
گروه فعالیت انتخاباتیشرکتنام خانوادگینامردیف

بازرگانیروغن موتور ایراناسالمینیما1
بازرگانیتوسعه تجارت روناكامیرزادهمحمد2
بازرگانیخدمات دریاي و کشتیرانی خط دریا بندرصاحبیحسین3
بازرگانیالهوتیمحمد4
بازرگانیکارخانجات لوازم خانگی پارسمحسنیمحمدرضا5
بازرگانینورانیسیدرضا6
بازرگانیآلومینیوم پوشش گسترانابراهیمیامیرعبداله7
بازرگانیتولیدي و بازرگانی هوران مهراستیالفیعقوب8

اسديحجت اهللا9
نمایندگی کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی جاده رانان 

بازرگانیجهان
بازرگانیاقازادهمحسن10
بازرگانیال اسحقیحیی11
بازرگانیمهندسی بهینه سرویس ایرانیانالفتعلیرضا12
بازرگانییادمان بردیاالهی شکیبیوسف13
بازرگانیبازرگانی پاسارگاز نوینامام جمعهسیداسداله14
بازرگانیبازرگانی پیشکسوتان صباامامیعبدالحمید15
بازرگانیامانی همدانیمحمدعلی16
بازرگانیتجارتی وخدماتی تهران ارکاكامیرآبادیانابراهیم17
بازرگانیبازرگانی تامین و توزیع کاالي هنزاامینیمحمدرضا18
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بازرگانیبازرگانی تامین و توزیع کاالي هنزاامینیمحمدرضا18
بازرگانیکیسونانصاريمحمدرضا19
بازرگانینصر مبین ایرانیانآرگونعباس20
بازرگانیآقاپورلیال21
بازرگانینگین تجارت فردوسآقاجان زاده هوشیارمرجان22
بازرگانیمزدا یدكبابائیمحمدرضا23
بازرگانیمهندسی تنها پرداز غرببختیاربیتا24
بازرگانیتوسعه فرآیند عایق خاورمیانهبرادارن غفاريمسعود25
بازرگانیبهبودعلی اصغر26
بازرگانیبهرامی ارض اقدسمحسن27
بازرگانیبهزادیانامیرعلی28
بازرگانیصنعتی فیکاي سبزپور مجیبرمضانعلی29
بازرگانیتقی زاده خامسیقاسم30
بازرگانیجاللی پروینسیدمحمد31
بازرگانیصادرات قالیحاجی آقامیريسیدرضی32
بازرگانیحجازيسیدنصراله33
بازرگانیحریريمجیدرضا34
بازرگانیپ هاش تاپکوحسابیپرویز35
بازرگانیبین المللی مراتحسینیسیدحمید36



بازرگانیگروه پزشکی برزویهحسینی فیروزآباديسیدمحمدرضا37
بازرگانیحلتاحمد38
بازرگانیعالی دارحمزه نژادعلی39
بازرگانیبازرگانی بازفرتجارتخاکبازانمحمدوحید40
بازرگانیخرم شاهیسیدضیاءالدین41
بازرگانیآکام تجارت صدراخوانساريمسعود42
بازرگانیحمل واردات ایراندانشمندمسعود43
بازرگانیدانشورفاطمه44
بازرگانیرهروان دور اندیشدولت رفتارحقیقیمحمدرضا45
بازرگانیداهی طبدهقانیمحسن46
بازرگانیرحیمیمسعود47
بازرگانیصنایع آینده سازان فاطمی نوینرضويسیدمحمدهادي48
بازرگانیپشتیبان توسعه مهر وندادروزبهقاسم49
بازرگانیدرمان آراریاحیناصر50
بازرگانیرئیس زادهمحمدمهدي51
بازرگانیحمل ونقل بین المللی ناوگان بارزمانیحسین52
بازرگانیشبکه گستران پایتختزندنامدارپژمان53
بازرگانیالماس نگین سبالنزهره ونديمحمدرضا54
بازرگانیتوسعه صنعت نفت و گاز پرشیاسعدونیناجی55
بازرگانیتجهیز کاال و سرمایه آسیاسلطانی نیاحسین56
بازرگانیبین المللی خانه سازي ایرانیان پرشیاسماكکاظم57 بازرگانیبین المللی خانه سازي ایرانیان پرشیاسماكکاظم57
بازرگانیپترو صنعت کاویان شیمیسنگینیانعلی58
بازرگانیبین المللی پیمانکاري استراتوس (ساختمانی استراتوس)شایگانحمید59
بازرگانیحمل و نقل بین المللی الیت آریا جمشجاعی نیککامبیز60
بازرگانیبازرگانی پتروشیمیشریفی نیک نفسمهدي61
بازرگانیخاوران گسترهشهپرپرویز62
بازرگانیشهریاريبهرام63
بازرگانیسرمایه گذاري سامانه استراتوسصدرهاشمی نژادسیدمحمد64
بازرگانیارتباطات سیار ایرانصدوقیوحید65

