
وضعیت نام واحدردیف
واحد

وضعیت ویژگی متمایزنام فرآوردهصنعتنشانیشهر
پروانه

تلفن تاریخ اعتبار

14000209سنگدانه درشت

14000209سنگدانه ریز

 13971214سنگدانه درشت

 13971214سنگدانه ریز

 13980114سنگدانه درشت

 13991030سنگدانه ریز

 13980913سنگدانه درشت

 13980913سنگدانه ریز

 13970511سنگدانه درشت

 13970511سنگدانه ریز

 13980621سنگدانه درشت

 13980621سنگدانه ریز

 13970830معتبرسنگدانه ریز

 13970830داراي مجوزسنگدانه درشت

واحد هاي داراي نشان استاندارد ساختمانی معدنی استان هرمزگان تیر ماه 1397

9177640040

09177634409 

9179620341 

09171614912 

09171630957 

9173695053 

09173616634 

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

واحد تولیدي شن و ماسه محمد امین طالبی (7
 سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرخمیر - بخش کهورستان - جنب ایستگاه پمپاژ آببندر خمیرفعالطالیی کهورستان )

بی 6 واحد تولیدي شن و ماسه محمد هاشم طالبی (
جاده بندرعباس بستک - دهستان گوده - روستاي بی نظیر بستکفعالنظیر چاه بنارد)

ساختمانی ومعدنیچاه بنارد

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

واحد شن و ماسه )5 معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزكبندرعباسفعالشرکت بنیاد بتن هرمزگان (

جاده روئیدربندر خمیرفعالشرکت عمران سازه کاشیگري4 ساختمانی ومعدنیبندرخمیر - جاده بستک - کیلومتر 3

جاده خورگوبندرعباسفعالشرکت زرین شن هرمزگان3 معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سیرجان - کیلومتر 3

جاده خورگوبندرعباسفعالشرکت راه گرد بندر2 جاده سیرجان - کیلومتر 3 ساختمانی ومعدنیبندرعباس -کیلومتر 25

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبستک - روستاي کوهیجبستکفعالواحد تولیدي شن و ماسه احمد کشاورز1

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

سنگدانه  بتن



 13971206سنگدانه درشت

 13971206سنگدانه ریز

 13950424سنگدانه درشت

 13950424سنگدانه ریز

 13970502سنگدانه درشت

 13970502سنگدانه ریز

 14000105سنگدانه درشت

 14000105سنگدانه ریز

 13980213سنگدانه درشت

 13980213سنگدانه ریز

 13981204سنگدانه درشت

 13981204سنگدانه ریز

 13971114سنگدانه درشت

 13971114سنگدانه ریز

 13980214سنگدانه درشت

 13980214سنگدانه ریز

 13991226سنگدانه درشت

 13991226سنگدانه ریز

09171610507 

9173642178

9133146661

09179916778 

09171651073 

09179620292 

09123619305 

09173661255 

9173642095  معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن جاده بندرعباسپارسیانفعالواحد تولیدي شن و ماسه عارف بوطیوري16 ساختمانی ومعدنیپارسیان - کیلومتر 15

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

دهبارز)فعالشرکت شن و ماسه معزآباد رودان نوید15 معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیرودان - جاده فاریاب - روستاي معز آبادرودان (

ساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده قدیم بندرلنگه - بعد از روستاي درگیربندرعباسفعالواحد تولیدي شن و ماسه نسرین فرح بخش14

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبستک - روستاي کوهیجبستکفعالواحد تولیدي شن و ماسه عبداهللا احمدي13

ساختمانی ومعدنیمیناب - روستاي بلیلی - جنب مسجد حضرت ابوالفضلمینابفعالشرکت جواهر شن بلیلی12

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

دهبارز)فعالشرکت ماسه گستر میناب11 جاده رودانرودان ( معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیجاده میناب - دوراهی میناب رودان - کیلومتر 2

