
 نوع تولیدنام واحدردیف

صنایع چوب و کابینتاشنیز1

کارتن سازیکارتن سازی یادگاری2

پوشش خودروآذین بسپار3

مبلمان اداریجهان چیدمان جلیس4

کاشی و سرامیک اطلس سرام البرز5

فوم و اسفنجفرافوم6

جعبه کارتنیهونام نهاد7

MDF روکشچوب آراد8

MDF-نئوپانماهسان صنعت9

سازی کارتنپاسارگاد کارتن10

کارتن سازیتابان کارتن زرین میهن11

درب تولیدمجید چوب صنایع12

قطعات خودروتزئین خودرو13

سازی کارتنمدرن سلولز پارسیان14

مبل سازیمبل پرستیژ15

 غذایی صنایع آالت ماشن تولیدصنعت ماشین مهر16

ماشین آالت صنعتیآتی صنعت بدیع17

تهویهآذرباد تهویه18

ورق های فلزینوآوران سقف خاورمیانه19

فلزی قوطینوژن20

سوله سازیرصین سازه21

قالبسازی-  فلزی قطعاتماهدشت ستاره22

 صنعت ماشین آالت راستا صنعت هوشمند23

فلزی قطعاتآسیا البرز موتور پایا24

اسکلت فلزیسنگین سازه25

فلزی قطعات تولیدآریا جوش آمیزه26

تولید سیم و پودرجوشکاریجوشیران27

بکسل سیم-کشش دستگاه انواعسیمین بهسازان28

کانتینر-کانکسکاراوان29

فلزی سازهگستر کاران سازه تک30

ساخت سولهبکوک سازه31

فلزی های شبکهمتاع ارکان32

لیست واحد های شهرک صنعتی غیر دولتی خوارزمی ماهدشت



سوله سازیبسپارسازه33

سازی ماشینماشین کیمیا34

قطعات فلزیگروه صنعتی پیله ور 35

قوی فشار و پیستونی-کمپرسورهمدان سازی کمپرسور36

قطعات خودروآذین صنعت ایران37

ورزشی لوازممگاتی38

استیجاریلبن گستر سامان39

سازی پروفیلتهران پروفیل و لوله40

تولید قطعات آلومینیومی،قالبهای صنعتی(قالبسازی موسوی)آریا دایکاست41

تهویهپارس تهویه دی42

قالبسازینماد صنعت روش43

 شهری خدمات دستگاهسهند پایدار گستر سازه44

تولید پیچ و مهرهریل دار نوتریکا45

غذایی مواد آالت ماشین ساختتابلو نیکان-فوالدگران46

ماشین سازیراستا صنعت پایا47

سازی ماشینآریا سنگین ماشین48

قطعات فلزیتراش فلز آذین صنعت49

خودرو اسقاطبینالود نگین ایستا50

تولید بخاریفاران تابلو البرز51

الکلی پد تولیدشهریار افزای توان52

مواد پلیمریبسپار توسعه یاران53

رنگ تولیدعامری سازی رنگ54

تولید شمعحامی صنعت پردیس55

بتون شیمیایی موادالبرز شیمی ابتکار56

 کپسول صنعتینوین صنعت ، اکسیژن ماهدشت57

کننده براق اسپریپارسه موتور آروند58

رنگمام رنگ 59

 ای کوره رنگآذر کوه آبی60

نایلون حباب دارحباب محافظ نگین اشتهارد61

شلنگ تولیدورسان شیلنگ62

استیجاریقاسم ایران63

پالستیکی قطعات تولیدپیشرو برسام سپهر64

مواد غذاییآفرین به گل65

آردروشن آرد66

آردآرد مودت ایرانیان67

صنعتی و خوراکی مایع روغنماهدشت گلدانه68



آردآرد  امین69

آردماهدشت آردسفید70

آردآرد سرو71

زمینی سیب فرآوردهتهران زرفام72

نان صنعتینان گستر نیکان73

آردتهران واحد آرد74

آردآردآذرغله75

آماده غذایالبرز نفیس پخت رنگین76

مواد غذاییبه پخش77

گردباف پارچهسهرابی بافت78

تولید موکتگرانول پلیمر رویال79

بافی تریکوبافت ترنیان80

پوشش سلولوزیالیه ساز مهرگان81

ماشین نمد تولیدپلیمر تندیس82

پوشاک کودکمام کیوتی83

فروشی و دوزی پیراهنشهریار بافت84

بسته بندی مواد غذاییپایا پارس اخوان85

استیجاریالبرز پروران مهر  توانا تجارت86

استیجاریشرکت جابر87

استیجاریآریا فوالد لجستیک بورسان88

توزیع و پخش کننده مواد غذاییدیان گستر پارسیان89