صفارزادهفرید66
حمل ونقل بین المللی و نمایندگی کشتی رانی بار بران 

بازرگانیایران
بازرگانیطباطبائیمحمدمهدي67
بازرگانیمهرارقام رایانهطالئیمحمدرضا68
بازرگانیایران اتومبیلطهرانچیمسعود69
بازرگانیپرتو حافظه نوینعادلیانمجید70
بازرگانیدشت بهشت آریاعامریانسیدفخرالدین71
بازرگانیعباسیعلیرضا72
بازرگانیکومپاس ایرانعدالتیان شهریاريجمشید73
بازرگانیعراقچیسیدمرتضی74



بازرگانیصادراتی حساسعسگراوالدياسداله75
بازرگانیساختمانی توفانعطاردیانمحمد76
بازرگانیعلويسیدهادي77
بازرگانیپرشیا فارمدعیساییشمس الدین78
بازرگانیحمل و نقل بین المللی شامخ فرابرفخري خیاويافسانه79
بازرگانیحامالن سرزمین سبزفزونیفرهاد80
بازرگانیتوسعه صادرات و واردات کریمکریمیمحمدعلی81
بازرگانیتوسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امیدکریمی یگانهپیمان82
بازرگانیجهان پلیمر آسیاکیانیکیا83
بازرگانیمجدپورتوفیق84
بازرگانیدیبا برج تهرانمحسنیکیکاوس85
بازرگانیتوسعه تجارت دشت پارسیانمحمدرضازادهمرضیه86
بازرگانیکیمیا پخش شرقمعصومیانمهدي87
بازرگانیصادراتی تهاترمغازهجلیل88
بازرگانیسیمین فر اورمقصوديجالل الدین89
بازرگانیبازرگانی پیشرو سیاحتمقیممیثم90
بازرگانیبیستون دارومقیمیحمید91
بازرگانیحمل ونقل بین المللی سدید بارمقیمیسیده فاطمه92
بازرگانیصنعتی بازرگانی ارغوان نور ایرانیانملکی آدرانیمحسن93
بازرگانیمهندسی وساختمانی جهانپارسملکیانی فردمنوچهر94
بازرگانیصادراتی نیکو مهرگانمناقبی نوائیحمیدرضا95 بازرگانیصادراتی نیکو مهرگانمناقبی نوائیحمیدرضا95
بازرگانیآلی بارمنصوريامیر96
بازرگانیموحديرحمت اله97
بازرگانیبازرگانی سروش بهمنمهدیان زادهنعمت98
بازرگانیپرلیتناصرمعدلیعلیرضا99
بازرگانیبولرنظام مافیشریف100
بازرگانیبازرگانی تحقیق وتجهیزات ازمایشگاهی ارسباران شیمینقويزهرا101
بازرگانینوباوه وطنعلیرضا102
بازرگانینورالهیوحید103
بازرگانیآرین فوالد غربنهاوندیانمحسن104
بازرگانیمهندسی بازرگانی میهن فوالد آریانیک پی سالک دهآرش105
بازرگانینیک نامسعید106
بازرگانیوارطان قالوسیانرفائیل107
بازرگانیواعظیعزت اله108
بازرگانیوزیريرؤیا109
بازرگانیمهندسی سازگان ارتباطهاشمیسیدمحمد110
بازرگانییاري جانیان نماگرديهرویک111
بازرگانیتک درخت سبز صنعتیکی تامهدي112
بازرگانیآسیاب کار صنعتیوسفی فشکیاحمد113



