
 1397/12/07 و 1397/11/16 مورخ صورتجلسه 2 شماره پیوست

 نام شرکت ردیف

 ذوب آهن اصفهان 1

 کویر تایر 2

 پتروشیمی فجر 3

 نفت سپاهان 4

 پتروشیمی اروند 5

 پتروشیمی بوعلی سینا 6

 ایران یاسا تایر (سهامی عام) 7

 کارتن سازي ایران 8

 پاالیش نفت تهران 9

 مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (باالست) 10

 پاالیش نفت بندرعباس 11

 لیزینگ گسترش سرمایه گذاري ملی 12

 مایع سازي گاز طبیعی 13

 سیمان قائن 14

 تجهیزات ایمنی راهها 15

 صنایع کاغذ سازي کاوه 16

 کشتیرانی جنوب خط ایران 17

 جهاد زمزم 18

 سیمان هرمزگان 19

 کفش ملی 20

 صبا فوالد خلیج فارس 21

 پگاه آذربایجان شرقی 22

 گروه کارخانجات تولید مخازن گازي آسیا ناما 23

 پگاه زنجان 24

 ارج 25

 کارخانجات صنعتی و تولید اتمسفر 26

 سرمایه گذاري سپه 27

 سرمایه گذاري صنعت بیمه 28

 پترو امید آسیا 29

 پتروشیمی غدیر 30
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 لیزینگ امید 31

 پتروشیمی خوزستان 32

 سرمایه گذاري ساختمانی سپه 33

 سرمایه گذاري گروه صنعتی ملی 34

 توسعه و تجارت بین الملل زرین پرشیا امید 35

 عملیات غیرصنعتی پازارگاد 36

 کارخانجات تولیدي تهران 37

 آوران فنون پتروشیمیره 38

 صنایع شیر ایران 39

 مدیریت توسعه گوهران امید 40

 مدیریت تولید برق منتظر قائم 41

 مدیریت کشتیرانی و امور گسترش قشم  42

 خدمات آینده اندیش نگر 43

 بازرگانی و تولیدي مرجانکار 44

 کارخانجات یزد سفالین 45

 توسعه سینا 46

 گسترش تجارت پارس سبا 47

 کشت و صنعت ملی 48

 خدمات مدیریت سرمایه مدار 49

 ملی شیمی کشاورز 50

 توسعه بین المللی تجارت ملی 51

 صرافی سینا 52

 بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوري 53

 بازرگانی پیشکسوتان صبا 54

 فوالدکار سیستم اسفراین 55

 مدیریت و توسعه ملی 56

 سرمایه گذاري توسعه صنایع معدنی امید 57

 ساختمانی و شهرسازي واوان 58

 تولید صنایع غذایی بم 59

 تعاونگذاري بانک توسعه صندوق سرمایه 60

 کارگزاري کاسپین مهر ایران 61

 خمیر مایه لرستان 62
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 پگاه گلستان 63

 پگاه گلپایگان 64

 پاالیش نفت آناهیتا 65

 طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآالت سایپا 66

 پگاه گیالن 67

 پگاه آذربایجان غربی 68

 مجتمع هاي توریستی و رفاهی آبادگران ایران 69

 تولیدي ساگار و قطعات نسوز 70

 کمپرسورسازي پادنا 71

 شرکت عمران اطلس گل گهر 72

 صنایع چوب و کاغذ مازندران 73

 توسعه نیشکر و صنایع جانبی 74

 تولید نیروي برق دماوند 75

 پتروشیمی تبریز 76

 سنگ آهن مرکزي ایران 77

 پایانه ها و مخازن پتروشیمی 78

 خدمات بازرگانی سهند نفتیران 79

 حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان 80

 توربو کمپرسور نفت 81

 عملیات اکتشاف نفت 82

 آپادانا سرام 83

 آرین پارسه کیش 84

 مدیریت تولید برق ري 85

 مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین 86

 گروه مالی توسعه تعاون 87

 تکتا 88

 مدیریت تولید برق جنوب غرب 89

 مدیریت تولید برق هرمزگان 90

 گروه پزشکی حکمت 91

 مهندسی و ساختمانی صبا نفت 92

 5پگاه منطقه  93

 انتشارات علمی فرهنگی 94
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 سلفچگان –شرکت آزاد راه ساوه  95

