
نایرات، گاز و پتروشیمیسامی اعضاي اتحادیه صادر کنندگان فرآورده هاي نفا
مدیرعاملنام شرکتشماره عضویتردیف

مسعود مختاريآقاي لبرز چلیک ایرانا1.83081َ
2.83076مجید جانقربانآقاي حسان شیمی استهبانا
محمد حسن دیده ورآقاي رکان گازا3.86133َ
4.91242کاظم کچه چیانآقاي رم شیمی آذربایجانا
5.93346سید احمد حسینی فرآقاي عتدال اروندا
سید حسن طباطبایی رفیعیآقاي فزون روانا6.84111َ
7.92297رضا قاريآقاي کسیر پویانا
8.91245محمود ابوترابیآقاي کسیر سازان اطلسا
حسن اشرفآقاي اشتهارد یشلبرز پاالا9.93344َ
محمد حسن صادقیآقاي لوان صادق طوسا10.92301َ
11.94358محمد تقی فتحیآقاي نرژي تجارت ساما
12.92302مرتضی فیروزي نیارکیآقاي نرژي غرب آسیاا
اسماعیل اکبري نژاد حاتمیآقاي ایزوگام تبریز13.91246



سید مرتضی میرهاشمیآقاي آپادانا پترو بازرگان 14.90203
آقاي محمد  امیريانرژيآترا کران 15.95376
کتایون موسیقیخانم آتیه گستران دنیا16.90204
یوسف هادي سیه رودآقاي آذر دوام یول17.92304
مهرداد سعادت دهقانآقاي آذر روان ساز18.86144
مهري حسینیخانم افراتآذران پالس19.95383
آقاي علی طلوعآراز شیمی جلفا 20.89188
مفردنیا  رضازادهصغريخانم آرام روغن صدف خاورمیانه 21.90205
صدیقه سعیديخانم آرمیتیس پرشیا22.85122
خانم مژگان دادرسآریا سپهر شیمی23.96396
مازیار کاویان پورآقاي ینهصنعت بهیاآر24.93349
علی اصغر خواجه نوريآقاي کارآسیا ضامن 25.91244
محمد محمد نسبآقاي بازرگانی بین المللی فجر تابنده26.84118
احمد ستاريآقاي بازرگانی بین المللی کاریز27.86141
فاطمه کشاورزي نژاد منشادخانم بازرگانی بین المللی یزد پارسیانا28.85123
ضوییسید محسن آقاي بازرگانی سید محسن ضویی29.82014



حمید دهقانپور محمودآباديآقاي بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان30.93334
علیرضا زارع نژادآقاي بازرگانی علیرضا زارع نژاد31.84107
علیمحمد جبروتیآقاي بازرگانی علیمحمد جبروتی32.82015
نیما اسالمیآقاي بازرگانی نگاره شیمی غرب33.86136
نفسیکنیفیشريمهدآقاي بازرگانی پتروشیمی 34.89189
روزبه سلیمی آقاي بازرگانی روزبه سلیمی 35.85120
محمد مدديآقاي موت پویابازرگانی و پاالیش روغن  پترو آ36.91213
راديسپهریدسعآقاي بناگستر کرانه37.88175
احمد هادیزادهآقاي بنیان توسعه راستین38.95381
خسروکاردگرآقاي بوتان ران39.91251
یوسف ابوطالبیانآقاي بهاران شیمی بروجن40.91250
حسن چهرازيآقاي بهتاز شیمی 41.92320
عبداله جباري گورچینآقاي بهروان شیمی راد42.91286
آقاي رامین علويبهروان کیمیا نوین ایساتیس43.91263
ولی اهللا غالمی نجف آباديآقاي بهروان لرستان44.82016
محمدرضا مدرس صادقیآقاي کارآوران شرقیالمللینب45.84104