صنعتفوالد صنعت مهديابوئی مهریزيسیدعلی محمد114
صنعتلوله و پروفیل آریاواابوئی مهریزيمهدي115
صنعتسیمان تهراناتابکسیدمحمد116
صنعتتولید فیبر ایراناحمديمهرداد117
صنعتاحمدیانحسن118
صنعتالهیاحمد119
صنعتامیراحمدياحمد120
صنعتباپیريیوسف121
صنعتسام الکترونیکبرخوردارمحمدحسین122
صنعتسبحان داروبرندگیاکبر123
صنعتآبهاي معدنی دماوندبشارتسیدفرهاد124
صنعتبهرامی شبستريشبنم125
صنعتپارس تابلوپارساعوض محمد126
صنعتتولید محور خودروپارسامصطفی127
صنعتپالستیک کارپارساهوشنگ128
صنعتآیسکو ایرانپدیداررضا129
صنعتگروه صنعتی پلورسبزپرویزیانکورش130
صنعتپورقاضیمهدي131
صنعتآسال آراتبریزيمحمود132
صنعتمهندسی ایتوك ایرانترابی ساریجالومحمد حسین133
صنعتنوآوران کاالي شرقجهانگیري کوهشاهیمهدي134 صنعتنوآوران کاالي شرقجهانگیري کوهشاهیمهدي134
صنعتبوتان یکتا بیتاچنگیزي آشتیانیمهدي135
صنعتصنایع فرو آلیاژ ایرانحاجی بابامحسن136
صنعترایان فن گستر دیزلحجاریان کاشانیمسعود137
صنعتبهمن دیزلحسینی خشه حیرانمیرحکیم138
صنعتتولیدي بازرگانی مروارید ساز خزرحمیديمحمود139
صنعتپالس موژن سالمتخاکیمحمدرضا140
صنعتسیباموتورخضريحسین141
صنعتبوتانخلیلی عراقیمحسن142
صنعتکارخانجات تولیدي صدف لعاب یزدخیبريفرامرز143
صنعتراسخمحمدمهدي144
صنعترجالمحمدباقر145
صنعتپترو شیمی سلمان فارسیرجالیعلی محمد146
صنعتاوزانرحم دارسعیدرضا147
صنعتراهبرد سازهرحمانی محمدآقافردکوروش148
صنعتگسترش تجهیزات دانارضويسیدعلی149
صنعتمدیریت تانا انرژيرفانموسی150
صنعتبازرگانی ارژن کاغذروغنیابوالفضل151
صنعتفرایند کیمیاي شرقزهتابچیانمحمد حسین152



صنعتگروه بهمنسروشمحمدرضا153
صنعتراي اوین فنسروشیانسام154
صنعتنیرو تجارت سورناسلطانیمریم155
صنعتسرمایه گذاري غدیرسلیمانی امیريغالمرضا156
صنعتایران گچسلیمیسیدحسین157
صنعتکارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعهسیدخاموشیسیدعلینقی158
صنعتشمس اردکانیعلی159
صنعتآب سنجشمس فردمحمدحسن160
صنعتمیکرونرم افزارشنتیائیمسعود161
صنعتتولیدي و بازرگانی آلیاژهاي رازین پلیمرشهمیرزاديحامد162
صنعتصنایع موکت همدانشیبانیعلیمردان163
صنعتصالحیمحمدتقی164
صنعتآزمایشگاههاي صنایع انرژيصالحی سلمیحمیدرضا165
صنعتخدمات ارتباطی راي تلصدريسیدمجید166
صنعتپارس شیرصدیقمرسل167
صنعتاسب آهنین آریاصرافرضا168
صنعتگروه صنعتی هما رشتنصفائیسیدمحسن169
صنعتاورند پالستیکصمديحمیدرضا170
صنعتیونولیتصومعه سرائی ثابتسیامک171
صنعتشیمیایی مدبران شیمیعاشق معلیمحمد172
صنعتپترو شیمی پردیسعزیزيمرتضی173 صنعتپترو شیمی پردیسعزیزيمرتضی173
صنعتتولیدي صنعتی بازرگانی فراورده هاي الومینیوم ابسکونفاضلیهبت اله174
صنعتسرمایه گذاري فدك دانش محور کارآفرینفرهاديامین اله175
صنعتصنایع چینی زرین ایرانقصاعیعباسعلی176
صنعتلیزینگ بانک اقتصاد نوینکاظممحمد177
صنعتخاور سریع کرمانکرمانیمحمدحسن178
صنعتتکنو تارکالکیمهدي179
صنعتبیا و برو بستنیکالهی صمديعلیرضا180
صنعتکیسه بافی کیمیاالیافکیمیائی اسدياحمد181
صنعتتولیدي و صنعتی هواسازگردونیانوشه182
صنعتتجارت بین الملل اطلس پگاهمالکی تهرانیمصطفی183
صنعتپارسی راد ایرانیانمحسنیامیر184
صنعتتوسعه صنعتی مشفقمحمدحسین فالحنصراله185
صنعتصنایع ریخته گري ایرانمحمديمرتضی186
صنعتگروه صنعتی ناب استیلمحمدي دانیالیعلیرضا187
صنعتتولیدي و صنعتی مهر خواهمرادي مطلقحمیدرضا188
صنعتتولیدي شیراالت بهداشتی ماهسان پویامرجانیمظاهر189
صنعتپتروشیمی بوشهرمستجاب الدعوةسیدغالمرضا190
صنعتمواد مهندسی مکررمواساتبهرام191