جاده عسلویهپارسیانفعالشرکت کوهیار بندر10 ساختمانی ومعدنیپارسیان - کیلومتر 5

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

جاده عسلویهپارسیانفعالشرکت صنعت راه هرمز9 معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیپارسیان - کیلومتر 12

ساختمانی ومعدنیبندرلنگه - جاده بندر خمیر - روستاي دژگانبندرلنگهفعالشرکت پیمان دژگان8



 13970814سنگدانه ریز

 13970814سنگدانه درشت

 13981106سنگدانه ریز

 13981106سنگدانه درشت

 13971125سنگدانه درشت

 13971125سنگدانه ریز

 13981202سنگدانه ریز

 13990919سنگدانه درشت

 13991109سنگدانه ریز

 13990920سنگدانه درشت

 13990816سنگدانه ریز

 13990816سنگدانه درشت

 13991109سنگدانه ریز

 13991109سنگدانه درشت

 13991109سنگدانه ریز

 13991109سنگدانه درشت

 13980127سنگدانه ریز

 13980127سنگدانه درشت

 13991220سنگدانه درشت

 13991220سنگدانه ریز

 13991130سنگدانه ریز

 13991130سنگدانه درشت

 14000108سنگدانه درشت

 14000108سنگدانه ریز

09173642076 

09177634112 

09171651060 

09173642328 

09171613116 

9173640441 

9179645472 

09017158272 

09171613413 

09173650116 

09177617686 

09177130026 

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن ساختمانی ومعدنیبندرعباس - روستاي ایسینبندرعباسفعالواحد تولیدي شن و ماسه پاتل ایسین28

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیپارسیان - روستاي چک چک شمالیپارسیانفعالشرکت سیماي مسیل بندر27

ساختمانی ومعدنیبستک - روستاي جناحبستکفعالواحد تولیدي شن و ماسه محمد صدیق پوریوسف26

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزكبندرعباسفعالواحد تولیدي شن و ماسه مظفر آریانژاد25

ساختمانی ومعدنیپارسیانپارسیانفعالمخلوط کوهی پیشاب24

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

دهبارز)فعالشرکت ابرراه بندر23 متر قبل از ایست بازرسیرودان ( معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیرودان - 300

ساختمانی ومعدنیپارسیان - روستاي بوچیرپارسیانفعالسنگ شکن طاطی بوچیر22

بندر لنگهپارسیانفعالشرکت پی جوپارسیان بندر20 معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیپارسیان-کیلومتر 3

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن عسلویه -روستاي عمانیپارسیانفعالسلمان سلطانی زاده21 ساختمانی ومعدنیپارسیان-کیلومتر 16

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتن

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیهرمزگان- جاده بندر لنگه به سمت پارسیان - روستاي رستاقبندرلنگهفعالواحد تولیدي شن و ماسه سید داوود قتالی رستاقی19

ساختمانی ومعدنیمیناب-روستاي کریان-تقاطع جاده سد-روبروي مرغداريمینابفعالابوالقاسم شهریاري18

هرمزگان-حاجی آباد-دو راهی گهکم-به سمت داراب(5حاجی آبادفعالشرکت سازه سازان سمنگان17
معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیکیلومتر)



 13981106سنگدانه ریز

 13981106سنگدانه درشت

 13991030معتبرسنگدانه ریز

 13991030داراي مجوزسنگدانه درشت

 13990607معتبرسنگدانه ریز

 13990607داراي مجوزسنگدانه درشت

 13971222معتبرسنگدانه درشت

 13971222داراي مجوزسنگدانه ریز

 13971102معتبرسنگدانه درشت

 13971102داراي مجوزسنگدانه ریز

سنگدانه درشت

سنگدانه ریز

سنگدانه درشت

سنگدانه ریز

سنگدانه درشت

سنگدانه ریز

14000128معتبرسنگدانه درشت

14000312 معتبرسنگدانه ریز

 13970927 9171613424معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده میناب - روستاي کشکوبندرعباسفعالشرکت زمرد شن کشکو38

