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تلفن  تماسآدرسنام مدیر واحد تولیدينوع محصول داراي پروانه استانداردنام واحد تولیدي
وضعیت پروانه 

استاندارد

جن
برو

معتبر 03834233930بروجن شهرك صمعتیآقاي یزديکاشی سرامیکی 3 الی 6 درصدارس بروجن1
معتبر گندمان شهرك صنعتیآقاي قریشیکاشی سرامیکی 3 الی 6 درصدپاسارگاد سپاهان2
معتبر 09133828354فرادنبه جاده سوركآقاي زمانیسنگدانه درشت و ریزحسینی و زمانی(نمونه فرادنبه)3
معتبر 03834622820گندمان-شهرك صنعتیآقاي رستارکاشی سرامیکی 3 الی 6 درصدصبا گندمان4
معتبر 09132801301جاده گندمان -لردگانآقاي سلیمانیسنگدانه درشت و ریزصخره بروجن(کنارك)5
معتبر 09133831863بلداجیآقاي مهدي پورسنگدانه درشت و ریزواریز بلداجی6
معتبر 09134082720کیلومتر 35 جاده بروجنآقاي شیر محمديآجر توکار توپر باربرآجر سفید دشت7
معتبر 09133820062شهرك صنعتی بروجنآقاي باقريبتن C35 و کمترنمایان جام بهینه8
معتبر 09133830641بروجن کیلومتر 3 جاده گندمانآقاي خواستاربتن C25 و کمتراجمدرضا خواستار9
معتبر شهرك صنعتی سفید دشتآقاي زمانیمیلگرد آجدار جناقی دوکیصبا فوالد زاگرس10
معتبر 09133826210بروجن-شهرك صنعتیآقاي ثالثیرنگ روغن براقشیمیایی رازي11
معتبر 09131812583بروجن-شهرك صنعتیآقاي لطفیرنگ نیم پالستیک- چسب کاشیشیمیایی لطفی سپاهان12
غیر معتبر09133199673بروجن شهرك صنعتیآقاي متقیلوله پلی اتیلنتوسعه سازند خورشید آب13
معتبر 09132803317بروجن شهرك صنعتیاقاي صابریانرنگ پلی استایرنسیما رنگ بروجن14
معتبر بروجن شھرک صنعتیآقای محمدی فرسیم قابل انعطافآذرنگ سیم بروجن15
معتبر 3813344546شهرکرد- شهرك صنعتیآقاي چیت سازکاشی سرامیکی 3 الی 6 درصدارژنگ نماي شهرکرد16
معتبر 09133822411جاده سامان- روبروي شهرك صنعتیآقاي عباسیسنگدانه درشت و ریزبهاران سامان17
معتبر جاده شهرکرد بنآقاي درعلیسنگدانه درشت و ریزرزاق بن18
معتبر 3833346242شهرکرد- شهرك صنعتیآقاي همتیانپروفیل UPVCپارس فوژان فرآیند19
معتبر 3833335024شهرکرد- شهرك صنعتیآقاي بهامیريچینی بهداشتیپردیس شهرکرد20
معتبر 09131811165شهرکرد رحمتیهآقاي مراديسنگدانه درشت و ریزحمید مرادي21
معتبر گردنه رخآقاي ادیببتن C30 و کمتردایا بتن پارسیان22
معتبر کیلومتر 2 جاده فرخشهرآقاي شهبازيبتن C25 و کمترشرکت تعاونی شهباز بتن23
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معتبر 09131811674فرخشهر- جاده امامزاده دستگردآقاي قربانیسنگدانه درشتدهک فرخشهر24
معتبر 09131821160شهرکرد رحمتیهآقاي عالی انوريسنگدانه درشت و ریززاگرس کوهرنگ25

معتبر 09131811165شهرکرد رحمتیه -مجتمع سنگ شکنآقاي مراديسنگدانه درشت و ریزایرج حیدریان26

پرتلند تیپ  425-1و525-1و2 و3و سیمان شهرکرد27
معتبر 2-03834624091کیلومتر 35 جاده سفید دشتآقاي بابایی5 -پوزوالنی ویژه

معتبر جاده اصفهان -گردنه رخآقاي ادیبیسنگدانه درشتشرکت زرین استحکام28
معتبر 09131191427سامان ناحیه صنعتی محمد آبادقباد باقريفیر 70-60 راهسازيقیر سفت سامان29
معتبر 09133830918شهرکرد -شهرك صنعتیآقاي خیرخواهبتن C30 و کمترشورم30
معتبر 09131819883شهرکرد -شهرك صنعتی- فاز 3آقاي صالحیبتن C30 و کمترسید جلیل صالحی31
معتبر شهرکرد -شهرك صنعتی- فاز3آقاي حیدريبتن C25 و کمتراطمینان بتن زاگرس32
معتبر 9131819832شهرکرد رحمتیه -مجتمع سنگ شکنآقاي اکبريسنگدانه درشتفرج اهللا اکبري 33

شهرکرد بعد از سه راهی هفشجان باالتر آقاي مهدیانشیشه ایمنی ساختمانشیشه هاي ایمنی زمرد34
معتبر 09131830613از شرکت مک راد

تیرچه پیش تنیده-بلوك سقفی مجتبی ریاحی چلوانی35
معتبر 09133192469سامان روستاي چلوانآقاي ریاحی سیمانی

