
سطح کارتنام واحد اقتصادينام و نام خانوادگیردیف
سیمینحمل و نقل توکامنوچهر هادي1

زرینفنی و مهندسی برق آرامهرداد مصدق2

سیمینسیمان اردستاناحمدرضا عمرانی فر3

زرینگز شیرینمحمود شیخ بهایی4

سیمینصنایع کاشی نائینابوالقاسم گودرزي5

سیمینسپاهان صیانتعلی اکبر عباسی تودشکی6

زرینماشین سازي آذربایجانیرحیم آذربایجانی7

زرینتولید قطعات و ماشین اصفهانسید مرتضی امین جواهري8

زرینپشمبافی گل نثارعلیرضا اخوان مقدم9

زرینپیشرو دیزل آسیاسید علی مرتضوي10

زرینسالمت فردعباس صناعت11

زرینچینی زرینمسعود قصاعی12

زرینتولیدي چدن سازانابوالقاسم قدمی13

زرینتامکارمحمدرضا برکتین14

زرینشیر پاستوریزه پگاه گلپایگانمحمد مهدي گرجی15

زرینپالر پویاسید محمد سجادي فر16

زرینماشین اجزامحمدحسین بصیري اصفهانی17

زرینزمزمسید جالل طیباً طیبا18

زرینفوالد تکنیکمجید شیرانی19

زرینآجرنماچینرضا چینی20

زرینصنایع شیمیایی ایرانحسین مهري21

زرینرز پلیمرجواد ظهیري22

سیمیننساجی نگین رز سپاهانحفظ اهللا زمانی بروجنی23

زرینمهندسی  مرآت پوالدهادي تکلو24

سیمینتوسعه ساختمان و بتن همدانیانعلی اکبر نصیري25

زرینبنیاد بتن اصفهانمسعود حاج رسولیها26

سیمینآجر شهریار سفال اصفهانجمشید مظاهري تیرانی27

زرینرومینا بتن نقش جهانعلی محمد ریسمان چیان28

سیمینآجر هادیانمحمدمهدي هادیان 29

سیمینسقف مدائنمهدي بکائی جزي31

زرینالکا اسپاداناکبر حسین زاده زري باف32

سیمینشهرك بتنحسین لکاء33

سیمینتولیدي بازرگانی پروفیل آسیاسیدعلی قاضی عسکر34

سیمینالوان زرریس نطنزعباس خزاعی35

لیست دارندگان کارت کارفرمایی

زرینصنایع و معادن احیاء سپاهانعلیرضا حقیقی36

زرینبیسکوییت فرخندهمحمدرضا واعظ شوشتري37

سیمینصفاهان حمایتحسین فرخ نیا38



سیمینکار و ابتکار نقش جهانرامین مصدق39

سیمینهامون گستر اصفهانغالمحسین احمدي40

بلورینشرکت مهندسی تأمین دماي مطلوبامیر سعادتی41

زرینمصباح گستر سپاهانمصطفی متین راد42

زرینتولیدي آرد جرعهمحمد عصارزاده گان43

سیمیناطلس نور اصفهانفریدون گلکار44

سیمینپاوران کنترل سپاهاناحمدرضا چنگیز45

زرینسپاهان باطريامیراسداله خسروي راد46

زرینقطعه کارانبهروز حق پناه47

زرینایجاد رزمیارانمحسن افتخاري48

زرینسردساز خودرومحمود فتح اله زاده49

سیمینقطعه سازي سپاهانمهرداد صانعی50

زرینگوهربافانحمید شاه کرمی51

زرینموتورسازي پویا نیستانکداود افشاري52

سیمینتولیدي سازه ترمزرضا خطیب زاده53

زرینتهران االستیکعلیرضا بهشتی زواره54

زرینتوسعه مسکن اصفهانسید محمد مقدس55

زرینتوان باتريعلی فضیلتی56

زرینفوالد ماهان سپاهانشهروز ریخته گران57

سیمینآجر نویداسماعیل هادیان جزي58

سیمینسیم وکابل سیمکانمجید مهدوي59

سیمینانبوه سازان سرافرازحسین سرافراز60

سیمینمهندسی شیبراههبهروز برادران قهفرخی61

