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 کانی غیر فلزی:

 نام مدیرعامل نام شرکت ردیف

 سید احمدرضا دستغیب پشم شیشه ایرانشرکت  1

 ابراهیم غالمزاده سیمان المردشرکت   2

 کوروش ترابیان گلسار فارسشرکت  3

 مهرزاد پور کریم شرکت سیمان استهبان 4

 غالمزاده حسین شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم 5

 حسین صادقی مبین بتنشرکت  6

 جاسم محمدیان شرکت بیدکوه و پایابتن 7

 اسماعیل رئیسی صنعت طاق زیبا شرکت 8

 وحید روئین اهلی فارس پودر گچ صنعتی جنوب 9

 حمایت اله هوشیار پانل صنعت فارسشرکت  10

 رضا اولیاءعلی شرکت شن و ماسه ساروج بتن 11

 جاللی علی سازه جنوبوسعت شرکت  12

 اکبر کریمی علویجه شرکت لعاب یاس فارس 13

 علی اکبر زارعی شرکت مهندسی ثمین سنگ تابنده 14

 بیژن جاللی شرکت بتن آماده جاللی 15

 احمد شریفی شرکت سیمان فارس نو 16
 

 پیشکسوت نمونه معدنی:

 علی جاوید پیشکسوت نمونه معدنی 17
 

 صنایع غذایی:

 حمید باغبانباشی شیر پگاه فارس شرکت 18

 کامران نیرمی صدک گوشتی های فرآوردهشرکت  19

 علیرضا محمودی قندآوران فارسشرکت  20

 جمشیدی مهرزاد آرد خوشه فارسشرکت  21

 کشتکاران مسیح شیراز رام آبشرکت  22

 حمیدرضا عبودی بیضاء 21 تولیدی تعاونیشرکت  23

 نقشینه فردمحمد  شیرازفردان ماشین شرکت  24

 هاشم نصیری فرآورده های لبنی رامکشرکت  25

 احسان روحانی راد راد مرغ صادراتی سالم و لذیذشرکت  26

 



 صنایع شیمیایی:

 پیشه زراعت علی قصر بازی پارسیانشرکت  27

 کالئی حمید گاز و لوله سپید افروزشرکت  28

 بخش نور فرشید تولیدی مهندسی نیتل پارسشرکت  29

 محمدرضا خسروانی صنایع شیشه و پالستیک دنیاشرکت  30

 علی مشهدی زاده  نشادمان مخزشرکت  31

 محمد تابنده شیراز نایلونشرکت  32

 محمدهادی محزون نوید صنعت پالستشرکت  33

 اله هاشمی رحمتسید  پویا پلیمر ظریف کار برترشرکت  34

 همت جعفری کارن پالستشرکت  35

 عباس مشهدی زاده شرکت شادمان پلیمر 36

 

 :الکترونیک و برق

 اسکندری علیرضا دنا گستران دادهشرکت  37

 مروستی عماد اکبر جنوب افزار موجشرکت  38

 سید جمال الدین احمد رفیعی شیراز سرو نیروشرکت  39

 ثانی فیروز علی سامانه های نوین افراشرکت  40

 

 فلزی:

 مهدی قطبی کیمیافاتح صنعت شرکت  41

 خیری رضا آبان کولرهواییشرکت  42

 وحید عابدی  استیل البرزشرکت صنایع  43

 خداکرمی محسن کیمیا پوالدورزانشرکت  44

 مسعود اعتمادی ذوب آهن پاسارگادمجتمع صنعتی  45

 عبدالحسین شرفی شرکت رادمان صنعت نصر 46

 

 نساجی و سلولوزی:

 تابنده حسین امیر تیوان کارتنشرکت  47

 رضا لطیفیمحمد  نشرکت حافظ کارت 48

 هوشیارمجید   چوب مالمین صنعت فارسشرکت  49

 امین اباذرفرد گروه صنعتی اباذرفرد تشک بالینو 50

 محمدحسین اباذرفرد تشک زرین 51

 

 



 خدمات فنی مهندسی:

 علی مسعودی توان کوشا یشرکت مجد 52

 مجتبی ارمی جنوبسپهر الکترونیک شرکت  53

 عبدالرضا اکبری الکترو الوند مهر فارسشرکت  54

 

 معدنی:

 فرشید اسماعیلی و روی کوه سرمه فیروزآباد بمعدن سر 55

 مجتبی شاهوردی معدن سنگ مرمریت کوه سفید فنجان 56

 جواد رضایی معدن سنگ مرمریت سپید سنگ مرودشت 57

 غفوری دستجردیعلیرضا  تعاونی بازتاب مهر آباده 58

 محمد صادقی معدن صدرا کنار 59

 صمیمیاسفندیار  آباده رباط معدن تپه های 60

 مهدی ارغوان معدن خاک نسوز استقالل آباده 61

 رضا اولیاء معدن قره آقاج 62

 محمدحسین معظمی پور شرکت پوالد اندیش آپادانا 63

 

 نادر طیبی منطقه ویژه اقتصادی جنوب کشور 64

 

 مکتشف نمونه معدنی:

 محمد حسین طاهری مکتشف نمونه معدنی 65

 

 :صنعتی نمونه طرح های

 رضا صادق زاده شرکت آرکا تجارت راه ابریشم 66

 مرضیه دهقان آنیل سنگ آریا ناب بوانات و آباده 67

 

 پیشکسوت نمونه:

 )شرکت مدرن ابزار( حبیب آفتابی پیشکسوت نمونه 68

 

 خبرنگار نمونه:

 روزنامه خبر جنوب نرگس مکاری زاده 69

 روزنامه تماشا زهرا مطهری 70

 


