرات106515975005مریم نعمتی416

حکمت ایرانیان200101001542897001مریم نعمتی416

تجارت904750530مریم نعمتی416

ایران زمین111801000321837001مریم نعمتی416

سینا13700302823447001مریم نعمتی416

سرمایه390101001072814001مریم نعمتی416

انزلی4455مسکن13009874275حسین توانافر417

بندر انزلی209سینا20900303295891001حسین توانافر417

سپه188800152401حسین توانافر417

صادرات109986073005حسین توانافر417

ملت5818869140حسین توانافر417

تجارت860088029حسین توانافر417

پست بانک414620117483482001حسین توانافر417

کشاورزی803631047حسین توانافر417

قوامین139240100011202حسین توانافر417

تهران0123دی104431686005علی نجات چتری418

تهران2545مسکن13010171430علی نجات چتری418

رفاه کارگران216582155علی نجات چتری418

سامان81902002557422001علی نجات چتری418

کار آفرین100848748606علی نجات چتری418

پاسارگاد238100130832841علی نجات چتری418

گردشگری115703822591علی نجات چتری418

پارسیان20100097618602علی نجات چتری418

سرمایه102901001748345001علی نجات چتری418

انصار185404003714511001علی نجات چتری418

قوامین16410100013996علی نجات چتری418

آینده100184683006علی نجات چتری418

ملت5995466343علی نجات چتری418

سینا41100303406754001علی نجات چتری418

کشاورزی826089196علی نجات چتری418

ملی111126253007علی نجات چتری418

سپه315800164902علی نجات چتری418

شهر100815947683علی نجات چتری418

تجارت203123442علی نجات چتری418

حکمت ایرانیان121601001786992001علی نجات چتری418

صادرات110482114009علی نجات چتری418

ایران زمین16501000927539001علی نجات چتری418

مهر ایران300301004455653001علی نجات چتری418

اقتصاد نوین10800105920498001علی نجات چتری418

تهران2712مسکن13009772834علی برزگر419

رفاه کارگران200248820علی برزگر419

سامان83602002420079001علی برزگر419

پاسارگاد237100127210751علی برزگر419

پارسیان20100031328601علی برزگر419

ملت5782570073علی برزگر419

سپه631800311506علی برزگر419

ایران زمین12001000767603001علی برزگر419

قوامین10830100129694علی برزگر419

انصار187504011072902001علی برزگر419

شهر100809788010علی برزگر419

اقتصاد نوین15400105729646001علی برزگر419

مهر ایران302501003955221001علی برزگر419



ملی110789866006علی برزگر419

آینده100172889009علی برزگر419

توسعه و تعاون172210130104501علی برزگر419

صادرات109809999004علی برزگر419

سامان944102003030870001میثم نادری420

پاسارگاد3501100139288311میثم نادری420

گردشگری1017706287341میثم نادری420

پارسیان20100269040601میثم نادری420

قوامین280910100254114میثم نادری420

گرگان395سینا39500303744207001میثم نادری420

رسالت1072499952میثم نادری420

توسعه و تعاون311210145190971میثم نادری420

مهر ایران620601006825468001میثم نادری420

شهر100835611665میثم نادری420

ملی112756081007میثم نادری420

کشاورزی919018314میثم نادری420

سپه1986800128306میثم نادری420

اقتصاد نوین303100106317571001میثم نادری420

تجارت3101076961میثم نادری420

ملت8669831326میثم نادری420

سرمایه360101001934307001میثم نادری420

صادرات112940399000میثم نادری420

آینده100329268004میثم نادری420

حکمت ایرانیان200401001973008001میثم نادری420

انصار402406212819833001میثم نادری420

رفاه کارگران78199049محمد ساروی421

مسکن13008161831محمد ساروی421

کشاورزی693858016محمد ساروی421

ملت4902432784محمد ساروی421

صادرات106312568003محمد ساروی421