9173612764 

09171992366 

09173616634 

09179663487 

09123473162 

09173642208 

9173642095 

9173614820 

سنگدانه مورد مصرف در بتنابوالقاسم شهریاري36

 سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس - باباغالم - جاتده ایسین - جنب روستاي درگیربندرعباسفعالشرکت چاووش هرمز32

 سنگدانه مورد مصرف در بتن بندرعباس - جاده بندر خمیر - قبل از بندر پل - روستاي گري بندر خمیرفعالواحد تولیدي شن و ماسه محمد مالحی33
ساختمانی ومعدنیشیخ

فعالسنگ شکن بارز جنوب34

ساختمانی ومعدنیفعال میناب - روستاي کریان -تقاطع جاده سد - رو ب روي 
مرغداري میناب

 سنگدانه مورد مصرف در بتن

جاده بندر لنگهپارسیانفعالشرکت تعاونی گاوبندي31  سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیپارسیان - کیلومتر 8

عسلویه -روستاي برکه دوکاء-جنب پارسیانفعالعبدالرحمن ابراهیمی30 پارسیان-کیلومتر 16
ساختمانی ومعدنیکارگاه حرا

معتبر سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیشهرستان حاجی آبادحاجی آبادفعالاقاي مسلم امانی29

واحد شن و ماسه )  13970511معتبرسنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سرجان منطقه دزكبندرعباسفعالشرکت بنیاد بتن هرمزگان (

سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبستک - روستاي هرنگبستک

13981106  معتبر

9177611503سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرلنگه - جاده پارسیان - روستاي باوردانبندرلنگهفعالشرکت توسعه صنایع و معادن گابرو37

 14000105معتبر

35



 13971212 09171651519معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیمیناب-روستاي کریان-جنب شرکت تعاونیمینابفعالشن و ماسه حسن جعفري39

جاده میناب هشتبنديمینابفعالیداهللا کرم زاده40  13970911 09177655448معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیمیناب-کیلومتر 12

دهبارز)فعالپیمان ساالري41  13990816 09120030829معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیرودان - روستاي فاریابرودان (

بندرعباس - جاده میناب - روستاي تخت - دوراهی زیارت بندرعباسفعالشرکت راسخ کیش42
 13980209 9171631712معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیمسجد سلیمان

واحد تولیدي شن و ماسه محمد امین طالبی (43
چاه مسلم ) چاه مسلمبندرلنگهفعال110  13980913 9179482650معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرلنگه - جاده بستک - روستاي 110

 14000216 09171621170معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرلنگه- جاده پارسیان - روستاي گارستانهبندرلنگهفعالشرکت کیمیا شن گارستانه44

جاده بندرعباسمینابفعالشرکت میناب ساروج45  13981125 9119830749معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیمیناب - کیلومتر 25

 13970213 09173661172معتبرسنگدانه درشت سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیمیناب - جاده بندر جاسک - سیریک - قبل از پل رودخانه گزسیریکفعالواحد تولیدي شن و ماسه ابراهیم پادگانه46

 13991220 0917586527معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس روستاي خورگوبندرعباسفعالزرین شن بندرعباس47

 13990220 09171601106معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیمحور بندرعباس-میناب-بخش تخت-روستاي زمین سنگبندرعباسفعالجواد فتح آبادي48

تولیدي شن و ماسه سید محسن نعمت اله زاده 49
بامداد )  13990607 09177638846معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرعباس بخش روستاي قلعه قاضی معدن شن و ماسه بامدادبندرعباسفعالماهانی (

دهبارز)فعالاحمد نظري50  13990925 09172870678معتبرسنگدانه ریز سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیرودان - روستاي فاریابرودان (