سعید پورفرهاديآقاي بین المللی مباشرین خاورمیانه46.93350
يواحدیدحمیدسآقاي بین المللی تجارت الوند 47.90208
علی فرهمندآقاي بیناس انرژي48.91285
آقاي ابوالقاسم آرینپارس بازرگان 49.90209
هومن صالحین آقاي پارس راین 50.83079
صادقیمصطفی آقاي پارس مرمر51.82019
محمد آریان امینآقاي پارس هواي البرز52.92307
یزهحسن طرب انگآقاي زنجانیلپاك او53.93330
آقاي امین شعبانییدسدینآریشپاال54.95391
حسین منیريآقاي پاالیش فرآورده هاي نفتی تکران کاوه55.83086
امیرحسین صفرزادهآقايساتراپ جمیرقیشپاال56.96398
آقاي مهرداد جابریان محمودپاالیش قیر کسري57.96401
سپیده اکبر طهرانیخانم یمیاگستر کیشپاال58.93332
حمید مراديآقاي نفت جیپاالیش 59.86155
علی اکبر سلیمانیآقاي پاالیشکده پرند شیمی زاگرس60.96393
ابراهیم امیدي آقاي پاالیش البرز آبادان 61.90211



رامبد رنجبر وکیلیآقاي پاالیش روغن گیالن62.88177
یلیمحمد باقر دخآقاي پاالیش نفت تبریز63.91292

هاي میعانات شیمیایی پلیمر پاالیش و پخش فرآورده64.91253
ساسان مختار ساسانیآقاي پارس هرمزان

اسد همیشه کاريآقاي پایه گستر سهند65.86147
ضیا صادقی مکیآقاي یاپارس آسیمنپترو ا66.96394
شکوه نامدارخانم پترو ایساتیس جم 67.90214
یانوشه ئیدسعآقاي پترو آذر آسیا68.91254
مهدي رضانیاآقاي پارس غرب امرتاتیاناپترو آر69.95375
حمید رضا شرفیآقاي پترو پاسارگارد خاورمیانه70.88179
يقا محمدآمحمد آقاي پترو پاالیش اطلس71.94370
یديوحيمهدآقاي پترو پاالیش آرتان شیمی72.95371
مهدي ابراهیمیآقاي آکامیشپترو پاال73.83074
احسان باقریان شامیرآقاي پترو پاالیش مهان 74.92308
آقاي علیرضا وطن دوستپترو پاالیش نیک یزد75.95373
فرزان گلچینآقاي پترو پردیس76.84108



مسعود آقا باقريآقاي پترو پرند صبا 77.90215
سید جعفر طباطبایی نژاد آقاي پترو پرند فدك 78.92315
امیر منصور عسگر زادهآقاي پترو پل جم 79.86137
خانم زینب ثباتپترو پلیمر شرق80.91255
نیلوفر زهرا وزیر دفتري خانم پترو تجارت دیبا 81.89160
فردشیرمحمديعلیرضاآقايپترو تجارت هرمزان82.91256
جنقشالقیاکبر عزتیآقاي پترو زرین پاالیش ایرانیان83.91257
آقاي بابک اجالل نوبریانپترو زیست البرز84.94368
اعظم اسماعیلی صدرآباديخانم یزدپترو ساالر 85.93326
محسن قوزیوندآقاي پترو سام البرز86.92322
علی عبدلی آقاي پترو سایان مالیر 87.90217
یعشفیمابراهآقاي یاپترو سپهر پو88.93338
سینا پورنایب زادهآقاي پترو ستاره صبا89.82036
مجتبی طاهري نجف آباديآقاي پترو شیمی نوري (برزویه)90.95377
عباس ثنا بخشآقايپترو صنعت زمرد91.82040
احمد رضا یوسفیآقاي پترو کهکشان تجارت آسیا92.97403



حافظ روستاآقاي پترو کیمیاي صنعت کویر یزد93.95389
مسعود کمالی علی آبادآقاي پترو یزدان کویر یزد94.93341
مصطفی حاجی حسینیآقاي پتروپاسارگاد هرمزگان95.96397
آقاي اکبر ترکاناصفهانیمیپتروش96.85124
مسعود جبرائیلیآقاي پتروشیمی آبادان97.87164
محمدامین شجاعی آقاي پارسا فن آوري ادیبیمیپتروش98.90210
غالمرضا امیرشقاقیآقاي خارگپتروشیمی 99.86143
میراحمديمحمدرضا آقاي پتروشیمی زاگرس100.90219
ابراهیم ولد خوانیآقاي پتروشیمی شازند (اراك) 101.84109
سید رحیم شریف موسويآقاي مارونیمیپتروش102.93345
آقاي شهریاريپتروشیمی پردیس 103.90218
یزيزاده تبرجعفر جبار آقاي پتروشیمی فن آوران104.89191
مسعود حاجی محمد یاسینی آقاي پتروشیمی الله 105.89192
نوشاد مراديآقاي پتروگل106.85131
آقاي عظیم منزويپتروموند کارن107.91258
محمد مهدي جمعدارآقاي پترونیکان البرز108.95385