صنعتپخش کاسپینموسوي رهپیماسیدعباس192
صنعتمهرعلی زادهمحسن193
صنعتفراز پنداران آریا موجناظمیانمهدي194
صنعتفن آوري موج خاورنایبیمحمدمهدي195
صنعتبهستان تولیدنجفی عربمحمود196
صنعتتولیدي و صنعتی فنرلول ایراننجفی منشمحمدرضا197
صنعتصنایع پتروشیمی خلیج فارسنژادسلیمعادل198
صنعتبهداشتی دکترعبیدينقیبعلی199
صنعتهمکاران سامانه هاي ارتباطی پارسنیازي ورنامخواستیعلی200
صنعتوکیل زادهواقف201
صنعتایران ترانسفوولدخانیابراهیم202
صنعترازین پلیمر راه ابریشمهداونديمرتضی203
کشاورزياحمدي جزنیحسن204
کشاورزيتوسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزي کوثرپرهیزگارسیدصدراله205
کشاورزيحسابیایرج206
کشاورزيکشت وصنعت چوپانشفیعیغالمرضا207
کشاورزيفقیهینسرین208
کشاورزياخوان فراحمد209
کشاورزيبهزادیانمحمدرضا210
کشاورزيمشاوران دامین طب روزبیدگلیامیر رضا211
کشاورزيمدیریت پروژه هاي سرمایه گذاري ابتکار سازه ایرانیانترك نژاداحمدآقا212 کشاورزيمدیریت پروژه هاي سرمایه گذاري ابتکار سازه ایرانیانترك نژاداحمدآقا212
کشاورزيسرمایه گذاري صنعت و معدن اعتماد ایرانیانجمیلیابراهیم213
کشاورزيتولیمرغجوهرچییداهللا214
کشاورزيشهد افزون طعامخادماحسان215
کشاورزيشرکت کشت وصنعت پرتوفدكخائفعلیرضا216
کشاورزيمجتمع صنایع غذایی تهران ماکیان الوانخدادادهاشم217
کشاورزيخلیلیابوالحسن218
کشاورزيپاك تاب مرواریدزرگرانکاوه219
کشاورزيشعبانیفاطمه220
کشاورزيتولیدي تک ماکارونصادقیاناحمد221
کشاورزيظهیريشاهرخ222
کشاورزيمجتمع کشت کاراحسان ريعزیزیانمجید223
کشاورزيتولیدي صنایع غذایی کامبیزفروزان فردحسن224
کشاورزيبازرگانی نخل طالئی سپهرقاسمیارسالن225
کشاورزيطال چايمبینمیترا226
کشاورزيتالونگمعصومی اصفهانیمهدي227
کشاورزيفرآورده هاي غذایی آذر نوش شکوفهموحدعلی228
کشاورزينورائیجهانبخش229
کشاورزينیاورانیصدرالدین230



کشاورزيبین المللی تجارت الوندواحديحامد231
کشاورزيوطن پرورعباس232
کشاورزيبین المللی توسعه تجارت هرمسولی پورکاوه233
معدننورد فوالد صنعتی وساختمانی یزداحرامیانسیدبهادر234
معدنسیاحان سپهر اسیااکبریانمهرداد235
معدنصبا بهپر ایرانیانبهرامنمحمدرضا236
معدنجنرال مکانیکبیگدلیعبدالحسین237
معدنتولید وارایش موادمعدنی نفیسحاجی ابراهیم زرگرحمید238
معدنخانیکیابراهیم239
معدنسیمان سفید شرقزنديبهروز240
معدنتجارت وصنعت اوراسیاسبحانی زادهایرج241
معدنپرسالسلطانیپدرام242
معدنراهسازي معدنی مبینشکوريبهرام243
معدنحمل و نقل بین المللی ایران ترکمنشهسواري مقدمسیروس244
معدنبین المللی توسعه تجارت آشارعارفحمیدرضا245
معدنمعدن فرآور امدادکاظم زاده هوجقانمحمد246
معدنشوباتگل سرخیعلی اصغر247
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