معتبر جاده اصفهان شهرك صنعتی فرخشهرآقاي کریمیبلوك سبک سلولیشرکت کوهسار شهرکرد36
معتبر شهرکرد فاز 3 شهرك صنعتیخیرخواه سنگدانه درشتخسرو خیرخواه37
معتبر سامان روستاي محمد ابادآقاي حمیدنیاعایق رطوبتی BPP معتدل و بام ایران38
معتبر سامان شوراب صغیرآقاي نجفیعایق رطوبتی BPP سردسیريصادق نجفی39
معتبر 09125990849شهرکرد شهرك صنعتی فاز یکآقاي باقري فرظروف چینیچینی سحر40
معتبر 03833338135شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي علیمحمديلوله پلی اتیلنآبدشت41
معتبر 09132818172شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي محمديلوله پلی پروپیلنطراحان صنعت پلیمر دنا42
معتبر 03833349491شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي محمديلوله پلی اتیلندریستن43
معتبر 09369669096شهرکرد-شهرك صنعتیاقاي طهماسبیلوله پلی اتیلنپلی دشت44
معتبر 09131820447هفشجانآقاي جمشیديلوله پلی اتیلنآتریک صنعت45
معتبر 09137225346شهرکرد -شهرك صنعتی فاز سهسجاد للگانیلوله پلی پروپیلنسجاد للگانی46
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معتبر 09131811917شهرکرد -شهرك صنعتی فاز یکآقاي علیمحمديلوله پلی اتیلنلوله گستر روداب47

معتبر 09131812327شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي ترابیلوله فاضالبی یو پی وي سی (پولیکا)آقایان کرار و ترابی48

معتبر فرخشهر -شهرك صنعتیآقاي برات پورسیم قابل انعطافشركت تعاوني 722  رخ سیم49

شركت تولید سیم و كابل 50
معتبر شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي میرداماديسیم قابل انعطافسپاھان غرب

معتبر بن- جاده هوره - شهرك صنعتیسیم قابل انعطافآقای مجتبی علی بیگی بنی51

سیم قابل انعطافكابل ھا و بندھاي نورسیم52
قابل انعطاف

معتبر شهرکرد -شهرك صنعتیسرهنگ رئیسی

رنگ نیم پالستیک و ضد چوبین رنگ زاگرس53
رنگ،رنگ روغنی براق

معتبر 09123855363شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي قادري

معتبر 09131814349شهرکرد-شهرك صنعتیآقاي لنديسیم قابل انعطافافروز لندي54
معتبر 09131817014فارسان -تنگ پردنجانآقاي فروغیسنگدانه درشت و ریزبرادران فروغی55
معتبر 09131814853فارسان جونقان نرسیده به کشتارگاهآقاي زارعسنگدانه درشت و ریزشرکت تعاونی 187 زردکوه56
معتبر 09133831083فارسان - گوجانآقاي رضاییبتن C30 و کمتر- سنگدانه درشتبرادران رضایی57
معتبر 09133825705فارسان -تنگ پردنجانآقاي رحیمیسنگدانه درشت و ریزنوربخش رحیمی58
معتبر 09131834925فارسان -روبروي عیسی آبادآقاي اسالمیسنگدانه درشت و ریزشهرداري فارسان59
معتبر 03833268855فارسان .سه راهی جونقانآقاي کریمیگچ ساختمانیگچ فارسان60
معتبر 09131812424فارسان -تنگ پردنجانآقاي مراديسنگدانه درشت و ریزموسی مرادي (تنگ پردنجان)61
معتبر 09131827185روستاي نصیرابادآقاي نصیريسنگدانه درشت و ریزبرادران نصیري62
معتبر 09133835903تنگ خراجیآقاي رضیسنگدانه درشتپوریا صنعت زردکوه63
معتبر 09131142098ناغان-بعد از تونلآقاي شیروانی سنگدانه درشتاتحاد ناغان64
معتبر 09131815943تنگ خراجیآقاي رئیسی سنگدانه درشتالبرز رئیسی(تنگ خراجی)65
معتبر 09131811351تنگ خراجیآقاي  رئیسیسنگدانه درشت و ریزاهللا داد رئیسی(ایمان خراجی)66
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معتبر 09133834893ناغان-بعد از تونلآقاي برخورداريسنگدانه درشت و ریزبرادران برخورداري67
معتبر 09132813440شمس آبادآقاي حسینیسنگدانه درشت و ریزشن وکوه(شمس آباد)68
ابطال09131814611روستاي سوركآقاي رئیسیسنگدانه درشت و ریزغالمرضا رئیسی(سورك)69
معتبر 09131819178تنگ خراجیآقاي شاهینسنگدانه درشتکاوه صخره70
معتبر 09131820714اردلآقاي رحمانیسنگدانه درشت و ریزدشتاوند دزپارت اردل71
معتبر 09133824201ناغان کیلومتر 5 جاده اردلآقاي حقیقیسنگدانه درشتشرکت چهارموران ناغان72
ابطال09133135033لردگان -سه راهی قدیم منجآقاي اسدپورآجر توکار توپر باربرآجر قصر لردگان73
معتبر 09133141825خانمیرزاآقاي منصوريسنگدانه درشت و ریزداالن صباي خانمیرزا74
معتبر 09133858073خانمیرزاآقاي صالحیسنگدانه درشت و ریزسرتیپ صالحی(کوثر)75
معتبر 09131825089فالرد- روستاي گنجآقاي جانبازيسنگدانه درشت و ریزفاضل جانبازي(یاسین گنج فالرد)76
معتبر 09139137077لردگان کیلومتر 20 جاده سردشتآقاي مالورديگچ ساختمانیسفید گچ جبل لردگان77
معتبر 03834429305خانمیرزا -بعد از روستاي چنار محموديآقاي ادیبسیمان پرتلند تیپ 2 ،5 ،425-1خاور سیمان پارسیان78
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با توجه به متغیر بودن تاریخ اعتبار پروانه هاي صادره ،در زمان خرید مواد و مصالح به تاریخ اعتبار پروانه استاندارد توجه نمایید.
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