دهبارز)فعالحسن پور طرق51  13991114 09177676157معتبرسنگدانه ریزسنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیرودان - روستاي فاریابرودان (

 13991121 09126060167معتبرسنگدانه درشتسنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیشهرستان بندرلنگه سه راهی حسینیهبندرلنگهفعالشرکت سنگ آذرین انوشه52

 13990606 09171633426معتبرسنگدانه درشتسنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیشهرستان بندرلنگه جنب پادگان امام حسینبندرلنگهفعالشرکت عمران ابنیه هرمز53

1400/04/119171621795معتبرسنگدانه درشت سنگدانه مورد مصرف در بتنساختمانی ومعدنیبندرلنگه - جاده گزیر - جنب پایگاه هواییبندرلنگهفعالواحد تولیدي شن و ماسه عبدالرزاق گلبت54



و پایین تر C25 13970802با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13970802با رده مقاومتی 

و پایین تر C25 13990123با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13991109با رده مقاومتی 

و پایین تر C25 13971204با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13971204با رده مقاومتی 

و پایین تر C20 13970623با رده مقاومتی 

و پایین تر C25 13970623با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13970623با رده مقاومتی 

و پایین تر C40 13970623با رده مقاومتی 

و پایین تر C40 13980520با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13980520با رده مقاومتی 

و پایین تر C25 13980520با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13980520با رده مقاومتی 

و پایین تر C40 13990531با رده مقاومتی

ساختمانی ومعدنیکیش - بعد از شهرك کارگاهیجزیره کیشفعالبازرگانی دهقان کیش60

ساختمانی ومعدنیکیش - روبروي شهرك صنعتی شماره 4جزیره کیشفعالشرکت آریا بتن کیش59

ساختمانی ومعدنی58 23- 18 - صنعتی - قطعه شماره 17 کیش - فاز 3 جزیره کیش فعال

جاده میناببندرعباسفعالشرکت عمران خلیج فارس55  بتن آمادهساختمانی ومعدنیبندرعباس - کیلومتر 1

ساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده اسکله شهید رجاییبندرعباسفعالشرکت همگام بتن جنوب56

معتبر بتن آماده ساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سیرجان -  شهرك صنعتی شماره دوبندرعباسفعالشرکت آبا بتن ساحل57

 بتن آماده

معتبر

معتبر

معتبر

بتن آماده
9177617686 

 بتن آماده

شرکت کیش بتن جنوب

 بتن آماده

09177615540 

9173619101 

09347697984 

9347692766 

7644450660

معتبر

معتبر بتن آماده



و پایین تر C25 13980520با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13980520با رده مقاومتی 

و پایین تر C30 13980817با رده مقاومتی 

و پایین تر C25 13980817با رده مقاومتی 

و پایین تر C35 13980817با رده مقاومتی 

و پایین تر C40 13980817با رده مقاومتی 

جاده میناببندرعباسفعالشرکت گارامون63 و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیبندرعباس - کیلومتر 1 C25 13980117 09173613500معتبربا رده مقاومتی 

جاده میناببندرعباسفعالشرکت بندرعباس بتن ایرانیان64 و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیبندرعباس - کیلومتر 1 C25 13971216 09171612261معتبربا رده مقاومتی 

و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیبندرعباس - بلوار راه آهن - شهرك پیامبر اعظمبندرعباسفعالشرکت دالوران دریاي جنوب65 C25 13970911 9119896926معتبربا رده مقاومتی 

و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیقشم - شهرك صنعتی طوالقشمفعالشرکت توس پارت بتن66 C25 13970514 9171614912معتبربا رده مقاومتی 