مجید باشتنیآقاي پارسا ادیب پویایشپخش و پاال109.91252
پروا سلطانیخانم پرسال110.82021
یجهانبخش حیدري فارسانآقاي پرشین شل111.86147
جلیل سازگار نژادآقاي پرشین گروه انرژي112.86146
آقاي سلمان درویشیپلی پروپیلن جم113.87159
حسین علیزاده حیدريآقاي پلی نار114.84110
مهرداد نوربخشآقاي پویا اهتمام بین الملل115.87161
حمید صابريآقاي پویا پارافین116.91259
محسن جوکار دریسآقاي پیام صادرات117.84113
رپاچاییآقاي علی شعبانی آپیمان روغن118.93336
اکبر معین کلوآقاي پیام شیمی بهتاز119.92321
مهدي نعیمیآقاي پیام شیمی راد120.91221
محمد علی میمنیآقاي پیشگام صنعت فرس121.91222
سید مهدي هاشمیآقاي سون قشمینتجارت آفر122.94353
آقاي سید فرهاد اخالقیتجارت بین الملل سکو (سیتکو)123.91207
حمید خاتمی پورآقاي تجارت گذرگاه شمالی124.90223



بهنام امینی سفیدابآقاي تجهیز نیروي زنگان125.86212
قایی تاالريآقاي سیروس آیرانایستراو126.94354
عباس ابراهیمی آقاي ترنم کار آفرینان سپاهان127.84105
هادي صابريآقاي تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران128.87172
محمد تقی دهقانی محمودآباديآقاي تعاونی فاتح صنعت یزد129.94366
امین خراسانیآقاي تعاونی مروارید مشکین130.82023
رفیعی فرسعید آقاي تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران131.91260
محمد نوري قیماسیآقاي تعاونی تولیدي کیمیا رزین اراك132.87166
صبري نقاشیان عراقیآقاي تعاونی چند منظوره عام نوید نور133.91293
عادل حیدريآقاي تعاونی قطران شهاب134.91261
قاسم جمعدارآقاي تکتاز شیمی صنعت135.87158
پرچمیامیر آقاي توان شیمی طوس پویا136.91288
یفروشانیلطفیمجتبآقاي یاهسيتوسعه تجارت طال137.95387
آقاي مسعود شاه حسین دستجرديتوسعه ساختار محیط138.94369
سارا خادمیانسرکار خانم یانهخاورمیژهآويتوسعه فناور139.96395
حمید رضا اردستانی آقاي توسعه کروس انرژي 140.88193



فالحیفرنوش شعبانعلخانم توسعه نفت هرمزان141.93335
سید علیرضا مرعشیآقاي توسعه و بهینه سازي صنعت انتقال نفت آسیاي میانه142.91262
پروین جباري خانم تولیدي  صنعتی پترو سپید گریس 143.86148
خانم مژگان کوهنوردشهریامجم پینپارافیديتول144.95379
محمد تقی ذوالفقاريآقاي تولیدي روغن ماشین145.82025
آقاي سید علی مسلم آباديتولیدي روغن موتور تندروان بهرو146.86138
سید جلیل شفاییآقاي تولیدي روغن موتور نیل شیمی ثامن147.86154
حمید هادوي کلوآقاي تولیدي روغن و گریس سمنان آراء148.93329
سید مهدي طباطباییآقاي تولیدي صنعت قیر هرمزگان149.94367
ابوالحسن حسینعلی زاده نوريآقاي صنعتی اروند شیمی سرورتولیدي 150.87171
عین اهللا محمديآقاي تولیدي عین ا... محمدي151.83088
محمد نصیريآقاي تولیدي فراز موتور تهران152.82026
حمید قاسم نژاد آقاي تولیدي فومن شیمی153.83090
محمد جواد ظهیريآقاي تولیدي و شیمیایی رزپلیمر154.83084
سیروس مختاريآقاي تولیدي و صنعتی عایق اصفهان155.82027
سید سعید موسويآقاي تولید و بسته بندي و فرآوري محصوالت روغن گهر آبادان156.92316



