
نام شرکت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

برق منطقه ای مازندران و گلستان

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

سهامی آب منطقه ای مازندران

(سهامی عام)سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  

صبا فوالد خلیج فارس

شرکت لوله سازی اهواز

پتروشیمی جم

ایران یاسا تایر و رابر

پتروشیمی مسجد سلیمان

هلدینگ صبا انرژی

فوالد اکسین خوزستان

بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت

تامین سرمایه کاردان

صرافی تجارت

بیمه تجارت نو

بانک رفاه کارگران

کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه 

(سهامی خاص)
صرافی بانک رفاه کارگران

کارگزاری بانک رفاه کارگران

شهرداری شیراز

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز

هفته نامه اقتصاد کارا

(24بورس )مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی 



گروه مالی بانک مسکن

کارگزاری بانک مسکن

خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن

تامین سرمایه بانک مسکن

واسپاری آباد مسکن

معدنی و صنعتی گل گهر

جهان فوالد سیرجان

حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی بندر امام

 گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی ارومیه

فجر انرژی خلیج فارس

پتروشیمی نوری

پتروشیمی پارس

(سهامی عام)پتروشیمی شهید تندگویان 

پتروشیمی اروند

پتروشیمی بوعلی سینا

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مبین انرژی خلیج فارس

کود شیمیایی اوره لردگان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

(سهامی عام)تامین سرمایه خلیج فارس 

دماوند انرژی عسلویه

بانک ملت

(سهامی عام)بیمه ما 

صرافی ملت

تامین سرمایه بانک ملت

کارگزاری بانک ملت

(سهامی عام)گروه سرمایه گذاری مسکن 

(همراه اول)ارتباطات سیار ایران 



کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

سازمان منظقه آزاد انزلی

سنگ آهن گهر زمین

هلدینگ فرداد سیال چهار فصل

(سهامی عام)شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

فوالد شاهرود

آهن و فوالد غدیر ایرانیان

پامیدکو- احداث صنایع و معادن سرزمین پارس 

آهن و فوالد ارفع

بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس

صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

بانک کارافرین

کارگزاری کارآفرین

صرافی کارآفرین

بیمه کارآفرین

لیزینک کارآفرین

بانک صادرات ایران

گروه مالی سپهر صادرات

بیمه سرمد

پرداخت الکترونیک سپهر

کارگزاری بانک صادرات ایران

(سهامی خاص)صرافی سپهر صادرات 

تأمین سرمایه سپهر

سبدگردان دارایی نیکی

کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

سهامی ذوب آهن اصفهان

(سهامی خاص)سبدگردان نوویرا 

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

(سهامی خاص)نماگستر دیاکو راد 

هدهد، ارزش آفرین پیشرو

(آی فاند)سامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان 



مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

شورای توسعه سواحل مکران

(ره)شهر فرودگاهی امام خمینی 

(ره)منطقه آزاد امام خمینی 

(ره)منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی 

(سهامی عام)بیمه کوثر 

گروه مالی غدیر

خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

تامین سرمایه دماوند

(سهامی خاص)سرمایه گذاری آذر 

سرمایه گذاری زرین پرشیا

سرمایه گذاری دی

سرمایه گذاری اعتضادغدیر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

صنعتی و ویژه اقتصادی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تبلیغاتی افالک پیام کیش

اصحاب رسانه کیش

(ویکست)رسانه سیمای ایرانیان 

صنعتی قشم-سازمان منطقه آزاد تجاری

صنعتی کیش- سازمان منطقه آزاد تجاری

موسسه علوم و فنون کیش

کارگزاری بورس بیمه ایران

تامین سرمایه تمدن

سهامی بیمه آسیا

بیمه ایران معین

بیمه آسماری

(سنا ایمن مبادله)بیت پین 

نارگون کیش

موسسه فناوری هوشمند شبکه زر کیش

ساحل جهش تولید کیش



بیمه البرز

گروه هوشمند فروزش

همیاران محاسب پند آراد

توسعه و گسترش برگ زرین برزین

(سهامی خاص)نواندیشان داده رستاک 

موسسه حامی کارت منطقه آزاد انزلی

زمین مجازی

شنتیا

(پدر )پرورش دنیای رایانه آریان 

مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش

(همسان )همیاری تولید نرم افزار آسان 

خانه سرباز صلح ایران و نوآوران همیار صلح

توسعه الکترونیک دانش اترک

(شبا)توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد 

بیت برگ و اسمارت زر

فدراسیون باشگاه های یونسکو

مرکز رشد دانشگاه خوارزمی

QALمرکز آموزش و مشاوره 

صندوق رمز پایه حامی

(کاینو)کاروان ایرانیان نواندیش 

صندوق سرمایه گذاری زیتون

موسسه برگ زیتون رمز پایه

خدمات بیمه ای امید بنیان دی

گروه مالی و اقتصادی دی

بانک دی

خدمات ارزی و صرافی دی

کارگزاری بانک دی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

پتروشیمی شازند

توسعه صنایع بهشهر

(سهامی عام)سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 



بین المللی ساختمان و صنعت ملی

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

مدیریت توسعه نگاه پویا

بانک ملی ایران

کارگزرای بانک ملی ایران

صرافی بانک ملی ایران

ایران ترانسفو

سمگا- گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 

بانک گردشگری

گروه مالی گردشگری

میکامال کیش

نگین گردشگری ایرانیان

(سهامی عام)هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان 

پاویون فناوری های نوین مالی و فرصت های سرمایه گذاری ایران

بنیاد راهبری شبکه زر

شتابدهنده رادمان کیش

تحلیلگران هوشمند ژرفا

مهندسین مشاور آرنیکا طرح

قائم الکترونیک پرداز

(اندیشگاه)گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

موسسه صندوق پژوهش و فناوری سالمت ثامن

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

صندوق پژوهش و فناوری کردستان

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان گیالن

صندوق توسعه فناوری های نوین

صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپای حرکت اول

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران



گروه صنعتی زرینه مس کرمان

رتبه بندی اعتباری برهان

بهین سازان فرآیند امین

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

همراستا نوآوران سامان

برسام آفرین تک

شتابدهنده پایا فن یاخته

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس

روزنامه اخبار صنعت

هلدینگ آرمین افق ایرانیان

ATIمدیریت صادرات 

کاکتوس کیش
موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

(دانش بنیان)
پاالیش نفت الوان

فناوری اطالعات مادیکام سامانه

انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

شتابدهنده فینیکس

(پول نیوز)پموسسه خبری و اطالع رسانی پول و سرمایه

نیکان رسانه بازار سرمایه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان

گروه فناور آرمان آرا کیش

 توسعه تجارت الکترونیک چابک گرایان

فن آفرین پارس کیش

توسعه فناوری آراتک پویا

زنجیره بلوک شایسته کیش


