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 نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 آجرسفبل علیرضب هطىَری 1

 چبح اسراء غالهرضب هرادی 2

 ترًج، ضَوب طعبم فبطوِ ایبز 3

 هرداس، ضىَفِ هبُ گل فبطوِ ثرًج زاد 4

 تطه ٍگبل، وبرتي پالست هجذ صبلح پَرفبطوِ  5

 ویویب ته -آٍیي ضیوی پالست فبطوِ هالیی 6

 سپیذ آردى لطیف فبطوِ ًَرٍز ثبثبیی 7

 آرایص هبُ افریي پبوذیس فرضتِ ثیذلی 8

 ًیرٍگبُ حرارتی ورین فرد زارعی 9

 ًبًَثتي هبضبء الِ اضجعی 11

 پَضبى پالستیه وبئیرهجتجی  11

 تَسعِ صٌبیع رضب هَسَیسیذ حسیي  12

 ثیوبرستبى ضْیذ ثْطتی هحجَثِ فالح ّبضوی 13

 پیرٍز تبثبى غرة هحجَثِ هحوذحسیٌی 14

 آرد درخطبى هحذثِ حبج علی گل 15

 ًَرد لن هحذثِ حیذری 16

 زریي وبراى آسوبى -پبویَم هحسي لبسوی 17

 زالل ایراى هحوذ اثری 18

 حسبسِ سبز دلیك هحوذ آرریٌَر 19

 آدالى هحوذ ثٌی حسي 21

 گلذستِ ثبفت، وطتبرگبُ پرتَ هحوذ رججی 21

 صٌعت فلس راُ پیوب هحوذ رضب حبج غالهی 22

 ضیر حلیت هحوذ سلیوبًی  23

 یذن سیىلت ًَیي هحوذ عستی 24

 هتبى گبز -دیرًذ ویویب هحوذ لٌجری 25

 تطه رٍیب هحوذ گل ٍردی 26

 الجرزفَالدیي گذاز  هحوذّبدی آلبگل 27

 ضروت پیوبًىبری آریي سفیذ هالیر هحوذرضب سَراًی 28

 ویسَى هرتضی علیپَر 29

 دٍهیٌَ -ّذایت وبر -حصیر پالستیه خَزستبى هرجبى ثرجی 31

 آسبى هَتَر هرضیِ اوجری 31

 ثیوبرستبى وبهىبر، زیجبسرای پبوبى هرین صفبثخطبیص 32

 آرراى ضفك هسعَد هصیجی 33

 تَزیع ًیرٍی ثرق هصطفی حبهذی 34

 داداش ثرادر آیذیي هصطفی عجبدی 35

 هحت ثسپبر، سعبدت تَاى ثسپبر هصطفی عجبس زادُ 36



 نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 ثْراد هلیحِ اوجری  37

 ثسپبرسبزُ الًَذ هحذثِ داراثی 38

 آسبیطگبُ هلیحِ تراثی دستجردی 39

 آریبداى رضذ -ریي سبزاى هجٌبآ هٌیرُ سبدات طجبطجبیی 41

 رّب پبپیرٍس -حریر پبرسیبى هْتبة عسیسی 41

 سمف ثْوي -صٌبیع الستیه لن هْذی حسیٌی 42

 آة ٍ فبضالة، آجر عذل هیراحوذ هَسَی 43

 صذرا الىترٍ هْجذ هیٌبضیرٍاًی 44

 ثتي سذیذ ًبدر اسفیجبًی 45

 هَسسِ حرا ًجی تیوَری 46

 هَسسِ حرا هحوَد عرة خراسبًی 47

 سبتراح یذن -فٌر لَل سپبّبى ًرگس جاللی 48

 فَالدسبزاى دلیك ًرگس ورثالیی 49

 آتی صبًعاهیذ پذیذُ گرهسبر، راُ  ًفیسِ عظیوی 51

 ثْذاضت ٍ درهبى صٌعت ًفت ًفیسِ ًجفی 51

 راُ آّي لن ّبضن ضفبّی 52

 آلی ضیوی ّذی رحیوی فرد 53

 ضْذآفریي پبیتخت ّذی هحجی ًژاد 54

 سبتگیي پرٍتئیي ّوب زیجبیی 55

 چبح اسَُ ٍجیِْ هجیٌی زادُ 56

 هجتوع خذهبت رفبّی هبرال ستبرُ ثبثبییهرتضی  57

 ثیوبرستبى حضرت هعصَهِ خبًن ثبلری 58

 تعبًٍی زًذاًیبى لن اثَالفضل احوذی 59

 سبیٌب ضیوی ثْطت سویع الِ رحیوی 61

 ایراى اًطعبة رضب اثَالحسٌی 61

 