ملی109697103003محمد ساروی421

انصار462404009393733001محمد ساروی421

سپه1764800090510محمد ساروی421

پست بانک36420117851699001محمد ساروی421

آستارامسکن13010450859محرم جعفر بکی422

توسعه و تعاون340710135841251محرم جعفر بکی422

ملت8164766717محرم جعفر بکی422

صادرات111027798007محرم جعفر بکی422

انصار311304011949401001محرم جعفر بکی422

مهر ایران683201004699846001محرم جعفر بکی422

ساری1501دی103652203003جواد حاج عموئی ویشکائی423

سامان940202002440818001جواد حاج عموئی ویشکائی423

پارسیان20100033867602جواد حاج عموئی ویشکائی423

آینده100166760006جواد حاج عموئی ویشکائی423

ملی110732540008جواد حاج عموئی ویشکائی423

صادرات109810276003جواد حاج عموئی ویشکائی423

توسعه و تعاون340010130109071جواد حاج عموئی ویشکائی423

قوامین70070100118784جواد حاج عموئی ویشکائی423

ملت5773471729جواد حاج عموئی ویشکائی423

شهر100809714784جواد حاج عموئی ویشکائی423

اقتصاد نوین330100105754191001جواد حاج عموئی ویشکائی423

آمل2456مسکن13010482902حسین حیدری مشهدی424

رفاه کارگران231404384حسین حیدری مشهدی424

سامان85402002708041001حسین حیدری مشهدی424



پارسیان20100151913608حسین حیدری مشهدی424

گردشگری467105حسین حیدری مشهدی424

ملی111504502006حسین حیدری مشهدی424

صادرات111288837009حسین حیدری مشهدی424

ایران زمین13601001021386001حسین حیدری مشهدی424

انصار382004012120922001حسین حیدری مشهدی424

شهر100822605027حسین حیدری مشهدی424

ملت8252855690حسین حیدری مشهدی424

مهر ایران300401004940861001حسین حیدری مشهدی424

قوامین16340100149308حسین حیدری مشهدی424

سپه1300800286707حسین حیدری مشهدی424

سرمایه102601001819189001حسین حیدری مشهدی424

آینده100219328003حسین حیدری مشهدی424

اقتصاد نوین17900106064004001حسین حیدری مشهدی424

حکمت ایرانیان120701001857311001حسین حیدری مشهدی424

رفاه کارگران205044955مهسا عزتی425

مسکن13009881197مهسا عزتی425

رفاه کارگران1611434عباس خوشنودیان427

رفاه کارگران213315257رامین طاطار428

مسکن13010087347رامین طاطار428

پارسیان83306رامین طاطار428

رفاه کارگران10816290ناصر رشیدی429

مسکن13010033937جواد حسنی431

پارسیان68057جواد حسنی431

مسکن13010410523ایوب قرنجیک433

سامان2089941جعفر حیاطی اسکویی434

پاسارگاد13419591جعفر حیاطی اسکویی434

مسکن13010629940جعفر حیاطی اسکویی434

پارسیان61858جعفر حیاطی اسکویی434

رفاه کارگران79714122مجید رضائی435

سامان1969776مجید رضائی435

کار آفرین100467571600مجید رضائی435

پاسارگاد11711906مجید رضائی435

مسکن13008347588مجید رضائی435

رسالت56128814731مجید رضائی435

سامان2265373محمد یزدانی436

پاسارگاد12234359محمد یزدانی436

مسکن13009115109محمد یزدانی436

گردشگری223385محمد یزدانی436

پارسیان184454محمد یزدانی436

رسالت51639297492محمد یزدانی436

رفاه کارگران226115781فتانه قلجائی437

سامان2590797فتانه قلجائی437

مسکن13010426792فتانه قلجائی437

مسکن13010322025فتانه قلجائی437

رسالت1057889422فتانه قلجائی437

رفاه کارگران209257027حسین عبدالمالکی438

سامان2513070حسین عبدالمالکی438

پاسارگاد12945415حسین عبدالمالکی438

مسکن13009987344حسین عبدالمالکی438

گردشگری348560حسین عبدالمالکی438

پارسیان68082حسین عبدالمالکی438

رفاه کارگران232925422احسان عبدالوندی439

مسکن13010448846احسان عبدالوندی439



گردشگری457813احسان عبدالوندی439

پارسیان145296احسان عبدالوندی439