 مدیریت تولید برق اهواز 96

 بندرامام –برداري آزاد راه اهواز شرکت احداث، نگهداري و بهره  97

 توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران 98

 پتروشیمی بیستون 99

 انبارهاي عمومی شهریار 100

 تولید نیروي برق آبادان 101

 صنایع بسته بندي پگاه 102

 انتشارات سروش 103

 سیمان یاسوج 104

 خدمات ایران (ایران کد)مرکز ملی شماره گذاري کاال و  105

 گسترش صنایع بلوچ 106

 همدان –شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه ساوه  107

 ایران پوپلین  108

 مدیریت تولید برق شهید مفتح 109

 خدمات هوایی و جهانگردي پرشین گلف 110

 شرکت فارما شیمی 111

 پل زال –شرکت آزاد راه خرم آباد  112

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 113

 پگاه کرمان 114

 مدیریت تولید برق کرمان 115

 سالم  فرودگاه بین المللی امام خمینی اندازي پایانهشرکت احداث و راه 116

 مدیریت تولید برق نیروگاههاي استان سیستان و بلوچستان 117

 کشتیرانی حفیظ دریا 118

 موسسه جهاد تحقیقات 119

 کاالي پتروشیمی 120

 کشت و صنعت و دامپروري لرستان 121

 انبارهاي عمومی امام(ره) 122

 انبارهاي عمومی ایران 123

 فراسکو عسلویه 124

 2پگاه منطقه  125

 ساراتل 126
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 خدمات عمومی فوالد 127

 مدیریت تولید برق شهید رجایی 128

 پتروشیمی شهید رسولی 129

 بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی 130

 مدیریت تولید برق بعثت 131

 مدیریت تولید برق بیستون 132

 گسترش انفورماتیک ایران 133

 دیبا انرژي سینا 134

 بهره برداري نیروگاه طرشت 135

 پگاه کشت و صنعت همدان 136

 جهان صادرات سینا 137

 انبارهاي عمومی غرب 138

 اندیمشک -شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه  پل زال  139

 صرافی امید سپه 140

 شرکت سرمایه گذاري صندوق بیمه خدمات درمانی 141

 بازرگانی صنایع  شیر ایران 142

 پردیس –شرکت آزاد راه تهران  143

 کارگزاري بانک صنعت و معدن 144

 مدیریت تولید برق دماوند 145

 خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون 146

 آتیه پگاه 147

 شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه کربال 148

 ملی مسکن و صنایع ساختمانی 149

 بازرگانی ایدرو 150

 توسعه عمران بیمه 151

 ملی انفورماتیک 152

 گروه صنعتی بال 153

 پگاه خوزستان 154

 توسعه تجارت رفاه کارگران (توسعه سرمایه رفاه) 155

 سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین 156

 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندري آریا  بنادر ایرانیان چابهار 157

 ستاره عمران زمین 158
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 شرکت نگهداري و بهره برداري از کنارگذر غربی اصفهان 159

 توسعه مرآت کیش 160

 خدمات پشتیبانی صبا نفت 161

 پخش جمشید 162

 شیرخشک پگاه 163

 صندوق پژوهشی و فناوري غیردولتی توسعه صادرات و فناوري شریف 164

 شیراز –شرکت احداث آزاد راه اصفهان  165

 صندوق مالی و توسعه تکنولوژي 166

 گذاران صندوق بازنشستگی کشوريخدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه  167