طزرجانیمحمد مهدي دهقان آقاي تولیدي افرا شیمی یزد 157.90206
علی روغنی آقاي تولیدي بازرگانی جلفا کیمیا نوین158.89194
احمد میرزائی راد آقاي تولیدي بازرگانی مشیز 159.90224
وحید شیخی آقاي تولیدي بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا 160.90231
علی اسماعیلی کلوآقاي تولیدي بهتران شیمی راد161.92325
محمود الهوتیانآقاي تولیدي پارافین آرش مهیا162.91290
حسین فالح ابراهیمیآقاي الهیجتولیدي و صنعتی روغن موتور ستاره163.85119
ناصح آقاي احمدتولیدي و صنعتی فیدار اصفهان164.86140
علی داوديآقاي تولیدي و صنعتی نیما ماشین165.91289
آقاي محسن مردي کلوتهرانول166.94365
کریم  معین کلوآقاي تیزرو گریس گرمسار167.92323
محمدي غریب دوستیآقاي ثمین شیمی168.82028
احمد علی مهديآقاي جسیم تجارت169.85127
محسن فخاريآقاي جم فرآیند170.82029
کلوینمعیرضاعلآقاي یرجهان موتور کو171.95382
مهدي کاردانآقاي حالل گستر ادیب172.91264



ریاض احمد آقاي خدمات انباري و تجاري ریاضی سلفچگان ایران 173.88282
سینا مرادي نسبآقاي خدمات بازرگانی سهند نفتیران174.91265
جمشید شمسایی فر آقاي دانتکس ایران175.91266
محمد کبیري بامرادیانآقاي درخش ساین 176.84116
محمد مراديآقاي درخشان شیمی همدان177.84112
یمدرس کمالیقشقاخانم دلتا فرآیند178.83083
داوود شریف پور کلو آقاي دنا شیمی مهر 179.88185
بهمن شعبانیآقاي تهرانیمیراد ش180.94357
فریدون جنگجوآقاي راد مهر شیمی جهان181.88186
رضا فخاريآقاي رسا نگین182.83071
مهدي اینانلو یغمورلوآقاي رمزین آسا شیمی183.95390
محمد چراغ زادهآقاي رنگ و تینر ارکید184.96399
ابراهیم پیر زادهآقاي رنگسازي شیمی صفا185.92310
محمدباقر فتوحیآقاي رنگین بالش 186.90225
قلعه میرزا لطفیآقاي روان ساز آرین جم187.92312
مهدي تیزچنگآقاي روان ساز شیمی صبا188.93347



توکل رزقی کلوآقاي روان گستر189.90226
محمد ماهروزادهآقاي روانکاران احیاء سپاهان190.86148
خشایار اسکوئیان آقاي روانکاران صنعت191.82035
سامان هادیان فرآقاي روانکاران گیتی پاسارگاد192.92305
احسان یزدي زاده خرازيآقاي روز بهان193.83093
سعید حقیقی مودآقاي روشان فام194.93340
سید سعید آقایی رادآقاي روشن شیمی195.83069
خلیل فرش دوستی حقآقاي روغن روانساز تبریز196.92317
عباس صیادي زادهآقاي جنوبیروغن صنعت197.93342
عباسعلی اسالمیآقاي روغن موتور ایران198.82038
کلویوسفعلی شایان آقاي روغن موتور آریان اطلس 199.89196
محمد نادر نوبهارآقاي روغن موتور آسیا 200.88188
فاطمه دانش خوشبو خانم روغن موتور پارسیان پارسا201.90227
طیبیفروزان آقاي روغن موتور پردیس202.83080
محسن قاسمی آقاي روغن موتور توانگران شیمی 203.89197
محمود بابایی آقاي روغن موتور دماوند204.86149