رفاه کارگران284001284نادر بهشتی اردبیلی440

مسکن13011314559نادر بهشتی اردبیلی440

گردشگری706173نادر بهشتی اردبیلی440

پارسیان428463نادر بهشتی اردبیلی440

رفاه کارگران219322338مجتبی جعفری کوشا441

سامان2559407مجتبی جعفری کوشا441

کار آفرین100849448601مجتبی جعفری کوشا441

پاسارگاد13061096مجتبی جعفری کوشا441

مسکن13010170457مجتبی جعفری کوشا441

گردشگری380665مجتبی جعفری کوشا441

پارسیان96326مجتبی جعفری کوشا441

رفاه کارگران278128907عبدالحامد جالئی کنیمی442

سامان3102102عبدالحامد جالئی کنیمی442

پاسارگاد14074138عبدالحامد جالئی کنیمی442

مسکن13011226977عبدالحامد جالئی کنیمی442

گردشگری674774عبدالحامد جالئی کنیمی442

پارسیان327823عبدالحامد جالئی کنیمی442

رفاه کارگران200639043نریمان محمدی443

سامان2396937نریمان محمدی443

کار آفرین100754895604نریمان محمدی443

پاسارگاد12678294نریمان محمدی443

گردشگری310657نریمان محمدی443

گردشگری292998نریمان محمدی443

پارسیان20170نریمان محمدی443

رسالت58846499232نریمان محمدی443

رفاه کارگران209665981یوسف قزلچه444

مسکن13010022583یوسف قزلچه444

رفاه کارگران215617083فریدون مومنی445

مسکن13010297391محمد حلیمی446

مسکن13010346446محمد تقی غالم پور447

پارسیان427903توحید انبارته448

مسکن13011477810مجتبی کریمی449

پارسیان483477مجتبی کریمی449

رفاه کارگران212274658عبدالرضا طاهری فرد450

مسکن13011445965عبدالرضا طاهری فرد450

سامان2487581بهروز قزلباش451

مسکن13009983274بهروز قزلباش451

پارسیان75500بهروز قزلباش451

گردشگری602767محمد بابائی459

سامان2787925مرتضی قاسمی461

کار آفرین100962632600مرتضی قاسمی461

پاسارگاد11558108مرتضی قاسمی461

مسکن13010721580مرتضی قاسمی461

مسکن13010687104مرتضی قاسمی461

گردشگری500357مرتضی قاسمی461

پارسیان172769مرتضی قاسمی461

رفاه کارگران270602689رضا حبیب زاده 463

سامان3006188رضا حبیب زاده 463

سامان3092429رضا حبیب زاده 463

پاسارگاد13851187رضا حبیب زاده 463

گردشگری626474رضا حبیب زاده 463

پارسیان276005رضا حبیب زاده 463



سامان3039431حسین ابراهیمی464

پارسیان278876حسین ابراهیمی464

رفاه کارگران161217540محمود الهیاری469

سامان2215639محمود الهیاری469

کار آفرین100620493601محمود الهیاری469

پاسارگاد12175041محمود الهیاری469

مسکن13009010706محمود الهیاری469

پارسیان178724محمود الهیاری469

پاسارگاد10598059مسعود بهرامی470

رفاه کارگران207677864محمد باقر حقیقی فش476

سامان2475920محمد باقر حقیقی فش476

پاسارگاد12865884محمد باقر حقیقی فش476

مسکن13009962112محمد باقر حقیقی فش476

پارسیان58372محمد باقر حقیقی فش476

سامان3297305رامتین کاکاوند478

مسکن13011476549رامتین کاکاوند478

مسکن150000750938رامتین کاکاوند478

سامان2540368سعید نوروزی480

کار آفرین100844505608سعید نوروزی480

پاسارگاد13020621سعید نوروزی480

مسکن13010129172سعید نوروزی480

گردشگری367268سعید نوروزی480

پارسیان89845سعید نوروزی480

رفاه کارگران254996292بهمن کامرانی483

سامان2852045بهمن کامرانی483

مسکن13010837428بهمن کامرانی483

رفاه کارگران270219407افشین نیکزاد هرسینی485

سامان2996369افشین نیکزاد هرسینی485

مسکن13011081109افشین نیکزاد هرسینی485

رفاه کارگران255243224اصغر شهبازی487

سامان2873406اصغر شهبازی487

پاسارگاد10632538اصغر شهبازی487

مسکن13010823790اصغر شهبازی487

گردشگری565358اصغر شهبازی487

پارسیان208421اصغر شهبازی487