زرینتن ماهی درجاکبر تفنگ سازي62

بلورینکانون تبلیغات سنامحمد مغزیان63

سیمیننوید سیمان سپاهانمصطفی کمالی64

سیمینحمل و نقل فوالد جاده مبارکهسید حبیب سجاددوست65

سیمینرسن تابعلی یداللهی66

زرینقائم بافت جزهسعید کبیري67

سیمینچاپ و تکمیل فالحتیمهدي فالحتی68

سیمینمیهن بافبهمن سلطانی69

سیمینتوسعه ساخت سپاهانعلیرضا نبی زاده70

سیمینمشاورین مهرآب سپاهانحبیب فصاحت71

سیمینفناوري پالستیک سپاهانابوالقاسم مرادي72

بلورینایرسا گشت اسپادانالهام ایزدرضایی73

بلوریندندانپزشکی سپنتاکورش رحیمی74

سیمیناخوان جعفریانمرتضی جعفریان جزي75

سیمینپگاه نقش جهانسیدرضا خشوعی اصفهانی76

زرینآژانس هواپیمایی آسمان هفتمسعید روانفر77 زرینآژانس هواپیمایی آسمان هفتمسعید روانفر77

سیمیننساج پالستیک فرشیدجمشید پورپشنگ78

سیمیننگین 110 سپاهانبهزاد محمدي79



بلورینحمل و نقل عبور شهاببختیار روحی80

بلورینحمل و نقل داناراه مبارکهمحمد حقیقی81

بلورینبارگستران مبارکهمراد ذبیحی سهرفروزانی82

سیمینآجر ماشینی چینیمهدي چینی83

سیمینآجر ساحل یک اصفهانعلی اسدي دولت آبادي84

بلورینحمل و نقل رهنورد سیمان سپاهانبهنام بهرامی85

بلورینسراج راه زرینبهمن باقریان86

بلورینحبیب بار مبارکهمحمدحسین رحیمیان87

بلورینآجر شفافحسین مصري پور88

سیمینآجرنما به سپاهاناحمد متین فر89

بلورینحمل و نقل کیان محمدحسین سعیدي90

سیمینتک ستاره گلپایگانمصطفی طاالري91

سیمینکیوان پالستحبیب اله عموهادي92

زرینپارس زنده رود پالستکمال پایمرد93

سیمینگندم داران اصفهانرضا عصارزاده گان94

سیمینآرد جرعه شاهین اصفهانمژگان عصارزادگان95

سیمینصنعت کاران پوششسعید حاجی زمانی96

زرینگروه صنعتی دارکوبمحمدرضا ایرانپور97

سیمینمعدن شن و ماسه 110 قهابسید رحیم داوودي98

زرینماشین سازي اسپاهانسید عبدالوهاب سهل آبادي99

زرینمان ریسغالمعلی سرتاج100

سیمینبهرنگانناصر عبدلی101

سیمیننساجی هدف اصفهانحسین امین زاده هرندي102

سیمینتراش قائم ( عج)  گلپاداوود میرزایی103

سیمینتولیدي نیکو تراشحسین محمدي104

سیمینآرد هرند اصفهاناکبر ناظمی هرندي105

زریندي ام تیمحمدرضا حقایق جهرمی106

زرینتوسعه سپاهانمحمود فضیلی نژاد107

سیمینتعاونی سازه میثاق میالدمسعود یاران108

بلورینسازه پوش سپاهانسیدجاوید بهشتی مآل109

سیمیننساجی خوشبافمحمد اسماعیل خسروي110

بلورینحمل و نقل میثم مبارکهعلی اکبر باقریان111

سیمینبازرگانی پلی اکریل اصفهانعلی اکبر نجفی112

بلوریندانش ترابررحمت اهللا دانشمند113

سیمینخدمات درمانی شفاعلی بک عالی فر114

سیمینمهندسین مشاور باغ شهر پردیسانجمشید فرقدانی115

سیمینآرد بهار اصفهانمحمود اکبرزاده116

بلورینحمل و نقل بعثت نوردمحمدرضا بیگی117

سیمینریسندگی ناهید اصفهانسید آرش امامی118 سیمینریسندگی ناهید اصفهانسید آرش امامی118