نوشین صادقیانیخانم روغن موتور دنا استقالل 205.86156
علی کاوسیآقاي روغن موتور رهروان206.91291
افشین امیري  آقاي روغن موتور شتاب207.86142
مهدي مرديآقاي فارسانروغن موتور 208.91292
احمد احسانیآقاي روغن موتور قطران کاوه209.82037
محمد احسانیآقاي روغن موتور قطران کاوه پارس210.90228
محرم فتحی آقاي روغن موتور قم 211.89198
جاهید بهرامیآقاي روغن موتور لوشان212.83094
جواد آدینه ضامن جانیآقاي رهام اسپرلوس213.94352
منوچهر ابوعلی آقاي زرین روغن 214.84115
حمید مومنیآقاي زرین شیمی کاویان215.94362
آقاي سید مرتضی طباییزرین طیف پارسه216.94361
رضایی کلوآقاي مهديزنجان شیمی217.86139
احمد براتیانآقاي زنیط 218.82041
سید جالل حسینیآقاي ساد ایران219.86220
عباس شهریاري افشارآقاي سازه گستر سایپا220.88179



سید ابوالقاسم هاشمیآقاي سامان شیمی221.82042
سید هادي رفیع زادهآقاي سامان فراز قشم222.93328
علی اکبر رضوانی صرمیآقاي بهشتیمیشیناسا223.94355
آقاي مهرداد کاویانی سامانیسپاهان قیر جی224.96402
محمد فیضآقاي سپنتا فراز اسپادانا225.96400
بهروز مختاري آقاي سرمایه گذاري البرز روزبهان226.92306
داریوش حمیديآقاي ی ایرانیسرمایه گذاري صنایع شیمیا227.82044
خلیل چیت ساز بروجرديآقاي سرمایه گذاري و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر228.91267
فیروز کهوند آقاي سیمین پارس کرمانشاه 229.88180
محسن پورنقشبندآقاي نقششیمی تقطیران 230.91229
محمود زاج کانیهاآقاي شیمی در سلف231.84101
شاهرخ ربانیآقاي شیمی آرین اردهال232.91268
مختاري خانم شارمینشیمی پاالیش صدف233.91269
یاعظم صادقخانم شیمیایی حالل پویان اراك234.88184
مهدي نژادسهیالخانمشیمیایی نو اندیش قیصریه235.90240
محمدرضا سوقانی آقاي شیمیایی و صنعتی کاوه 236.88281



سید جالل حسینی آقاي صادرات و واردات شیمیایی و معدنی پاك گاز237.83089
احمد عشقان ملکآقاي یزدصدر شیمی گستران238.91284
خانم آزاده دژبرجصدرا نفت پارسیان239.95380
محمود عبديآقاي یمیشیکراننیسروغن و گریديتولیعصنا240.93337
احمد اسالمیانآقاي صنایع رنگسازي پارس اشن241.95384
ینژاد نورپاکیسجادعلآقاي صنایع شیمیایی آریاپارافین242.84121
جعفر بیاتآقاي صنایع شیمیایی بیان شهریار243.94363
ییکچوییعطاینحسیدسآقاي صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان244.87163
نوید فلکی طراز کوهیآقاي شیمیایی رهیار گستر نوینصنایع 245.93343
حمید عالیی قره دکنکیآقاي صنایع بسته بندي شیمیایی پویان صنعت شرق246.86145
يعباس بهادرآقاي صنایع تولیدي گوهر صفا کرکس247.82031
ابراهیم نجفی فرآقاي صنایع رنگ اطلس فام سهند248.89201
یعتشریمرتضیدسآقاي صنایع روغن آریا جم 249.88181
احسان اله بیاتآقاي صنایع شیمیایی سینا250.91272
سید محمد رضا موسويآقاي صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز 251.91233
سید جواد موسوي اصفهانی آقاي صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر 252.88185



محمود ابوترابی آقاي صنایع شیمیایی میالد پگاه253.88143
آقاي سید محمد حسینی زیدآباديی ایرانصندوق توسعه  صادرات فرآورده هاي نفت254.85100
محمد جعفري آقاي پتروشیمی ريصنعت 255.88182
سعید کریمیآقاي صنعت نوین طب اینده (صنطا)256.82048
احمد شیخ سجادیهآقاي عالی پردازان آتیه257.92296
کلومحمدرضا نوري آقاي عقاب گریس 258.88183
بهمن یاريآقاي عمران گستر شکوهیه259.95388
روزبه مختاريآقاي فرا شیمی روز260.82050
آقاي رامین مرآتیفراسکو عسلویه261.95386
علی محمد شماعی آقاي فرایند شیمی زنگان262.84117
محمود نجفی اصلآقاي فرسا شیمی263.87157
یمارهپيعباس موسویدسآقاي فومن شیمی گستر264.94356
شهریاريفاطمه خانم قیر اسپادانا265.83096
محسن بنویديآقاي قیر آکام266.95378
محمد هادي ابراهیمی وفا آقاي قیر طبیعی آسیا 267.88184
محمد نخباف آقاي کراپ ایران268.83087