و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیپارسیان - شهرك صنعتیپارسیانفعالشرکت میثاق یاران گاوبندي67 C25 13991226 9173629185معتبربا رده مقاومتی 
و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیبندرعباس-جاده کشتی سازي-شهرك صنعتی شماره 3بندرعباسفعالبتن اندیشه آینده68 C25 13990220 09173606727معتبربا رده مقاومتی 
واحد بتن آماده )69 و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده میناب - قبل از تصفیه خانه آببندرعباسفعالشرکت بنیاد بتن هرمزگان ( C25 14000108 09173616634معتبربا رده مقاومتی 
و پایین تر بتن آمادهساختمانی ومعدنیبستکبستکفعالعبدالکریم احمدي70 C25 14000108 09179620292معتبربا رده مقاومتی 

جاده عسلویهپارسیانفعالشرکت صنعت راه هرمز71 و پایین تر1400/04/11ساختمانی ومعدنیپارسیان - کیلومتر 12 C25 1400/04/119173642178معتبربا رده مقاومتی

کیش-روبروي شهرك کارگاهی- مجتمع بتن ها- دیپلمات جزیره کیشفعالشرکت دیپلمات کیش62
ساختمانی ومعدنیبتن

 9347699060جزیره کیشفعالشرکت کانفت بتن جنوب61 C05 معتبر بتن آمادهساختمانی ومعدنیکیش - خیابان رئیسعلی دلواري - قطعه

9121344364 معتبر بتن آماده



 13970515قیر خالص با درجه نفوذ50-40
 13970515قیر خالص با درجه نفوذ70-60

MC-250 13970515قیر محلول کندگیر 

AC-40 13970515قیر خالص گرانروي 
 13970515قیر خالص با درجه نفوذ100-85

pg64>-16 13970515قیر خالص عملکردي 

AC-30 13970515قیر خالص گرانروي 

pg70>-10 13970515قیر خالص عملکردي 

pg58>-16 13970515قیر خالص عملکردي 

AC-10 13970515قیر خالص گرانروي 
 13971025قیر خالص با درجه نفوذ70-60

MC-250 13971025قیر محلول کندگیر 
 13970811قیر خالص با درجه نفوذ100-85
 13970811قیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13970511قیر خالص با درجه نفوذ100-85
 13970511قیر خالص با درجه نفوذ70-60

MC-30 13970511قیر محلول کندگیر 

MC-70 13970511قیر محلول کندگیر 

MC-250 13970511قیر محلول کندگیر 

MC-800 13970511قیر محلول کندگیر 

MC-3000 13970511قیر محلول کندگیر 
 13970511قیر خالص با درجه نفوذ50-40

RC-70 13970511قیر محلول زودگیر 

RC-250 13970511قیر محلول زودگیر 

RC-800 13970511قیر محلول زودگیر 

RC-3000 13970511قیر محلول زودگیر 

SC-70 13970511قیر محلول دیرگیر 

SC-250 13970511قیر محلول دیرگیر 

SC-3000 13970511قیر محلول دیرگیر 

SC-800 13970511قیر محلول دیرگیر 

ساختمانی ومعدنیبندرعباس - بندر شهید رجایی - منطقه ویژه خلیج فارسبندرعباسفعالشرکت فراشیمی روز74

داراي مجوز

جاده بندرخمیر - شهرك صنعتی خلیج بندرعباسفعالشرکت همیار جی یزد73 بندرعباس - کیلومتر 35
معتبر قیرساختمانی ومعدنیفارس

معتبر قیر

بندرعباس - جاده بندرخمیر - بعد از کشتی سازي - شهرك بندرعباسفعالشرکت صنعت قیر هرمزگان75
 قیرساختمانی ومعدنیصنعتی خلیج فارس

بندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - جنب شرکت پاالیش بندرعباسفعالشرکت نفت پاسارگاد72
 قیرساختمانی ومعدنینفت بندرعباس

معتبر

داراي مجوز

قیر

معتبر

9124244633 

9177614819 

9121394513 

9128380048 



 13970911قیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13970911قیر خالص با درجه نفوذ100-85
 13970911داراي مجوزقیر خالص با درجه نفوذ50-40
 13980327قیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13980327قیر خالص با درجه نفوذ50-40
 13980327قیر خالص با درجه نفوذ100-85