مسکن13011427856حسین رضائی488

رسالت1055128712کمیل علی اکبری روشنی489

رفاه کارگران291573551رمضان کالته عربی490

سامان3315394رمضان کالته عربی490

مسکن120002443485رمضان کالته عربی490

مسکن13011431197رمضان کالته عربی490

پارسیان454715رمضان کالته عربی490

رفاه کارگران278219391میالد بلنداقبال492

سامان3119464میالد بلنداقبال492

پاسارگاد14025509میالد بلنداقبال492

مسکن13011202598میالد بلنداقبال492

گردشگری674765میالد بلنداقبال492

پارسیان328202میالد بلنداقبال492

رسالت1074933572میالد بلنداقبال492

رفاه کارگران283335257سیدرسول سیدحسینی493

سامان3179483سیدرسول سیدحسینی493

پاسارگاد14188709سیدرسول سیدحسینی493

مسکن13011376921سیدرسول سیدحسینی493

پارسیان427762سیدرسول سیدحسینی493



رفاه کارگران288693103علیرضا حسینی494

پاسارگاد14245632علیرضا حسینی494

مسکن13011369777علیرضا حسینی494

گردشگری727055علیرضا حسینی494

پارسیان410985علیرضا حسینی494

مسکن13011387548علی چکانی496

پاسارگاد13679926وحید عطوفت فر497

مسکن13010838806وحید عطوفت فر497

پارسیان187431وحید عطوفت فر497

مسکن13011475996ابراهیم کرمیان کالشکرانی498

سامان3175384بهمن مظفری502

مسکن13011304972بهمن مظفری502

سامان3214437خیرمراد مالئی قله محمد503

مسکن13011300111خیرمراد مالئی قله محمد503

پارسیان385260خیرمراد مالئی قله محمد503

سامان2943249جهانبخش امیرپور504

کار آفرین100996981609جهانبخش امیرپور504

مسکن13010977919جهانبخش امیرپور504

پارسیان237935جهانبخش امیرپور504

سامان2978531محمدرضا رضائی505

کار آفرین101013822607محمدرضا رضائی505

مسکن13010986522محمدرضا رضائی505

سامان3107406فردین عبدلی507

پاسارگاد14081843فردین عبدلی507

مسکن13011206037فردین عبدلی507

پارسیان337744فردین عبدلی507

رسالت1076370721فردین عبدلی507

مسکن13010955667سجاد یوسفی کرمخانی509

سامان2984983مصیب میراحمدی بابازیدی510

کار آفرین101021321605مصیب میراحمدی بابازیدی510

مسکن13011032656مصیب میراحمدی بابازیدی510

رفاه کارگران269217022نصور چناری511

سامان2996090نصور چناری511

مسکن13011044149نصور چناری511

رفاه کارگران291809546محمدصادق چراغی512

مسکن13011404046محمدصادق چراغی512

پارسیان445437محمدصادق چراغی512

رفاه کارگران281466658حسین عزیزی515

سامان3107413حسین عزیزی515

پاسارگاد14081495حسین عزیزی515

مسکن13011206029حسین عزیزی515

گردشگری678514حسین عزیزی515

پارسیان337590حسین عزیزی515

رسالت1075642501حسین عزیزی515

سامان2490531مهرداد کریمی نژاد517

مسکن13009932982مهرداد کریمی نژاد517

پارسیان41505مهرداد کریمی نژاد517

رفاه کارگران199902380احسان رجبی518

سامان2365050احسان رجبی518

مسکن13009710461احسان رجبی518

رفاه کارگران281556857حیدر نظری520

مسکن13011263327حیدر نظری520

مسکن13010547647مهرداد طالبی523

پاسارگاد13730745علیرضا باجول528



مسکن13010887274علیرضا باجول528

پارسیان220126علیرضا باجول528

مسکن13011471508شهباز خان صحرائی530

مسکن13011264523داوود عزیزی531

سامان3009539علی سوری534

مسکن13011055459علی سوری534

مسکن13011486597حسن قاضیانی535

مسکن13011279539فریدون غیاثوندمحمدخانی536

پارسیان385207فریدون غیاثوندمحمدخانی536

پارسیان74975صدیقه محمدویردی537

سامان2500258یداله فتاحی541

کار آفرین100808610607یداله فتاحی541

پاسارگاد12929854یداله فتاحی541

مسکن13010062274یداله فتاحی541

گردشگری352374یداله فتاحی541

پارسیان67977یداله فتاحی541