فریبرز صریریانآقاي کربن تک269.82056
سعید اینانلوآقاي کیمیا اکسیر آسیا270.94364
آقاي اکبر آسایشکیمیا تجارت فردا271.92313
آقاي محمد یونس خانکینیتیک مالتی پالیر پارس272.95374
فراز ادریسیان آقاي کابرو 273.82043
سعید علی آباديآقاي کیان تأمین ایرانیان 274.90232
فرهاد علی ناصريآقاي کیمیا پارافین275.91270
گیویانحمیدرضا آقاي کیمیا روانکار پارس276.91274
زادهیهادیممرخانم البرزکیمیا روغن 277.92324
ابوالفضل محمديآقاي گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا 278.89170
سید احمد حسینیآقاي گروه بین المللی مرآت 279.82006
سید محمد حسینی آقاي گروه جهانی  سیـرجـان گستـر280.82030
محمد پور نایب زادهآقاي گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران 281.82057
سید حسین کمالآقاي کیمیا  -تام –گروه شیمیایی کمال282.90283
احمد صرامی آقاي گروه صرامی283.82013
امین نارستانآقاي صنعتیمیگونش ش284.93348



رضا خادمی ولی پورآقاي محمدلوله گستر خادمی285.94360
حسن ثبتی آقاي یانهتوسعه آفاق خاور میمبادالت نفت286.93333
وحید شهباآقاي مجتمع پتروصنعت گامرون287.92303
اصغر دوستیآقاي معماران تجارت آفتاب288.91294
محسن گنجیآقاي ملیکا تجارت صدر289.91275
محسن گلپورآقاي مواد مهندسی مکرر290.94351
کلوینزرینحسآقاي مهتاب گریس291.90235
حمید دامغانیآقاي مهتاب موتور گرگان292.86146
آقاي مهدي ورامینیپارسیدمهتاش تول293.93339
آریا هوشدار آریاآقاي مهر آذین تجارت آریا294.91276
شفیع جوهرچیآقاي سبالنیمیمهر ش295.93327
بابک ایرانپورآقاي مهرتاش سپاهان296.92309
مهوش طیرانیخانم مهندسی نویان بسپار297.85128
علی بیگی آقاي علیمهندسی پارسیا صنعت جنوب298.89190
محمد فیضآقاي مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی299.92319
عبداله خان محمديآقاي میعان انرژي رازي300.93331



خسرو بلوريآقاي نخل بارانی پردیس301.82061
حمید خسروجرديآقاي نخل بهارستان پردیس302.86150
عیسی اسحاقیآقاي ایرانولنفت303.83075
علی فرهمند آقاي نفت بلیج304.90238
اسعد عزیزيآقاي نفت بهران305.82063
حمیدرضا خلیلیآقاي نفت پارس306.82064
آقاي فریدون درویش زادهنفت پاسارگاد307.82065
سید علی شاهمراديآقاي نفت ري سان308.94359
آقاي محمد ابراهیمینفت سپاهان309.85130
رهام کشاورزآقاینفت گستر آناهیتا310.92314
اله وردي محمدزاده آقاي نگین فخر آذربایجان 311.90239
جالل نورالسناءآقاي نور شیمی طاها312.92311
محمد هاشمیآقاي نوران شیمی جلفا313.91278
سمیع سمیعیآقاي نیواد برزن314.91279
حسن عزیزيآقاي ورزیران315.82068
سعید هنر آموزآقاي هدف پارافین 316.89202



اژدر جنگجوآقاي هما شیمی فرد 317.90241
آقاي امیر مظفر منشوریانهیرمند شیمی بهاران318.95372
محمد علی سالکآقاي یزدان صنعت مهر سپاهان319.91280


