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 آدرس رشته فعاليت واحد توليدي رديف

 ٠٢٤١كد  ٥٢٤٨٤٦٠زنجان نرسیده به شھرك صنعتي علي آباد جنب انبار جھاد كشاورزي تلفن  سنگدانه بنیاد بتن .١

 ٠٩١٢٢٤١٣١٧١ساقلومجاده سار ٧زنجان كیلومتر  سنگدانه کبودوند .٢

 ٠٩١٢٢٤١٤٤٦٧آقاي محمود پور     ٠٩١٢٣٤١٤٦٩٦آقاي ارجمند زاده  -٢٢٢١٢٦٦ن تلفن جنب پمپ بنزي جاده فرودگاه ٦كیلومتر  سنگدانه فراھان بتن .٣

   ٣٢٢٠٤٩٣اردبیل   جاده قديم ٩زنجان كیلومتر  سنگدانه پیشروان زنگان راه .٤

 جاده فرودگاه روبروی پمپ بنزین پشت گارگاه جھاد نصر سنگدانه زرین شن .٥

 ٠٩١٩١۴۴٨٩٧١ده فرودگاه روبروی کارخانه آسفالت جھاد نصرجا ٧کیلومتر  سنگدانه بستر کوب راه .٦

 ساقلومجاده سار ٧زنجان كیلومتر  سنگدانه موسوی .٧

 جاده فرودگاه ٧کیلومتر  بتنسنگدانه و  جالل گنجی .٨

 جاده فرودگاه جاده سارمساقلو سنگدانه زنگان افرا .٩

  ٠٩١٢٣٤١٤٧٣٤ھشت زھرا جاده فرودگاه پشت ب بتن جھاد نصر ١٠

 ٠٩١٢١٤١٠٩١٣  ٠٩١٩١٤٥١٧٢٢جاده فرودگاه ٧کیلومتر  بتن پینار بتن .١١

 ٣خیابان یاوران  ١شھرک صنعتی  بلوک پلی استایرن پیشتاز فوم ١٢

 -٠٢٤١فاكس  آقاي محمد حیدر نیا ٠٩١٨١٧٢٤١٥٧نبش تقاطع بلوار پروفسرٍ بوتي و خیابان دي جنوبي  -شھرك صنعتي شماره يك  عایق رطوبتی آریا بام ١٣
٤٢١٢٨٩٣ 

 ٦خیابان ياوران  -شھرك صنعتي -زنجان  عایق رطوبتی عایق اصل ١٤

 جاده ابھر قیدار آقای دانش نیا ٣کیلومتر  تیرچه فرناد بتن ١٥

: ستعراقي سرپر ٠٩١٢١٤٥٣١١٨: مدير عامل -٢٢٢١٤٣١تلفن -خ شھريور جنب سنگبري موحدي –شھرك صنعتي علي آباد  بتن اسپندان بتن ١٦
 رسولي ٠٩١٢٣٤١٢٥٤

 جاده ھمدان ٢قیدار کیلومتر  ٠٩١٢٢٤٢٠٢٢٢ بلوک پلی استایرن معمار سازه خدابنده ١٧

 ٠٩١٢٢٤١٣٠٣٨  ٠٩١٢٢٤١٥٠٥٢         ٦توسعه  ١شھرک صنعتی  بتن کاسپین بتن ١٨

   ٠٩١٢٢٤١٢٠٣٨ ٠٩١٢١٤١٣٥٩٠    ٧نبش یاوران ١شھرک صنعتی  بتن سخت بتن ١٩

 ٠٩١٢١٤١٧٢٨٨ - جاده قديم تبريز٤کیلومتر زنجان  بتن عمران بتن ٢٠

 شھرک صنعتی:کارگاه-كمربندي جنوبي زنجان نرسیده به میدان جھاد بتن پایدار بتن ٢١

 ٠٩١٢١٤١١٦٥٤   ٠٩١٢٧٤٠٥٢٦٩کمربندی جنوبی پشت میدان تره بار      بتن نوین بتن ٢٢

 ٢شھرک صنعتی  بتن آسیا بتن غرب ٢٣

 ٢شھرک صنعتی  نبت پارس بتن ٢٤

 خیابان مرداد ١شھرك صنعتي شماره  -زنجان بلوک پلی استایرن پالست فوم غرب ٢٥
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 خیابان مرداد پایین تراز مخابرات ١شھرك صنعتي شماره  -زنجان بلوک پلی استایرن ایمن فوم ٢٦

