
 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف

 پیشرو کاغذ نگار 141 ریسندگی درخشان 71 گروه شیمیایی ثنا 1

2 T.P.L  72  لینا نیک 142 شرکت آب و فاضالب 

 شیرین فام عصر 143 گلرنگ قم 73 شیمی قهرمان 3

 شیرین آفرینان خورشید)مرداس( 144 خوشرنگرنگرزی  74 شیر ژال 4

 گل صبای آذربایجان 145 معدن منگنز ونارچ 75 لبنیران -فرآوردههای گوشتی پردیس  5

 پارس گل نرگس 76 شیر خجند  6
 رازی فجرنگین 146

 

 فرآورده های گوشتی مطهر ) پاتریس ( 147 تک کیمیا آریان 77 مرغوب خوراک 7

 آریا راما 148 مبدل پاک 78 قم کشتارگاه طیور نگین 8

 فرآورده های گوشتی ترنج 149 حساسه سازه دقیق صنعت 79 نیرو موتور آسیا 9

 مریک فرآور شیمی 10

 
 کفش یار 80

 آرین هورسا 150

 آی سودا ساالر 151 صدرا الکترو مهبد 81 پالست شیمی آوین 11

 پوششدارو  152 زرین کاالی آسمان 82 صنایع الستیک قم 12

 مولدان شیمی 153 پرشین کاغذ آریا 83 ) صحرا نورد سابق (کفش عبدی  13

 ایده نگر 154 شهرداری قم 84 کفش پویا 14

 صفابست ساز 155 مرکز خرید کوثر 85 کفش صادقی 15

 پیچ اشپیل ایران 156 ثابت رنگ 86 اخگر الکتریک 16

 ماهرنگ قم 87 صابون سازی طباطبایی 17
 سلفچگان پوشش و لوله 157

 

 گلدسته بافت 158 آسفالت شهرداری 88 شهپر ممتاز 18

19 
 89 چسب ورزین قم

سرامیک های نسوز 

 آذرخش قم

-حصیر پالستیک خوزستان 159

 هدایتکار

 نساجی الله مهرگان 160 پاکشوما 90 رنگ بارک 20

 نوارباف 161 قیر آکام 91 رنگرزی ممتاز 21

 امید فنر 22

 
 محب بسپار 92

 نوآوران میالد 162

 رفاه شیمی 163 چسب استحکام 93 پیلتن دپی 23

 94 پدیده قطعه کاران 24
 پاکدیس افرین ماه ارایش

 
 سلفچگان سازی بشکه 164

 95 الی شیمی 25
 عترت و قرآن درمانگاه

 
 ذوالفقار پالست 165

 الکتروفن 166 داران جایگاه انجمن 96 فلزات غیر اهنی پویندگان  26

 ستاره های طالیی 167 آذین شهد ایرانیان)دوئل( 97 آریا صنعت معصومی )ایران تصفیه( 27



 کاغذ پیشرو پارس  168  98 شهاب تایر 28

) رابتا ناک کشت وصنعت شریف آباد 29

) 
99 

 سلف در شیمی
 

 ) بهاران ( کشتارگاه طیور متحد زرین 169

 پوشان پالستیک 30
 

 شیمیفرآیند آرا  170 لیوپک 100

 171 آذین سازان مبنا 101 راما مهرآریا 31
 کار پالست پاکان

 

 شیمی نوین 32
 

 ثمین طب مهر 172 سوخت 102

 بهداشت صنعت خطیب 173 شهد آفرین پایتخت  103 قم مهر سراب 33

 پل پارس 174 ستایش پارسیان پروتئین 104 آریا کابل فدک 34

 تارا شیمی 175 کیمیا پلی استر  105 شیمی آذر جام  35

 صنیع آور شیمی 176  106 پارس اکسید پرنو  36

 مبتکران پالستیک دانش 177 کیان مبتکر پارس 107 سامان پلیمر 37

 پالستیک پیشرو 178 سرب آبان 108 کیمیا سامانه سبز آملون 38

 آرنیکا سالمت 179 صبا شیمی آریا 109 شیمی گستر نیما 39

 گوهر پالستیک 180 فوم بیتا 110 پخش سایه سمن 40

 پدیده کاالی کرامت 181 ماهان پارس جم 111 ظرف بست کیمیا 41

 ماهان مهاب آب آریا 182 کبیر پانل 112 باران بسپار  42

 پاالیش پگاه پرشنگ 183 امید پدیده گرمسار 113 کاریزان پیچ گستر 43

 جهان افرازبلندای صنعت  184 توسعه صنایع رضا 114 سعادت توان بسپار 44

 پارسا چرمینه مهرگان 185 تکران 115 محب پلیمر  45

 رامشین ترد 186 رازین پلیمر 116 پارس سیلیکون 46

 زرین کیسه 187 وایا باتری صدرا 117 سهند سپید سبالن 47

 تک جام تفلن 188 بسپار سازه الوند 118 آدران شفق  48

   قائم دارو 119 تدبیر صنعت آیندگان 49

   کفش اسیا دار 120 لطیفسپید آردن  50

   مهاب آب ایرانیان 121 بهراد ساالر 51

   بیمارستان کامکار  122 نیروگاه حرارتی 52

53 
 123 کشتارگاه صنعتی قم

مرکز اموزشی درمانی 

 شهدا ) الزهرا سابق (
  

   درمانگاه بقیه اله  124 ) زیبا سرا ی پاکان (انبار نفت قم  54

   پنگوئن پالست 125 کشتارگاه صنعتی پرتو  55

   چاپ مشعر 126 ایران مرینوس 56

   گرانول معصوم  127 کفش بارز 57



 

 بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قم

   گرانول مروارید کارون 128 راه آهن قم 58

   کفش کالر 129 پارسیان پارت پاسارگاد 59

   پوالسا 130 شیر حلیب 60

   پالستیک مرکز  131 بیمارستان گلپایگانی 61

   چاپ اسوه 132 بیمارستان حضرت معصومه  62

   ذغالهای صنعتی 133 بیمارستان نکوئی هدایتی فرقانی 63

 134 بیمارستان شهید بهشتی  64
 پروتئین دلفین

 (چکاد)کریمی
  

   قم گرانول آریا 135 بیمارستان علی بن ابی طالب  65

   گلبیز پارس گوشتی فرآورده 136 بیمارستان حضرت ولی عصر 66

   ساعی ایلیا 137 زمان فنر 67

   نسترن چینی 138 زالل ایران 68

   کار کوبن 139 کشتارگاه صنعتی قم 69

   هوراند آذریافت 140 کشتارگاه پرتو 70