 ساختمانی کار 168

 مدیریت و توسعه پروژه هاي آرمه نو 169

 مدیریت پروژهاي ساختمانی ایران 170

 عمران و ساختمانی تراز پی ریز 171

 خدمات بیمه اي مسکن مهر آرمان 172

 صندوق قرض الحسنه بانک توسعه تعاون 173

 کارگزاري صبا جهاد 174

 طراحی مهندسی بهور 175

 کارگزاري بیمه صندوقهاي ب.پ نفت 176

 صبا شهر پارس 177

 توسعه و مدیریت سرمایه صبا 178

 تامین سرمایه بانک مسکن 179

 راهبران پتروشیمی 180

 ستاره تجارت مشرق زمین 181

 توربین توان گستر ایرانیان 182

 واسپاري توسعه تعاون 183

 دریاکشتیرانی مسخر   184

 کشتیرانی کالن کیش 185

 تولیدي منیزیم گستر اریش 186

 صنایع کاغذ سازي قائمشهر 187

 ایجاد کاران مهر 188

 مدیریت منطقه ویژه اقتصادي گرمسار 189

 مدیریت منطقه ویژه اقتصادي جهرم 190
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 فاوا نفت صبا کیش 191

 خدمات مسافرتی و جهانگردي ارس 192

 غنا گستر داالهو 193

 ساماندهی مطالبات بانک ها 194

 تبریز -شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه ارومیه  195

 توسعه نیشکر کارون  196

 مدیریت توسعه نگاه پویا  197

 گروه توسعه شیرآالت صنعتی نیک گستر 198

 الستیک نیکرو گسترش 199

 ایرانیانموسسه آموزشی پژوهشی میراث  200

 صنایع ملی گاز 201

 صنایع آتیه صبا ایرانیان 202

 کارتک سیستم 203

 گسترش تایر رازي 204

 گسترش صنایع آریا تایر هامون 205

 شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه حرم تا حرم 206

 توسعه مهندسی و ساخت واگن هاي مسافري ره نورد 207

 سبا اینترنشنال 208

 گسترش چراغ دانش 209

 کارآفرینان سبز خلیج فارس  210

 صدر معادن ایرانیان 211

 خرم آباد –شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه اراك  212

 فرآورده هاي غذایی مشهد 213

 شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران 214

 ساري -شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزاد راه قائم شهر 215

 میراث ایرانیان جهانگرد 216

 شرکت خبري و سامانه اطالع رسانی امید گستر 217

 گسترش منیزیم آریا 218

 حامی اعتماد آینده 219

 سرمایه گذاري و سیاحتی زاگرس 220

 تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 221

 بین المللی نفت بورس 222
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 سراجو، هشترود -شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه مراغه 223

 موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوري 224

 میالد سالمت تامین اجتماعی 225

 کارتن کار 226

 توسعه نیروگاهها و انرژي برق 227

 ثابت توسعه تعاون صباصندوق سرمایه گذاري با درآمد  228

 نمایشگاه هاي میراث فرهنگی 229

 توسعه تجارت گردشگري ایران 230

 حمل و نقل بین المللی میراث ایرانیان 231

 موسسه اطالع رسانی مهر پارسه 232

 بی.ام.اي.اي.جی.تی 233

 بیمارستان صدر (به آفرین) 234

 پلیمر صنعت جنوب 235

 توسعه صادرات پیام سفیران 236

 توسعه صادرات صنعتی 237

 توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان 238

 توسعه فناوري اطالعات میراث آریا 239

 جبل دماوند تهران 240

 خدمات غیرصنعتی گاز ایران 241

 ساخت و تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا 242

 گذاري جهاد نصرسرمایه 243

 سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 244

 سرمایه گذاري عمران و ساختمان تامین 245

 مهریز -شرکت احداث ، نگهداري ، بهره برداري و اتصال آزادراه اردکان  246

 کاشان –شرکت آزاد راه اصفهان  247

 صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 248

 عمران شهر جدید لتیان 249

 فناوري مهر رضا 250

 فوالد زاگرس 251

 کارآفرینی مسکن 252

 کارگزاري بورس صبا 253

 گسترش نانو فیلم 254
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 مدیریت سرمایه آباد 255

