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 (شرکت نموده اندو ارزیابی ایستگاه های کار حمل بار  62)قبالً در سال 
 

 نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 ّاًی کفش پارظی ظویِ پَرهیرزا 1

 شرکت شیوی آررفام ظیذ ابَالفضل هیرجعفری 2

 شرکت شْپر هوتاز بیاتیهْذی  3

 اًجوي جایگاُ ّای ظَخت هْذی خاًی 4

 پاییساى ظواًِ رحواًی فرد 5

 پاکشَها ّادی بیات 6

 کفش یار -ًیک لیٌا علی زارعی 7

 رًگرزی هوتاز -آرد قن -اطلط بافت هرین ٍفایی هْر 8

 رًگ بارک -دارٍظازی پیلتي دپی زّرا راهَز 9

 رازیي پلیور فریذٍى خاتًَی ظعادتفاطوِ  11

 پٌگَئي پالظت هیثن هعارف ًٍذ 11

 آی ظَدا  ظکیٌِ عبذی زریي 12

 گلرًگ هصگاى شْبازی 13

 ًیواشیوی گعتر  -اًجوي جایگاّذاراى ظَخت هحوذرضا ظویعی  14

 َپارض اکعیذ پرً اظواعیل خذاپرظت 15

 شرکت رایا باتری صذرا ظعیذ هحوذپَر 16

 بعپارظازُ الًَذ هحذثِ دارابی  17

 ًَآٍراى برٍدت بَرا بٌْاز ٍفایی 18

 پَالظا ظیذهحوذعلی صفایی 19

 شیوی قْرهاى هعصَهِ جعفری 21

 پارض گل ًرگط -گردشیویایی ثٌا حویذرضا رضازادُ 21

 صٌایع الظتیک قن -ظقف بْوي ظیذهْذی حعیٌی 22

 TPL-ًگیي قن جالل ظیفی 23

 صٌایع رفاُ شیوی -فرازظپیذیاض  هعصَهِ آزادبخت 24

 خَشرًگ هْعا جعفرًصاد 25

 شیوی در ظلف -قیرآگام هحعي بیٌَاپَر 26

 شْاب تایر آظیا علی اکبر رشادی 27

 کَیر کارتي اتحاد پالظتیک هرکس فرخی بْشتِ 28

 دارٍپَشش پارض ظیلیکَى داٍد کَششی فر 29

 آلی شیوی ّذی رحیوی فرد 31

 پیرٍزتاباى غرب هحبَبِ هحوذحعیٌی 31

 ظیکلت ظازاى آظیا ظارا شاّذی 32

 شْاب گازظَز اکبر عطارد 33

 کَپي کار زّرا کوالی 34

 ًگیي قن فلساترٍب  -پارک آبی آب ٍ تاب ظیذحعیي هَظَی 35



 نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 پیشرٍ پالظتیک اکرم هیرزایی 36

 صفابعت ظاز علی صَلتی 37

 شاّیي هَتَر فرٍشگاُ رفاُ فاطوِ دردهٌذ 38

 آریي َّرظا بتَل خوعِ 39

 آریي شْذ ایراًیاى -ٍ ظوٌذظایِ پخش  کبری هقصَدی 41

 کاٍیاى طَقِ پارت -کاریساى گعتر پارت هعصَهِ تَکلی 41

 کَیر کارتي اعتواد -پالظتیک هرکس بْشتِ فرخی 42

 کالر -تکراى هعصَهِ دّقاى 43

 فَالدغرب آظیا جَاد اهیٌی 44

 کلَیي -آراد ًذا قْرهاًی 45

 فَالدظازاى جن حعیي بْلَلی 46

 شرکت هیالد افعاًِ هرادی ظیف 47

 پَشش لَلِ ظلفچگاى هجتبی عستی 48

 فَالد هاّاى ًرگط کربالیی 49

 اهیذ فٌر راضیِ رٍقی 51

 اظتیل ریساى علی اهاى اللْی 51

 ظرعت ظیکلت کَیر، ظَلِ ًذاگعتر الکترٍفي علی تقی زادُ 52

 پخش البرز فَلیراى عباض صادقی 53

 هاّرًگ هرین ًیاکاى 54

 آیٌذگاى، فَالد ظذیذ کاٍُتذبیر صٌعت  حعام هطیعیاى 55

 شرکت ًفت HSE ظیذهحوذ جَاد رضَی صابر 56

 ظلفچگاى تعاًٍی هرغذاراى بشکِ ظازی عبذالِ اهیٌی زادُ 57

 پیشگاهاى فَرض -ایذُ ًگر فاطوِ رئیط هیرزایی 58

 صٌایع فلسی آلیاشی -ظَلِ باختر هعصَهِ چاٍٍشی 59

 کبیر پاًل رٍح الِ اظفٌذیاری 61

 پیام صادرات آظیاًگار گلعار -تعکَ علی زیَری 61

 


