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 اداره کل استاودارد استان همدان

((11/04/31تاریخ  تا)اعتبار  استان همدان و غیر استاودارد استاوداردلیست واحد های تولیدی بته آماده )   

 آدرس شُزستان وام فزآيردٌ وام تجاری وام شزکت ردیف

  ياحد تًلیدی( 25)شامل  ياحد َای دارای پزياوٍ کارتزد عالمت استاودارد

 32525555223  - 32522522550   -لتگاٌ -تُزان جادٌ َمدان آمبدٌ ثته تته واب َمداوی سالمیٍا امیر  -1

 32525555335، 02552223وزسیدٌ تٍ کارخاوٍ شیشٍ  -جادٌ تُزان 7کیلًمتز  َمدان تته امادٌ سلمان َمدان جؼفر ػظیمی  -2

 32520552520 -مماتل سمزد سزام 20علی تلًار ديم خیاتان شُزن صىعتی تً َمدان تته آمادٌ سیلًار تته رامیه مؼريف سقبخبوٍ  -3

 03032552ي   03032553-32522333570-میًٌ ثبؽ جىت تُران جبدٌ َمدان امبدٌ ثته -- َمدان شُرداري ػمران سبزمبن  -4

 32520033335 -32525035352  -متز تعداس پلیس راٌ دست راست 033  رسن تته آمادٌ -- سید جًاد حسیىی  -5

 32525557525 -02025323 -جىة پاسگاٌ آتشیىٍ –جادٌ مالیز  َمدان تته امادٌ تته صىعت آواداوا کت المبس ثته غرةشر  -6

 32525250220،  32502255555  -جىة لیز عایك غزب –جادٌ مالیز  7کیلًمتز   َمدان تته امادٌ -- شرکت امیر ثته َکمتبوٍ  -7

  32502253320 – 32525552725 -تُاران صىعتی شُزن تُار آمادٌ تته --   یته آریب شرکت  -8

 02273755 -32525552333-ريتزيی پاسگاٌ آتشیىٍ -جادٌ مالیز 7کیلًمتز  َمدان تته امادٌ تته صىعت تزیس شرکت ثته صىؼت ثریس  -9

 02255075-32520552552 -جىة طًفان راٌ –مسیز جادٌ آق حصار  َمدان تته آمادٌ واتغٍ شرکت پبرس ثته الًود  -10

  32520502037وزسیدٌ تٍ ريستای سىاج  -جادٌ سايٌ 3کیلًمتز  فامىیه تته آمادٌ ماَان تته رستمی شرکت تؼبيوی مبَبن ثته رستمی  -11
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 02252523-32522202522  -جادٌ مالیز دست چپ 52ز کیلًمت َمدان تته آمادٌ ساسٌ تته تشرگی ٍتک ثته سبزان َگمتبوشرکت   -12

 32502022323 -32525555075 -خیاتان تُار صىعت -شُزن صىعتی تُاران  تُار تته آمادٌ -- زریه ثته اکجبتبنشرکت   -13

 02020333– 32522553303 -گمزن کًچٍ -تُزان جادٌ مسیز َمدان امادٌ تته تته سىگز وًر سبزان شرکت سىگر  -14

 32522520035-الت احمدیريتزيی کارخاوٍ آسف-جادٌ مالیز تٍ َمدان 52کیلًمتز  مالیز تته آمادٌ -- شرکت سیفیٍ ثته مالیر  -15

 32520003270 -َمدان تٍ مالیز جادٌ 5 کیلًمتز مالیر امبدٌ ثته -- مالیر مرکسي شرکت شبَیه ثته  -16

 02035330-32520203753اتتدای جادٌ آق حصار  -جادٌ تُزان 5کیلًمتز  َمدان تته آمادٌ -- شرکت طًفبن راٌ  -17

 32520033335ي  32525035352- 20 اتانیخ -انیي یصىعت شُزن -آَىگ کثًدر کثًدر آَىگ تته آمادٌ -- شرکت ػمبد ثته قريٌ  -18

 32525555552ي  32502730200اکثاتان   تته عمزان کًچٍ -مالیز جادٌ 5 کیلًمتز َمدان تته امادٌ -- شرکت ػمران ثته اکجبتبن  -19

 02037777 -32525555000عت تزیس جىة تته صى –جادٌ مالیز 7کیلًمتز  َمدان امادٌ تته -- شرکت مُراز ثته الًود  -20

 32525553050 -02253775 -رثبط سبزان مبسٍ جىت –شًریه رثبط ريستبي َمدان امبدٌ ثته َمدان کًثر ثبغی قرٌ ػلیرضب  -21

 02203337  -32525553377 -  احزار شزکت جىة -مالیز جادٌ 7 کیلًمتز َمدان امادٌ تته پای تًان تته ایمه غفًریبن جؼفر ي ػلیرضب  -22

 32525553325- 02025030 -اتتدای جادٌ کزماوشاٌ مماتل شزکت سامیکً صىعت َمدان تته آمادٌ تته ساوا ػیه اهلل طبَريود  -23

 ثتىی سبختٍ پیش قطؼبت کبرخبوٍ  -24

 َمدان

 32522550535 -32525550000مسیز پادگان  -تًعلی صىعتی شُزن جىة َمدان آمادٌ تته --

 32522555553-ريستای کًَاوی –ز جادٌ وُايود تٍ تزيجزد مسی وُايود تته امادٌ تته آمادٌ تحیزایی محسه ثحیرایی  -25



3 

 

(11/04/31تاریخ  از)اعتبار  استان همداناستاودارد و غیر استاودارد لیست واحد های تولیدی بته آماده   

 آدرس شُزستان وام فزآيردٌ وام تجاری وام شزکت ردیف

 د تًلیدی(ياح  3  )شامل کارتزد عالمت استاودارد پزياوٍياحد َای فالد 

ريزثُبوی ثته  غرة الریس ثته شرکت  .1 امبدٌ ثته    دسُى صىؼتی شُرک -اراک جبدٌ 10 کیلًمتر مالیر 

 کرمبوشبٌ جبدٌ 8 کیلًمتر – آثبد اسد اسدآثبد آمبدٌ ثته -- شفیغ رضبیی صفر محمد  .2

 دست راست -ر ثٍ َمدانجبدٌ مالی 11کیلًمتر  مالیر ثته امبدٌ -- مُدي چُبرديلی ي محمد ػلی مسؼًدي وژاد  .3

 مُديي يمبسٍ شه جىت راٌ پلیس ريثريي - آيج جبدٌ رزن ثته آمبدٌ -- سجسياري َبدي  .4

 

 تصًیت وبمٍ َیئت محترم 8ي ثر اسبس ثىد  فالد پزياوٍ تًلید ممىًع تًدٌَبي ي ویس ياحدفالد پزياوٍ کارتزد عالمت استاودارد  َبيخرید محصًل ثته آمبدٌ از ياحدتذکز: 

َبي رسبود ياحدثبشد. ثٍ اطالع میثر ػُدٌ مُىدسیه وبظر سبختمبن می ي غیر استبوداردَب/ٌ مسئًلیت تبیید کیفی ثته آمبدٌ خریداري شدٌ از ياحد10881/ت 08880يزیران ثٍ شمبرٌ 

ر کىترل کیفیت در ياحد تًلیدي ي ویس ػدم يجًد آزمبیشگبٌ فؼبل حق تًلید آزمبیشی ل ػدم ارائٍ طرح اختالط ثٍ ريز ، ػدم مؼرفی ي حضًر مدییفبقد پرياوٍ کبرثرد ػالمت استبودارد ثدل

 ثته را ویس ودارد. 


