
ف نام شرکت نوع فعالیت
دی

ر
 

 1 پژوه سیما الکترونیکی  تولید آتن تلوزیون

 2 شوکت شکرانه سیماکفش تولید صندل و کفش

 3 دلیجان اندیشان پویا  صفحات ضد انفجار میدان های گازی

 4 فجر نگین رازی اسید سولفوریک

 5 بهداشت کات مکمل های دامی

 6 آریان کیمیا تک آرایشی و بهداشتی

 7 شیمی دُر سَلف محصوالت پایین دستی نفتی

 8 اُزُن آب تصفیه آب

 9 قند فدک قنند حبه

 10 پترو پل جم روغن موتور
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 11 گلستان انبارداری

 12 ماشین سازان حفار قطعات سنگین صنعتی 

 13 پارس کات مکمل دامی

 14 کیمیا روغن راد روغن موتور

 15 بشکه سازی فوالد سلفچگان بشکه های فوالدی

 16 آلیاژهای غیر آهنی شمش سرب

 17 سیتور فراز موتور آسانسور

 18 فوالد فنر سلفچگان فنرهای تخت و لول خودرو

 19 بهداران طب سرم موی سر

 20 سامان موتور دینام و استارت خودرو

 21 مهندسی بنا صنعت پیروز اتصاالت خودروبست و 
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 22 کاال روان نوید انواع یاتاقان خودرو

 23 نور استیل پارس مفتول های فوالدی

 24 اصغر نوایی نمایشگاه صنعت برق

 25 مهیاس قائم بازسازی ماشین آالت

 26 زرکاوان البرز تحقیقات معدنی

 27 بهینه کاران هیدرو کربن های سبک و سنگین

 28 نادر اسالمیه تابلو برق ضد انفجار

 29 علی اسمعیلی پور باسکول عدالت

 30 حمل و نقل کیان بار سپهر پایانه حمل و نقل

 31 پارس رویای دشت بهداشتی و آرایشی

 32 محمد ملک محمودی اداری -تجاری 
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 33 ماشینهای اداری آرتاویل بازسازی دستگاه های کپی

 34 صفدر زبرجدی خدمات انبارداری

 35 شیمیایی سبز سلفچگان کودشیمیایی

 36 رستوران نارنج رستوران

 37 رایش تجارت انزلی خدمات الکترونیک

 38 پترولیان ویژن روغن موتور

 39 میالن مهر ماشین و تراشکاریبازسازی دستگاه های تزریق 

 40 اداره استاندارد سلفچگان استاندارد

 41 گالپرتی فلنج و اتصاالت لوله نفتی

 42 آوین شیمی پالست قطعات پالستیکی

 43 الماس ارغوان آسیا اسپری خوشبو کننده محیط و بدن
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 44 ساختار محیطتوسعه  قیر امولسیون

 45 حمید رنجبر تولید کنتور برق

 46 اطلس داران انبارداری

 47 چای سپیدان زر بسته بندی چای و مواد غذایی

 48 سرای آتیه UPVCدرب و پنجره 

 49 جواد وفایی حمل و نقل

 50 دروازه طالیی تولید انواع چاقوی آشپزخانه

 51 آریاکارا باطری  انواع باطری موبایل

 52 خاور پالست پویا تولید پریفرم

 53 تحویل ماشین مونتاژ دوچرخه

 54 فروشگاه های آزاد شاهد انبارداری
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 55 کارا روش صبا سیستم های هوشمند ساختمان

 56 نانو پوشاک لیالوی پتوهای مسافرتی

 57 جواد حاج مهدی سوپر مارکت

 58 پترو ستاره صبا هیدروکربن های سبک و سنگین

 59 آزما نانو سیستم آزمایشگاه شیمیایی

 60 پرشین ایتال کیش آرایشی و بهداشتی

 61 میعان انرژی رازی هیدروکربن های سبک و سنگین

 62 لیان نور راه ابریشم LEDنوار

 63 ماه آفرین پاکدیس آرایشی و بهداشتی

 64 بافت پالست ماشین چادر کانتینربنر و 

 65 ایده نما سازان کارآفرین ورق های کامپوزیت
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 66 طب الکترونیک کاویان ماسک یکبار مصرف

 67 شرکت تعاونی کارکنان منطقه ویژه خدماتی

 68 داده ورزی فرادیس البرز (ATMدستگاه های خودپرداز بانکی)

 69 ایلیا ساعی عطر و ادکلن و خوشبو کننده بدن

 70 آذین نما آرا لوالی کابینت

 71 گرایش تازه کیش (ATMدستگاه های خودپرداز بانکی)

 72 گسترش تجهیزات روشنایی LEDالمپ های 

 73 شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرگ خدماتی

 74 آرایش افزون غرب آرایشی و بهداشتی

 75 توانمند صنعت حصیر های پالستیکی

 76 علی رمزی فرآوری برنج
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 77 مجید قاسمی آرایشی و بهداشتی

 78 سهند بهساز طب جم ملزومات بیمارستانی

 79 رشد وتوسعه کوالک امروز کولر گازی

 80 نانی بان خوشه پاک کیک و کلوچه

 81 یاسر مرادیان لیفتراکبازسازی 

 82 آریا کابل فدک شمش آلومینیوم

 83 روناک پالستیک پاسارگاد نایلون

 84 آریان یسان ماهان مونتاژ لیفتراک

 85 سعید عبداله کارخانه بتن آماده

 86 انرژی پاک پویش پرشین نیروگاه برق

 87 دنا چسب پالستیک کاغذ شب رنگ و کاغذ دیواری
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 88 بانک ملی خدمات بانکی

 89 بانک صادرات خدمات بانکی

 90 بانک ملت خدمات بانکی

 