مسکن13012287556ارشاد محمدی بلوردی544

رفاه کارگران266985841حمیدرضا نقی سرونوی548

رفاه کارگران263984060مسعود کمرنژاد549

پارسیان239274مسعود کمرنژاد549

رفاه کارگران228301610محمدرضا صالح نیا550

رفاه کارگران273851767پوریا صفرزاده552

پارسیان290309پوریا صفرزاده552

رفاه کارگران247227778محمود مروتی554

سامان2780851محمود مروتی554

پاسارگاد13510614محمود مروتی554

مسکن13010669557محمود مروتی554

پارسیان185162محمود مروتی554

رفاه کارگران303998003ایمان رحیمی رنگی555

مسکن13011567370ایمان رحیمی رنگی555

مسکن13010599598ولی بازرگانی بازقلعه556

رفاه کارگران204496354محمد قزل لی557

کار آفرین100791733607محمد قزل لی557

پاسارگاد12850083محمد قزل لی557

مسکن13009860324محمد قزل لی557

پارسیان20150938محمد قزل لی557

رفاه کارگران295964121محمد ورمزیاد558

سامان3298295محمد ورمزیاد558

کار آفرین101196630600محمد ورمزیاد558

پاسارگاد14261019محمد ورمزیاد558

مسکن13011408385محمد ورمزیاد558

گردشگری735488محمد ورمزیاد558

مسکن13010648619علیرضا یزن آبادی559

پارسیان173775علیرضا یزن آبادی559

رفاه کارگران205120430علی کیکاوسی560

سامان2454269علی کیکاوسی560

پاسارگاد12822859علی کیکاوسی560

مسکن13010010323علی کیکاوسی560

گردشگری330457علی کیکاوسی560

پارسیان61530علی کیکاوسی560

سامان3377183سید هادی آرون561

پاسارگاد14494046سید هادی آرون561

مسکن13011561555سید هادی آرون561

گردشگری783827سید هادی آرون561



رفاه کارگران40367010محسن آفرین562

سامان1515765محسن آفرین562

پاسارگاد10900770محسن آفرین562

مسکن13006971462محسن آفرین562

رفاه کارگران273491611ناصر اهلوب563

سامان3029531ناصر اهلوب563

پاسارگاد13955054ناصر اهلوب563

مسکن13011124016ناصر اهلوب563

رفاه کارگران264868985بهروز پور رضا564

سامان2943105بهروز پور رضا564

مسکن13010994153بهروز پور رضا564

پارسیان242930بهروز پور رضا564

مسکن13011427831تورج خنجری565

مسکن13011742718تورج خنجری565

رفاه کارگران330944617حسین عباس الیاسی566

سامان3883878حسین عباس الیاسی566

پاسارگاد1453801حسین عباس الیاسی566

مسکن13012097096حسین عباس الیاسی566

پارسیان909949حسین عباس الیاسی566

رفاه کارگران150747974آرشاک محسنی وازیمالی567

پاسارگاد12017476آرشاک محسنی وازیمالی567

مهر ایران235301360زهرا غفران فر568

سامان2722070زهرا غفران فر568

مسکن13010581513زهرا غفران فر568

رفاه کارگران196938685حسن اسفندیاری569

سامان2402273حسن اسفندیاری569

مسکن13009640726حسن اسفندیاری569

رفاه کارگران287898830مهدی میری تکانتپه570

مسکن13011418152مهدی میری تکانتپه570

پاسارگاد13508122سمیرا  جاللی پور571

مسکن13010631748سمیرا  جاللی پور571

پارسیان173608سمیرا  جاللی پور571

سامان3178051وحید احمدی572

پاسارگاد14220208وحید احمدی572

مسکن13011418145وحید احمدی572

گردشگری718762وحید احمدی572

پارسیان380765وحید احمدی572

رفاه کارگران281554857پرویز دلفانی آبیار یکی573

مسکن13011453258احسان پاپی576

پارسیان464331احسان پاپی576

رفاه کارگران291709783طاهره داودی577

کار آفرین101122532604طاهره داودی577

مسکن13011478149طاهره داودی577

مهر ایران271205222محمد نوروزیانی کن کت578

سامان3133314محمد نوروزیانی کن کت578

کار آفرین101036978603محمد نوروزیانی کن کت578

مسکن13011071852محمد نوروزیانی کن کت578

پارسیان201297243محمد نوروزیانی کن کت578
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