زرینسامان انرژي اصفهانملک ارسالن صدري119

بلورینمتین بار اصفهانمحسن عبدیان120



سیمینکاربین الکترونیکبهرام رجبی121

زرینپتروشیمی اصفهانمحسن علیانی122

زرینآجر کورشحمیدرضا شجاعت123

بلورینتعاونی عدالت دیزیچهعلیرضا حمیدي124

سیمینتعاونی درمانگران پاسارگادخسرو نظري گلگونی125

بلورینتعاونی حمل بار و مسافر شهرستان مبارکهرضا سرابیان عجمی126

بلورینتعاونی ماشین ساز و فلز تراش تام اصفهانفریدون استکی127

زرینتعاونی نوید نورامیر هوشنگ اویژگان128

زرینصنایع لوله پلیمر اسپاداناحمید عظیمی129

سیمینانتقال بهینه سیاالتحسن اکبري130

سیمینلوله سبز آسیا گسترمحمود حیدري131

سیمینلوله سان اصفهانمنصور گلچین132

سیمینلوله جهان پلیمر سپاهانمحمد ترك الدانی133

سیمینپویان بسپار سپاهانمحمدعلی فردوسی134

بلورینآجر سفال گسترمحمدباقر کرباسیون135

بلورینآجرسفال پهلوانحسن پهلوان136

بلورینآجر افشین دوکریم هادي علیجانوند137

بلورینآجر خراسانیمحمد خراسانی زاده138

بلورینآجر داوري ( یکتا) محمود داوري دولت آبادي139

بلورینآجر ولی عصرولی اهللا زارع بهرام آبادي140

سیمیناسکان بتن پردیسانمرادعلی نیلی پور طباطبائی141

زرینحمل و نقل امید طالخونچهسعید مظاهري142

سیمیننوربافتجلیل رجالی143

سیمینمهراس پخت ( پاکوبان) غالمرضا محمدزاده144

سیمینمبدل تانکمسعود مستغاثی145

بلورینتعاونی تأسیسات استان اصفهانعباس امیري شهبازي146

بلورینفراورده هاي بتنی سیمان سپاهانحسین صبوخانیان147

سیمینآجر سفال امیرعلیرضا مریخی پور148

زرینکاشی نیلوعلی بلوچی149

زرینآرگون صنعت سپاهانسید فضل اله حسینی150

زرینطرح آفرینان پارسحمید شفیعی151

زرینقدس نجف آبادمهدي جابري نجف آبادي152

زرینساروج اصفهانحمیدرضا صمدي153

زرینلورچعلیرضا صمدي154

سیمینصنایع الستیک کاشاناحمد محمودپور155

سیمینسارنج سولهعلی سارنج156

سیمینمطلوب پالساحمد فامیل دردشتی157

سیمینشیمی پویابداریوش رضایی158

سیمینصنایع آجر دادخواهرضا دادخواه159 سیمینصنایع آجر دادخواهرضا دادخواه159

سیمینتولیدي کارخانجات آجر سازي شهید شالبافاکبر فنائی160

سیمینآجر شاهینعلی عصاچی161



سیمینوزین بهداشت سپاهانمنصور جمشیدي162

سیمینآجر ملیکااحمدرضا عزیزیان163

بلورینمجتمع ترابري رهنوردحسین اسالمیان کوپائی164

بلورینسنگبري فلقعلی نادري165

بلورینآجر متین فر 4محمد متین فر166

بلورینآجر امینیانحسن امینیان167

بلورینآجر افضلی 1مرتضی افضلی168

بلورینآجر افضلی 2غالمحسین افضلی169

بلورینآجر قصرجواد شهسوارگر170

سیمینآجر کمالی نمارحمت اهللا کمالی دولت آبادي171

بلورینآجرنما یاقوتمحسن معتمدي 172

سیمینآجر ماهانمهدي مظاهري173

بلورینآجر مریمعباس دادخواه174

بلورینآجرنما کمالی نومجید جعفري175

بلورینآجر قرمز اصفهانامیرحسین اقوام کرباسی176

سیمینمهندسین مشاور راسخ سپاهانامیرمنصور زمانی177

سیمیندرمانگاه شبانه روزي آتیه دستگردجالل مظفري178

زریناطلس پمپ سپاهانابراهیم احمدي دستگردي179

سیمینپترو صنعت اصفهانحسین محمدزاده180

بلورینمقواسازي ستارهمجتبی قاسمی سیچانی181

بلورینآجر قپانچیمحمدحسین قپانچی182

