
نام شرکت ردیف
تعداد 

نفرات

1آقای عباسی-شرکت آرمان سرمایه همراه2

5خانم پوالدوند-شرکت اس جی اس ایران لیمیتد3

1آقای ناظران-شرکت آسفالت طوس4

1خانم فدایی-شرکت الکترود صنعت نگین سپاهان5

1خانم اُحُدی-شرکت الگو تجارت آتیه6

1آقای شریف نژاد-شرکت بازرگانی شیز فلز آذربایجان9

1آقای بیطرفان دانشجو-شرکت مهندسی بهسازان فرنود حفار10

1آقای دستان-شرکت پارت نورد الهور11

1آقای فرهنگ-شرکت پارس پوالد یاران12

1آقای فتحی-شرکت پرشین فوالد آریا13

1خانم حسنی-شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان14

9آقای سرال-شرکت پویش معادن ذوب آهن15

2آقای سرال-شرکت پویش معادن ذوب آهن16

3آقای عرب گوئینی-شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر17

1آقای کرمانشاه-شرکت توسعه تجارت انرژی توان18

2آقای حریرچی-شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا19

1خانم دیوان بیگی-شرکت توسعه سنگ آهن نماد20

5خانم فخری-شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات1

خانم کیانی ها-شرکت آهن و فوالد کاسپین 76

2شرکت ایتوک صنعت راد8



5آقای عزت آبادی-شرکت توسعه فوالد حدید خلیج فارس21

1شرکت تولیدی سیمانت های نسوز قهنویه22

5آقای عاقبتی-شرکت جهاد نصر کرمان23

7آقای قربانی-شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو24

1آقای جوکار-شرکت معدنی و صنعتی چادرملو25

1آقای بهرامی-شرکت حمایت فوالد سازان معین26

1آقای شیرازی-شرکت حمل و نقل تفنگساز ترابر سپاهان27

2دانشجو-خانم یوسفی28

1دانشجو-آقای حیدری فرد29

2دانشجو-آقای مگردیچیان30

2خانم علیایی-شرکت در و گوهر آویژه31

1خانم اسفندیاری-شرکت صنعت یاران سایان ایرانیان32

4آقای پاکدامن34

1خانم حجتی نژاد-شرکت زرین بار تجهیز هرمزگان35

2آقای حسینی-شرکت سرمد شمیم سپاهان37

4آقای عامریان-شرکت شرکت صنعت فوالد شادگان38

2آقای غفوری39

2خانم قاسمی-شرکت غلتک سازان سپاهان40

1خانم بنی مهدی-شرکت کوهرنگ غلتک پارس41

1آقای نژاد محمودی42

1خانم دیوان بیگی-شرکت فکور مغناطیس اسپادانا43

2آقای یزد خواستی-شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه44

3خانم حقیر-شرکت فوالد آلیاژی ایران45

2آقای صابر-شرکت سرمایه گذاری کاریزما36

5خانم زمانی-شرکت دنیای فوالد خاورمیانه33



1آقای ولیان-شرکت مجتمع فوالد راور47

1خانم نصرتی-شرکت فوالد روهینا جنوب48

1خانم کوهی-شرکت صبا فوالد زاگرس49

2آقای حدادزاده-شرکت فوالد زرند ایرانیان50

1آقای کوهی-شرکت فوالد سفید دشت چهار محال و بختیاری51

3آقای معصومی-شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور52

2آقای رهیده-شرکت فوالد سپید فراب کویر53

1خانم سلطانی-شرکت کارگزاری آگاه54

1خانم علیزاده-شرکت کانسار مینای اسپادانا55

1آقای گودرزی-شرکت کانی تجارت پارتاک56

1آقای کریمی57

3آقای بیات-شرکت گروه کیان فوالد دماوند58

1خانم نصوحی-شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کیمیا سپهر آذرخش59

1آقای کشاورز-شرکت گروه صنایع فوالد صبح پارسیان60

1آقای مجتبی صادقیان-شرکت گهرزمین61

2آقای یعقوبی-شرکت صنایع الستیکی سهند62

1آقای قانعی فر-شرکت ماروبنی ایتوچو استیل63

2آقای شول-شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان64

4آقای پیری-شرکت مجتمع فوالد ظفر بناب65

5آقای پیری-شرکت مجتمع فوالد ظفر بناب66

1خانم صادقی-شرکت مدیران آهن زاینده رود67

2خانم خمسه-شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق 46



3خانم صفری-شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج68

3آقای راستگو-شرکت نازبرگ جنوب69

2آقای ازدیادی-شرکت مجتمع نگین معادن احیاء70

3خانم غیاثی-شرکت تجارت نیک اندیش دیار ایرانیان71

2شرکت همگامان صنعت فوالد اسپادانا72

3آقای خوارزمی-شرکت تامین فلزات فوالد هونام بندرعباس73

1آقای نیما فربودفام74

1آقای فرزین قنبری75

3خانم یوسفی-شرکت یگانه اندیش صنعت76

4آقای کافی-شرکت مهندسی فکور صنعت تهران77

13آقای صفا-شرکت فوالد مشیز بردسیر78

1آقای صفا-شرکت فوالد مشیز بردسیر79

10آقای رحمتی- شرکت فوالد هرمزگان جنوب 80

3آقای قمر-شرکت فوالد اکسین خوزستان81

1خانم ایزدی-شرکت کهربا گستر82

1آقای نعمتی-شرکت مجتمع فوالد غدیر نی ریز83

1آقای نعمتی-شرکت مجتمع فوالد غدیر نی ریز84

1خانم عباسی-شرکت فوالد مبارکه اصفهان85

13خانم عباسی-شرکت فوالد مبارکه اصفهان86

1خانم باوی-شرکت فوالد خوزستان87

1آقای نوری)-سیمیدکو(شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد88

1آقای جهانگیرپور-شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر89

1آقای رفیعی-شرکت صبا فوالد خلیج فارس90

1آقای ارگانی-شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان91

4آقای ارگانی-شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان92

1آقای موسوی-شرکت زرین معدن چاف93



1خانم هاشمی-شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان95

9خانم هاشمی-شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان96

1آقای شیرزادی)-ایریتک(شرکت بین المللی مهندسی ایران98

1آقای شیرزادی)-ایریتک(شرکت بین المللی مهندسی ایران99

1آقای حصاری)-سالکو(شرکت مجتمع آلومینیوم جنوب 100

11.1خانم قربانی-شرکت آهن و فوالد ارفع102

13خانم قربانی-شرکت آهن و فوالد ارفع103

1اسپانسر شام-شرکت کاالدشت104

1شرکت راهبر فرآیند آریا105

1میکی خود سیف106

1خانم طاهری-شرکت تضامنی محسن خندان و شرکاء97

1خانم هاشمی-شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان94

8.4آقای آقایی-شرکت پیشگام صنعت امین101