AC-40 13980327قیر خالص گرانروي 

AC-20 13980327قیر خالص گرانروي 

AC-10 13980327قیر خالص گرانروي 

AC-3013980327قیر خالص گرانروي 

 13970719معتبرقیر خالص با درجه نفوذ70-60

 13970719قیر خالص با درجه نفوذ50-40

 13970719قیر خالص با درجه نفوذ100-85

MC-250 13970719قیر محلول کندگیر 

جاده سیرجان-بعد از بندرعباسفعالصنعت قیر پارسیان انرژي79 استان هرمزگان-بندرعباس-کیلومتر 35
13980227 7633350680معتبرقیر خالص با درجه نفوذ60-70 قیرساختمانی ومعدنیاسکله کشتی سازي-شهرك صنعتی خلیج فارس

بندرعباس-شهرك صنعتی خلیج فارس-جاده اسکله شهید بندرعباسفعالکیمیا قیر آرتان80
 13980114 07632238712معتبرقیر خالص با درجه نفوذ60-70 قیرساختمانی ومعدنیرجایی-بعداز منطقه ویژه کشتی سازي 

معتبرقیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13980803قیر خالص با درجه نفوذ100-85
 13980803قیر خالص با درجه نفوذ50-40

بندرعباس-جاده بندرخمیر بعداز کشتی سازي شهرك صنعتی بندرعباسفعالآترا کران انرژي81
داراي مجوز قیرساختمانی ومعدنیخلیج فارس

 قیر ساختمانی ومعدنی بندرعباس - جنب شرکت پاالیش نفت بندرعباس بندرعباس فعالشرکت توسعه نفت هرمزان 78
داراي مجوز

ساختمانی ومعدنیبندرعباس - شهرك صنعتی خلیج فارسبندرعباسفعالشرکت معماران تجارت آفتاب77

7634524663ساختمانی ومعدنیبندرعباس-منطقه ویژه اقتصادي خلیج فارسبندرعباسفعالشرکت فومن شیمی گستر(منطقه ویژه)76

02122654480 

معتبر قیر

 قیر

معتبر

داراي مجوز

9124327969 

9134104689 



 13980717معتبرقیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13980717قیر خالص با درجه نفوذ50-40
 13980717قیر خالص با درجه نفوذ100-85
 13980620معتبرقیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13980620قیر خالص با درجه نفوذ100-85
 13980620قیر خالص با درجه نفوذ50-40
 13981013معتبرقیر خالص با درجه نفوذ70-60
 13981013قیر خالص با درجه نفوذ50-40
 13981013قیر خالص با درجه نفوذ100-85

MC-250 13981013قیر محلول کندگیر 
 13981013قیر خالص با درجه نفوذ150-120

AC-3013981013قیر خالص گرانروي 
 13981013قیر خالص با درجه نفوذ70-60

 13981222 09123462142معتبرقیر خالص با درجه نفوذ60-70 قیرساختمانی ومعدنیبندرعباس - شهرك صنعتی خلیج فارسبندرعباسفعالشرکت هونام اطلس دریاي جنوب85

 13991114 09194371426معتبرقیر خالص با درجه نفوذ60-70 قیرساختمانی ومعدنیبندرعباس - شهرك صنعتی خلیج فارسبندرعباسفعالنو آوران قیر جنوب86

 13970521تیپ 1-425
 13970521پرتلند پوزوالنی (پ-پ)

 13970408تیپ 2 سیمان پرتلند پوزوالنی

 13970425تیپ 5

پرتلند پوزوالنی (پ-پ),پرتلند پوزوالنی ویژه (پ-
13991226پ-و)

