
«لیست ائتالف های هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران»
www.eranico.com

ائتالف روزگار نوائتالف فراگیر ایرانی آبادپیشگامان وفاقکانون کار آفرینان توسعه گرخواستاران تحولائتالف بزرگائتالف برای فردا

سید محمد هاشمیسید محمد هادی رضویاسداهلل عسگراوالدیمحمد رضا صدر هاشمی نژادسید حمید حسینییحیی آل اسحاقمسعود خوانساری

محمد علی امانی همدانیمجید رضا حریریحسین سلطانی نیاجمشید عدالتیانآقای عراقچیمحمد رضا انصاری

هوریک یاری جانیانکاظم سماکفاطمه دانشورسید رضا نورانییحیی آل اسحاق

رویا وزیریمحمد عطاردیانمهدی رئیس زادهوحید صدوقیسیده فاطمه مقیمی

بیتا بختیارمنوچهر ملکیانی فردسید محمد جاللی پروینمسعود دانشمندمحمد امیرزاده

محمد وحید خاکبازانعلیرضا ناصر معدلیعبدالحمید امامیمحمد رضا طالئیمحسن بهرامی ارض اقدس

قاسم  روزبهبهرام شهریاریفرید صفارزادهپرویز حسابیسیدرضی حاجی آقا میری

حمید مقیمیمحمد علی کریمیحسین زمانیسید ضیاالدین خرمشاهیناصر ریاحی

حمید رضا مناقبیمحمد رضا امینیعلیرضا عباسیمحمد علی امانی همدانیمهدی شریفی نیک نفس

امیر منصوریابراهیم امیر آبادیانپرویز شهپرمحمد رضا باباییمحمد الهوتی

محمد رضا دولت رفتار حقیقیتوفیق مجدپورعلی حمزه نژادعلی سنگینیان

حمید شایگانشمس الدین عیساییحجت اهلل اسدیمحمدرضا زهره وندی

احمد حلتسید فخرالدین عامریانمحسن نهاوندیانشریف نظام مافی

مریم آقاجان زاده هوشیارافسانه فخری،محمد مهدی طباطباییقاسم تقی زاده خامسی

علیرضا نوباوه وطنمرضیه محمدرضازادهلیال آقاپورعباس آرگون

جالل الدین مقصودیرمضانعلی پور مجیبخانم نقویفرهاد فزونی

حامد شهمیرزادیاکبر برندگیمحسن حاجی باباغالمرضا سلیمانی امیریمحسن مهرعلیزادهمحسن خلیلی عراقیمحسن خلیلی عراقی

مرتضی هداوندییوسف پاپیریمرتضی عزیزیمسعود حجاریانعباسعلی قصاعیمخدی جهانگیری

علی نیازی ورنامخواستی هوشنگ پارساعادل نژاد سلیمکوروش پرویزیانعلی نقیبسید محمد اتابک

علی نقیبمهدی چنگیزیکوروش پرویزیانموسی رفانمحمد حسین برخوردارمهدی پور قاضی

مهدی ناظمیانمحمد حسین زهتابچیانهیب اله فاضلیسید عباس موسوی رهپیمامحمد مهدی راسخعلی شمس اردکانی

محمد مهدی نائبیمحمد حسین شمس فردکوروش رحمانی محمد آقا فردمرسل صدیقمحمد باقر رجالنصراهلل محمد حسین فالح

سیامک صومعه سرایی ثابتمحمد حسن کرمانیمجید صدریمحمد رضا نجفی منشمحمود نجفی عرب

مصطفی مالکی تهرانیعوض محمد پارساامین اله فرهادیعلی مردان شیبانیسید حسین سلیمی

بهرام مواساتسعید رضا رحم دارمحمد تبریزیعلی محمد رجالیمسعود شنتیانی

محمد کاظممریم سلطانیابوالفضل روغنی گلپایگانیعلیرضا کالهی

حسن احمدیانامیر محسنیمحسن صفاییاحمد کیمیایی

علیرضا محمدی دانیالیمرتضی هداوندیاحمد امیر احمدیحمید رضا صالحی

احمد الهیمحمد تقی صالحیحامد شهمیرزاییرضا پایدار

شبنم بهرامی شبستریمظاهر مرجانیمحمد رضا سروشعلی نیازی ورنامخواستی

سید صدراهلل پرهیزگارابوالحسن خلیلیارسالن قاسمیمحمد رضا بهزادیانابراهیم جلیلیسید حامد واحدی

غالمرضا شفیعیجهانبخش نوراییشاهرخ ظهیریکاوه  زرگران

میترا مبیناحمد ترک نژادایرج حسابیاحمد صادقیان

مجید عزیزیانعباس وطن پروعلی موحدمهدی معصومی اصفهانی

نسرین فقیهیحسن احمدی جزنیعلیرضا خائف

کاوه ولی پورفاطمه شعبانیحسن فروزان فرد

حمید رضا عارفحمید حاجی ابراهیم زرگرمهرداد اکبریانحسن نیک کار اصفهانیمهرداد اکبریانعال میرمحمد صادقیپدرام سلطانی

بهروز زندیحمید رضا عارفمحمد رضا بهرامنفریال مستوفی

علی اصغر گلسرخیایرج سبحانی بهرام شکوریسید بهادر احرامیان

محمد گوهرینابراهیم خانیکیمحمود نوریانمرتضی لطفی

404040382158تعداد اعضاء

www.barayehfarda.comwww.etelafebozorg.comwww.kanoonkt.comwww.Pishgaman-eghtesad.comwww.irani-abad.comwww.roozegareno.infoوبسایت ها

ترتیب ستون ها بر اساس تعداد اعضاء ائتالف و حروف الفبا است- ۱

این لیست تا روز انتخابات و با توجه به اعالمیه های ائتالف های مختلف بروز می شود- ۲
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