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  قشن 

o  (دیمتَ هدیریت آقای علی اکثر حاج هح) تاضگاٍ غْاصی قطن  

o (تَ هدیریت آقای پدرام رستگار) آتی  تاضگاٍ غْاصی دلفیي 

o  آقای پدرام رستگار   ( خاًن سحر رحوت هحود زادٍ)  دلفیي هرخاى قطن ّ 

o  هٌطقَ سْزا (تَ هدیریت آقای سیاهک درخطاى قلعَ ای ) دلفیي طالیی هِر قطن 

o  (تَ هدیریت آقای سید هحود رضْی )ًگیي ساحل قطن 

 هنگام 

o  (ّ آقای آقا خاًی ایرّاًی تَ هدیریت خاًن) اًستیتْی تیي الوللی غْاصی فٌاّری دریایی 

o  ( آقای حسیي پْر) (  ٌُگامخسیرٍ  - پرضیا تاى ُرهسگاى) کلْپ دایْ پرضیا 

  چابهار

 

o تاضگاٍ غْاصی IN DIVERS  (پْر تَ هدیریت آقای ًایة) چاتِار  

 کیش 

o  ( تَ هدیریت علی اقتصاد) تاضگاٍ غْاصی هاریٌا  

o ٍ(آقای اهیر رضیدی ) غْاصی هؤسسَ ّرزضی کیص تاضگا 

o تاضگاٍ غْاصی Sea Master تَ هدیریت آقای دایی پْر

  ( آقای پیام ریاحی) هي کیص  ضرکت سی -

o (قای ُاضوی هقدم آ) کیص  کلْپ هرخاى 

o  (تَ هدیریت آقای سِیل سادات الحسیٌی ) کلْپ غْاصی ًاتیلْش 

o  (تَ هدیریت آقای اهیي کائیٌی ) کلْپ داریْش 

o  (تَ هدیریت کسری صاحة السهاًی  –هحودرضا صاحة السهاًی ) هدرسَ غْاصی طٌیي سالهت آریایی  
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  عسلویه 

o (فریدّى سرّری تَ هدیریت آقای ) کْش  تاضگاٍ غْاصی دریا 

o  (تَ هدیریت آقای علیرضا کٌگاًی )کلْب غْاصی سیراف 

o  ( آقای اهیي خدیدی  -تَ هدیریت آقای ًْرالدیي دضتی ) ضرکت عولیات غیر صٌعتی پازارگاد  

  تهران 

o ( آقای اهیر حسیي فرّغ –افصحی هحودرضا آقای  ) هدرسَ دلفیي آتی پرضیي  

o  سیاهک درخطاى : هدرساى  ( آقای سیاهک درخطاى قلعَ ای تَ هدیریت) هدرسَ غْاصی دلفیي طالیی– 

 اسواعیل گلرخ  –هِدی عطقی 

o  (آقای هحسي عطاراى) 21هدرسَ غْاصی قرى 

o  (آقای هصطفی رضیدی طرقی)هدرسَ دلفیي طالیی آداک  

o (اصغر عثادی آقای)صی آتص ًطاى هدرسَ غْا 

o  22896896(  تَ هدیریت آای راهیي رادهرد )ضرکت تْسعَ تدِیسات غْاصی ایراًیاى 

o  (آقای حوید هعواری )هدرسَ غْاصی دلفیي خاکستری خلیح فارش 

 

  

  البرز 

o  (خاًن غٌچَ گل تافیاى)هدرسَ غْاصی خسیرٍ سفید آراهص 

o  (هدیریت تاضگاٍ ) آقای دضتی آقای فریدّى سرّری ،:تدِیسات غْاصاى آتِای ًْضیي  

o  ( آقای هسعْد دّست) هدرسَ غْاصی دریا دّست  

o  (خاًن هژگاى ضکْری ) هدرسَ غْاصی ستارٍ آتی ُاهْى 

  گیالن 

o  (آقای ُادی ریثع زادٍ) ژرفای کاسپیيهدرسَ غْاصی  

  فارش 

o  ( آقای رسْل زارع زادٍ) هدرسَ غْاصی هیالد  

 

 

 



 

 

 

 

 

 بندر عباش

o (آقای فرخام داًص) غْاصی آتص ًطاًی  کلْپ  

  بوشهر 

o  ( خاًن هیترا زًگْئی) هدرسَ غْاصی تْضِر  

 

  اصفهان 

 

o آقای هِدی قْقَ ای) آتی ًصف خِاى  هدرسَ غْاصی دلفیي (  

o   ( تَ هدیریت آقای ّحید ُادی ) هدرسَ غْاصی کاّضگراى ساحل ژرف چادگاى 

o  (آقای هِدی رحوي زادٍ )خاًَ صٌایع دریایی هدرسَ غْاصی 

o  ( آقای حسیي سلیواًی ) هدرسۀ  غْاصی اهداد ّ ًدات ایثار 

 

 

 هازندران

o (رضایی  کیاىآقای ) تیکراى یهدرسَ غْاصی آب 

o (آقای سید خوال ُاضوی ) ت دًیای آتی ذل 

 

 (کوشکنار )پارسیان –هرهسگان 

o  (عثاش هطلق حق ًگَ دار آقای ) هدرسَ غْاصی اکتطافی خلیح فارش 

 
زنجان  

o  ( کوال هْالئی آقای تَ هدیریت ) صدف گستر 
 

 