بلورینآجرماشینی دیرینه عربامین اله عرب چاهریسه183

بلورینآجر دیرینه امینیعلیرضا امینی سودانی184

بلورینآجر دیانااصغر یزدي زاده185

سیمینآجرماشینی مرجان سفالامیرحسین مظاهري186

بلورینآجر ونوسمحمد شریفیان جزي187

زرینکمال سپاهانمحمد امین توکل188

زرینگلتاشیزدان کرمی189

سیمینفوالد شیدمرتضی رحیمی کلیشادي190

بلورینفرهنگ ترابرفرهنگ قهفرخی191

بلورینآجرماشینی نوبنیادتیمور هادیان192

زرینکاشی تکسرامامین همتی براتی193

زرینپلیمر ایرانرسول باطنی194

زرینغلطک ها و الستیک هاي صنعتی مبارکهداود فروتن195

زرینروي تیران اصفهاناحمد کرمی196

زریناصفهان بدراسدا... سلطانی197

زرینایمن تاش سپاهانمرتضی ایران پور198

سیمینتعاونی زرین حلبسید اکبر نوري199

سیمینبرق صنعت SMPسید محسن پورسعید200 سیمینبرق صنعت SMPسید محسن پورسعید200

سیمینپرچمداران تولیدي مروارید رویان جهاننوید پرچمی201

بلورینپرنگار پالستیک اسپادانامجید رجالی202



سیمین پارت کارتن سپاهانمحسن رحمتی203

سیمینپیمان صنعت محرکه سپاهانعبداله رهنما کلیشادي204

سیمینصنایع الستیکی پیمان صنعتعلیرضا نادري205

سیمینفرآورده هاي الستیک پارسمحسن خبازیان اصفهانی206

سیمینصنایع الستیک اطلسحسین زاهدي207

سیمینسالمت گستر زاینده رودمسعود فشارکی208

بلورینمارال گشت اصفهانیوسف امیري209

بلورینخوش بافت حاجی آبادداراب بهرامی210

سیمینمقواي یارانحداد پرچمی211

بلورینآجر سعديسید محمود واحدي212

زرینآرد اطلس اصفهانمحمد کازرونی213

زرینمهیار پروفیل سپاهانسید مجتبی طوسی زاده214

سیمینایکاد عریز اله ملکی215

سیمیناسکله کارمسیح متین فر216

زرینحمل و نقل ایثارگران فعالنظامعلی گل محمدي217

سیمینآجرنماي مرجان اصفهانمسعود مظاهري218

بلورینآجر درنماجواد داوري دولت آبادي219

بلورینآجرنماي کمالیحسن کمالی دولت آبادي220

بلورینآجرنماي هلققهرمان عبدالهی هلق221

بلورینآجرنماي اصفهانامیر میرخانی دلیگانی222

بلورینپیش ارکان فشارکیعلیرضا جعفري فشارکی223

زریناصفهان درشهرام دروش224

سیمینبتون کارانمسعود نعمت بخش225

سیمینسپاهان پایدارسید حسین موسوي226

سیمینغلتک سازان سپاهانمحمود ذاکر227

سیمینبرش سبزحمید خادم آقا228

سیمینآجر نماي شفق کبیرعلیرضا فرقانی تهرانی229

سیمینتعاونی شن و ماسه رخعلی امیري چرمهینی230

سیمینشن و ماسه سپاهانمهدي مداحیان231

سیمینتعاونی شن و ماسه آسیاداریوش نصر اصفهانی232

سیمینسالم پختعلیرضا کدخدائی233

سیمینپاکیزه غزال سپاهانحسن پارسائیان234

سیمینپیمان سپاهانمحمدرضا رفیعیان اصفهانی235

سیمینگل افشان اصفهانسعید کدخدائی الیادرانی236

زرینمهرتاش سپاهانبابک ایران پور237

زرینسهند دورمظفر احمدي دستگردي238

زرینتولیدي اصفهان مقدماصغر اخوان مقدم239

سیمینستوده شفق اصفهانحمیدرضا کدخدائی240

زرینایران ذوبکریم فخار زاده241 زرینایران ذوبکریم فخار زاده241

زرینایران گداختحمیدرضا  خیامیان اصفهانی242

زریناسکان دهسعید هوشنگی243



بلورینآجر تیراژهمحمد خدادادي244

سیمینصنایع پلیمري جام پالست سپاهانمرضیه امیدزاده245
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