 خیابان مرداد جنب مخابرات ١شھرك صنعتي شماره  -زنجان بلوک پلی استایرن نقشینه ٢٧

 ٨خیابان یاوران  ١شھرك صنعتي شماره  -زنجان بلوک پلی استایرن ممتاز فوم ٢٨

 خیابان دی شمالی ١شھرك صنعتي شماره  -زنجان بلوک پلی استایرن ساز و بسط زرین ٢٩

 ٠٩٣٥٩٣٢٣٦٣٧   ٠٩١٢٢٤١١٧٥٦خیابان شھریور جنب اسپندان بتن ١شھرك صنعتي شماره  -زنجان بلوک پلی استایرن نیک فوم ٣٠

    ٠٩١٢١۴١٣٧۵۶)٣٩كیلومتر( كیلومتر فرعي روستاي استجین ٢تبريز  -جاده تبريز باالتر از اتوبان زنجان ٢٠كیلومتر  سنگدانه باستان بتن ٣١

 ٠٩١١٢٤١١٣٢٣تبريز نرسیده به شركت آردان تلفن  -اتوبان زنجان  ٧كیلومتر  سنگدانه عادل شن ٣٢

     ۵٢٨٣٢١١                        جاده تبريز ٣٨ر زنجان كیلومت سنگدانه کاراکتر ٣٣

 جاده تبریز ٦زنجان کیلومتر  سنگدانه داش قوم ٣٤

 زنجا بلوک پلی استایرن پالستو فوم قیدار ٣٥

 )اعالم صدور پروانه (٧شھرك صنعتي شماره يك انتھاي خ ياوران  بلوک پلی استایرن پیروز فوم ٣٦

 آببر بعد از پل قزل اوزن ٧ارم کیلومتر ط سنگدانه شن دانه طارم ٣٧

 ٥٢٤٠٧٩٢جاده تبريز  روستاي اسفناج تلفن ٣٠كیلو متر  سنگدانه اتحاد زنجانرود ٣٨

 كیلومتري جاده فرعي ٣جاده تبريز  ١٥كیلومتر  سنگدانه زنجان ماسه  ٣٩

 جاده ماھنشان ٢جاده تبریز کیلومتر  ٣٥کیلومتر  سنگدانه ستاره طالیی ٤٠

 ٠٩١٢٢٤١٥٨٨٨      ---- ٣٩جاده تبريز كیلومتر  سنگدانه تازه كند زنجانرود ٤٢

 ضلع  شمالی ٠٢٤٢٦٠٥٩٩٩اتوبان زنجان ابھر ٦٢كیلومتر  سنگدانه ابھر شن ٤٣

  سنگدانه طالیی ٤٤

 ٠٩١٩٣٤٢٦٨٨٠ ٠٩١٩٤٤٢٤١٧٤   ٣٧جاده تبریز کیلومتر  سنگدانه چایپارا .٤٥

 ٠٩١٢١٤١٦٨٠٦مھراباد  ٥جاده تبریز کیلومتر٤٠ کیلومتر سنگدانه صمصامی   ٤٦

 ٠٩١٩١٤١٠٧٨٦   ٠٩١٩٢٤١٨٥١٨جاده تبریز    ٤٠کیلومتر   سنگدانه زنجانرود ماسه .٤٧

 ٠٩١٢٢٤٢٢٠٥٢ضلع شمالی  اتوبان خرمدره ٢٥زنجان كیلومتر  سنگدانه  پاک شن ٤٨

 ٠٩١٢١٤١٧٢٧٠  ٠٩١٢٢٤١٦٤٥١   ٣٢٣٣٠١٧٠متر به طرف روستاي قلتوق وشھرككیلو٢٠جاده بیجار  ٥٥زنجان كیلومتر  آجر تیغه سفال زرین سفال ٤٩

 ٠٩١٢١٤١٠٤٦٠  ٠٩١٢١٤١٨٧٦٣   كیلومتر به طرف روستاي قلتوق وشھرك٢٠جاده بیجار  ٥٥زنجان كیلومتر  آجر زنجان آجر ٥٠

 ٠٩١٩٢٤١٢٦١٦و حسیني آذر  ٠٩١٢٣٤١٢٥٧١  محمدي  ٣٨٦٣٢٣٢-٠٢٤٢ -تلفنجاده بیجار ٦٠كیلومتر  -زنجان  سنگدانه زرین دشت ایجرود ٥١