14000201تیپ 425-1 سیمان پرتلند پوزوالنی

سیمان پرتلند 13970425معتبرتیپ2 

جاده بندر جاسکسیریکفعالواحد تولیدي آجر محسن آزاد مهر89  13980221 9179660538معتبرتوکار باربر سوراخ دار آجر رسیساختمانی ومعدنیمیناب - کیلومتر 25

ساختمانی ومعدنی88

آجر

استان هرمزگان -بندرعباس شهرك صنعتی خلیج فارس -بعد بندرعباسفعالپترو پاسارگاد هرمزگان84
ساختمانی ومعدنیاز میدان جنب کارخانه قیر هرمزگان

ساختمانی ومعدنیفعالسیمان هرمزگان جاده بندر لنگه بندخمیر - کیلومتر 4 بندر خمیر

داراي مجوز قیرساختمانی ومعدنیبندرعباس شهرك صنعتی خلیج فارسبندرعباسفعالپاالیش قیر کسري83

ساختمانی ومعدنیبندرعباس جاده بندر خمیر شهرك صنعتی خلیج فارسبندرعباسفعالریونیز پاالیش آرتان82

سیمان

09120892504 

09120232106 

02188876268 

داراي مجوز قیر

داراي مجوز قیر

سیمان پرتلند  

جاده رمکان قشم - درگهان - کیلومتر 7

09120373334 

9177620753 

87

قشم فعال شرکت سیمان قشم

سیمان پرتلند  
معتبر



 13981125 9171621268معتبرگچ ساختمانیگچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده ساختمانی ومعدنیبستک - بخش جناح - روستاي هرنگبستکفعالشرکت مهران منظر هرنگ90

 13971112گچ ساختمانیگچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده 

 13970515صفحات روکشدار گچی صفحات گچی روکش دار گچی

 13971007گچ ساختمانیگچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده 

13980513صفحات روکشدار گچیصفحات گچی روکش دار

جاده جناح به روستاي پاي بستکفعالشرکت توسعه معادن جناح93 بستک - بخش جناح - کیلومتر 10
 13980222 9171992291معتبرگچ ساختمانیگچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده ساختمانی ومعدنیتاوه

جاده بندرعباسمینابفعالواحد تولیدي مصطفی پورکاشی زاده95 خرپاي تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقفهاي تیرچه ساختمانی ومعدنیمیناب - کیلومتر 10
 13970213 9362402525معتبرخرپاي تیرچهبلوك

بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایرنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سیرجان - شهرك صنعتی شماره یکبندرعباسفعالواحد تولیدي پالستوفوم مجید دارابی96
پلی استایرن منبسط شونده  13970623 9174686642معتبربلوك سقفی

بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایرنساختمانی ومعدنیبندرعباس - جاده سیرجان - شهرك صنعتی شماره یکبندرعباسفعالشرکت آریافوم خلیج فارس97
پلی استایرن منبسط شونده  13970623 09171616418معتبربلوك سقفی

جاده بندر عباس - جنب گل باغمینابفعالشهرام اسدي98 بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایرنساختمانی ومعدنیمیناب کیلومتر 15
پلی استایرن منبسط شونده  13970911 09173614628معتبربلوك سقفی

معتبر ساختمانی ومعدنیبندر خمیرفعالشرکت مروارید بندر پل92 جاده بندر خمیر  بندرعباس -کیلومتر 40

گچ و صفحات روکشدارگچی

معتبر ساختمانی ومعدنی بندرعباس - جاده سیرجان - روبروي شهرك صنعتی شماره 
یک بندرعباس فعال شرکت هرمز بتن 94

بلوك و صفحات پیش ساخته بتنی

 13970302جداول پیش ساخته بتنی جدول بتنی پیش ساخته

خرپاي فلزي -تیرچه -جدول بتنی

9171612327 

9173612764 

09380426652 

معتبرساختمانی ومعدنیبستک - دهستان هرنگبستکفعالشرکت گچ صدف هرنگ91
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