 در حال تصفیه -ملی ریسباف  256

 موسسه جهان پیام 257

 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 258

 هواپیمایی نفت ایران 259

 ذغال سنگ کرمان 260

 هاي گازي خراسانمدیریت تولید برق نیروگاه 261

 ذغال سنگ پرورده طبس 262

 3پگاه منطقه  263

 مدیریت تولید برق اصفهان 264

 آزاد قند نقده 265

 مدیریت تولید برق لوشان 266

 مدیریت تولید برق شهید محمد منتظري 267

 مدیریت تولید برق  نکا 268

 کشتی سازي بحر گسترش هرمز 269

 مدیریت تولید برق مشهد 270

 گل نقش توس 271

 مدیریت تولید برق طوس 272

 مهرمیناي کیش 273

 معادن اسفندقه 274

 طراحی و ساخت سازه هاي دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس 275

 مدیریت تولید برق زرند 276

 گروه صنعتی عالم آرا 277

 مدیریت تولید برق آذربایجان غربی 278

 مدیریت تولید برق  گیالن 279

 تامین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهر 280

 بازار گستر پگاه منطقه چهار 281

 گسترش الیاف شیشه مرند 282

 انبارهاي عمومی آستارا 283

 کشت و صنعت صنایع شیر ایران 284

 صنایع کاغذ غرب 285

 مدیریت تولید برق زنجان 286
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 گسترش سوخت سبز زاگرس 287

 توسعه گردشگري استان گیالن 288

 کشت و صنعت صبا پگاه لرستان 289

 آزادراه تبریز اندیشه شهر سهند 290

 شرکت احداث راه آهن جوین اسفراین بجنورد 291

 کشت و صنعت سلماس 292

 سرمایه گذاري توسعه و عمران سپهر هشتم 293

 رایانه خدمات امید 294

 پگاه تهران 295

 عملیات غیر صنعتی وخدمات پتروشیمی 296

 پگاه اصفهان 297

 پگاه خراسان 298

 بانک مشترك ایران و نزوئال 299

 مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی 300

 1پگاه منطقه  301

 موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران 302

 پگاه لرستان 303

 مدیریت تولید برق یزد 304

 پگاه فارس 305

 کشت و صنعت دامپروري پارس 306

 کارگزاري بانک رفاه کارگران 307

308 
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی، وظیفه،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها(نور کوثر 

 ایرانیان)
 پگاه همدان 309

 تاسیسات فرآوري اورانیوم( شرکت فرآوري اورانیوم و تولید سوخت هسته اي ایران) 310

 محراب عمران تهران 311

 تولیدي قند و تصفیه شکر اهواز 312

 فراورده هاي شیالتی بندرعباس 313

 سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون 314

 تامین سرمایه آرمان (تمدن) 315

 شرکت صبا آرمه 316

 پیچک 317
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 پیمانکاري عمومی گسترش انرژي نوین 318

 لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین 319

 مدیریت تولید و بهره برداري نیروگاهاي سیکل ترکیبی خیام 320

 آبزي فرایند بوشهر 321

 بازرگانی پدیده نیکان صبا 322

 کمپرسور سازي ایران 323

 ساخت و تعمیر کشتی گسترش پارس هرمز 324

 دانش بافت البرز 325

 کرج-شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه شهید همت 326

 پگاه کشت و صنعت فارس 327

 سرمایه گذاري ایرانگردي و جهانگردي 328

 صنعتی و معدنی توسعه ملی 329

 کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان 330

 صرافی بانک توسعه تعاون 331

 مهندسین مشاور تالش نقش جهان 332
 مهندسین مشاور فجر توسعه 333
 جاهد شاریز 334
 مهندسی بهتیان جنوب 335
 زمین کار گستر 336

 