 ٠٩١٩٢٧٨٧٩٨٩   ٠٩١٢١٤١٠٠٢٥جاده بیجار    ٥٧کیلومتر  سنگدانه شاه محمد پور ٥٢
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 ٠٢٤٢٤٤٨٣٣٧٠قیدار-جاده سلطانیه ١٢خدابنده كیلومتر  سیمان سیمان زنجان ٥٣

 ٠٩١٢١٤٢٤٠١٩-٠٩١٢٣٠١١٩٥٩ھمدان –جاده خدابنده  ١٥كیلومتر  سنگدانه دالیر ٥٤

 ٠٩٣٧١٤٥١٦٣٣   ٠٩١٢٣٤٢٢١٧٩جاده ھمدان    ١٦قیدار کیلومتر  سنگدانه شن پل یگانه ٥٥

 ٠٩١٢١٤١٠٦٥٣   خور خوره  –جاده قیدار  ٤٥كیلومتر  ٠٩١٢٣٤٢٢٠٠٧ -آقاي نادر موسوي  سنگدانه سنگین راه خدابنده ٥٦

 ٠٩١٢١٤١٠٦٥٣جاده بیجار    ٣٥قیدار کیلومتر  سنگدانه قزل اوزن کرسف ٥٧

٥٨ 
 سنگدانه شن سا پاسارگاد

 ٠٩١٢٣٤٢١٤٠٥جاده قیدار  روستاي خور خوره اراضي روستاي قلیچ قیه مدير عامل آقاي سید محمد رضا حسیني    ٦٠كیلومتر 
 ٤٢٢٥٠٦تلفن ٠٩١٢٧٧٢٠١٣١آقاي سید مھدي حسیني 

 

 ٩١٤٧٢٢٠٢٣٨     ٠٩١٢٧٤١٦٢٨٠٠جاده بیجار     ٣٥قیدار کیلومتر  سنگدانه نقد علی جباری ٥٩

٦٠ 
 سنگدانه شن گستر پارس

و  ٠٩١٢٢٤١١٩٨٨جاده قیدار مدير عامل حسن زنگنه  ٢٤جاده خور خوره  از طرف جاده بیجار بعد از خور خوره كیلومتر  ٧٠كیلومتر  -خدابنده
 ٠٢٤٢٤٩١٠٢١٠ ٠٩١٨١٧٢٤٠٢٠بابا جان حیدري مدير كارخانه  

 

 ٠٩١٨٣٧٨٥٢٢١   ٠٩١٨٣٧٣٨٤٠١کنار شن گستر پارس  سنگدانه مرصوص افشار ٦١

 ٠٩١٢٣٤١٨٦٩٦ھمراه    ٧٢٧٢٨١٦جاده تھران تلفن  ١زنجان كیلومتر  بتن زنجان ماسه ٦٢

 ٤٢٤٣٤٣٧   جاده تھران ١٥زنجان كیلومتر  سنگدانه و بتن شن پل ٦٣

 ٠٩١٩٦١٠٨٧٩٤   ٠٩١٢١٤١٧٢٧٤جاده تھران      ١٨کیلومتر  سنگدانه و بتن نگین اندیش قائم ٦٤

 ٠٩١٢٢٨٨٦٢٥٦جاده بوالماجی    ٨جاده تھران کیلومتر سنگدانه آرتا بتن ٦٥

 جاده تھران روستاي عمید آباد ٥٥كیلومتر  -زنجان  سنگدانه و بتن حکیم ھیدجی ٦٦

     ٥٢٢٦٨٨٠  -   ٠٩١٢١٤١٧٣٢٩زنجان-جاده ترانزيت ابھر ٣٥كیلومتر  سنگدانه و بتن اورشن ٦٨

 )٠٩١٢١٤٢٥٢١٢( آقاي يارقلي  -)٠٩١٢٢٤٢٣١٩٤( آقاي عسگري سعید –رودخانه كبیر ھیدج  –اراضي دوگجیگي  –یدج ھ سنگدانه شمش صنعت ھیدج ٦٩

 شھرک صنعتی ابھر بتن آقای خانعلی رسولی ٧٠

 ٠٩١٢٢٤٢٠٤٧٦کیلومتر  اتوبان تھران     سنگدانه و بتن مھرجویان ابھر ٧١

 خرمدره جاده رحمت آباد سنگدانه عباس شن خرم ٧٢

 جاده زنجان ابھر نرسیده به قیدار بلوک پلی استایرن ماھان فوم ٧٣

 ٠٩١٢١۴٢۴٠۶١ابھر   ضلع شمالی –اتوبان زنجان  ٥٢كیلومتر  -زنجان سنگدانه پارس ابھر ٧٤

 


