لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
متقاضي

محصوالت

ردیف

شهرك

شرکت تعاوني توليدی  3307آذین پالست

نایلون ,فيلم پالستيکي ,ظروف یکبار

لرستان

مصرف

1

خرم آباد1

پوشاك ,دستمال کاغذی و پوشک

2

خرم آباد1

شرکت تعاوني 333الناز  -رخناز

3

خرم آباد1

البراتواربهداشتي دکتر جهانگير()1

قطعات پالستيکي تزریقي,
خميردندان ,تونيک آرایشي ,مایع نرم

کاربری

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

شيميایي
سلولزی

06612211598

شيميایي

06614203998

06614202655

4

خرم آباد1

شرکت تعاوني لوله و اتصاالت هما شماره 926

لوله واتصاالت پليمری

شيميایي

5

خرم آباد1

بيژن نجاریه ()1

انواع وسایل نقاشي هنری و غيرهنری

سلولزی

6

خرم آباد1

شرکت پدیده پالستيک درخشان

نایلکس ,نایلون

شيميایي

7

خرم آباد1

کارتن

سلولزی

06613221764

8

خرم آباد1

غذایي

06614220517-9

9

خرم آباد1

بلوك

کاني غير فلزی

06633206197

10

خرم آباد1

بلوك

کاني غير فلزی

06613220731

11

خرم آباد1

نایلون

کاني غير فلزی

06633426510

12

خرم آباد1

شرکت مجتمع صنایع غذایي و بستني ميهن

بستني

غذایي

06633439960

06633426512

13

خرم آباد1

شرکت بهروان لرستان(سهامي خاص)

تصفيه روغن موتور  -هيدروليک

شيميایي

02188009118

02188636307

ایرج طالبي و حسين سپهوندی و اصغر علي
پناه
شرکت تعاوني  535داروهای گياهي خرمان
شرکت سنگ صنعتي زیگورات (سهامي
خاص)
حيدر حسين پور()2
بانک صنعت و معدن جانشين ابزار زني جهان
نما

روغن خام بادام زميني بسته بندی
نشده ,روغن خام آفتابگردان بسته

02166409244

06633426516

02188027483

06613228530

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
متقاضي

ردیف

شهرك

14

خرم آباد1

15

خرم آباد1

16

خرم آباد1

17

خرم آباد1

18

خرم آباد1

شرکت ابزار رنگ خرم شيمي(سهامي خاص)

شرکت تعاوني  622محصوالت پالستيکي
خرم آباد
شرکت بسته بندی خوشه آردینه(سهامي
خاص)
شرکت تعاوني  607خرم آباد

محصوالت

کاربری

توليد ظروف پالستيکي PET

شيميایي

بسته بندی حبوبات ,بسته بندی آرد

غذایي

زیتون پرورده ,انواع شور ،غير

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

غذایي

06614229280

شيميایي

06614200150

شيميایي

06614226513-15

19

خرم آباد1

شرکت تعاوني  896خرم آباد

قالب فلزی

فلزی

06633426494

20

خرم آباد1

شرکت راز مهر خرم آباد(سهامي خاص)

لنت ترمز دیسکي

فلزی

0218746876

21

خرم آباد1

بيژن نجاریه()2

انواع وسایل نقاشي هنری و غيرهنری

نساجي

06614226513-15

22

خرم آباد1

سپهران مهان سپهر

انواع تيوب بسته بندی پالستيکي

شيميایي

06633432514

23

خرم آباد1

اکبر اميدعلي 3

غذایي

06614235411

24

خرم آباد1

شرکت آژن پخش آرنام

25

خرم آباد1

شرکت بهستان پخش

26

خرم آباد1

اکبر اميد علي 1

کنسروی (ميوه ها و سبزیجات

شرکت توليدی لوازم پزشکي گوهر شفا

لوازم و تجهيزات پزشکي و

(سهامي خاص)

دندانپزشکي
رنگ های روغني ,آبرنگ مایع ,پالت
پالستيکي ,رنگ های آکریليک,

قند کله و حبه از شکر ,بسته بندی
قند
انواع محلول های ضد عفوني کننده,
انواع اسپری پاك کننده
کيک و کلوچه و بسکویت و کارامل
بسته بندی قند ,بسته بندی شکر,
قند کله و حبه از شکر

شيميایي
غذایي
غذایي

06614235411

06614200250

06633426525-30

06614232514

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

27

خرم آباد1

اکبر اميد علي 2

28

خرم آباد1

مریم دلفان

29

خرم آباد1

شرکت پدیده ساسان خرم

محصوالت
قند کله و حبه از شکر ,بسته بندی

کاربری

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

غذایي

06614235411

غذایي

06614237448

شيميایي

06612207219

30

خرم آباد1

شهاب احمدی فر

بسته بندی حبوبات و غالت

غذایي

06612209041

31

خرم آباد1

شرکت تعاوني  788کارتن سازی خرم آباد

کارتن

سلولزی

32

خرم آباد1

علي اميدی

33

خرم آباد2

شرکت تعاوني  591پلدختر

34

خرم آباد2

محمد ضيایي

قند ,بسته بندی شکر
بسته بندی خشکبار
نایلون ,فيلم پالستيکي ,ظروف یکبار
مصرف

پوشک معمولي بچه ,دستمال حوله
ای ,فيلم شيرینک از پلي اتيلن,
انواع کاغذ چاپ و تحریر
پنبه آغشته(الکل و استون و بتادین

سلولزی

06612209041

فلزی
نساجي

06633426545-8

35

خرم آباد2

شرکت ميالد خرم

فوم پلي استایرن ضد آتش

شيميایي

06633301353

36

خرم آباد2

شرکت مروارید سبز لرستان

انواع کيک و بيسکویت و کلوچه

غذایي

37

خرم آباد2

بانک ملي جانشين آسام صنایع جهان

انواع عایق از پشم سنگ

کاني غير فلزی

06614205724

38

خرم آباد2

شرکت تعاوني  1471ایمن بام خرم آباد

عایق رطوبتي

شيميایي

06613200888

39

خرم آباد2

شرکت تعاوني  1728ارغوان چوب خرم

مصنوعات چوبي ساختماني

سلولزی

و)...

06614237449

06612203714

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

ردیف

شهرك

متقاضي

محصوالت

کاربری

40

خرم آباد2

شرکت تعاوني  1039خرم آباد

سنگ

کاني غير فلزی

41

خرم آباد2

مجتمع فوالد خرم آباد

انواع ميله و ميلگرد فوالدی

فلزی

06615200827

42

خرم آباد2

محسن عادلي

قارچ

غذایي

06612207186

43

خرم آباد2

فورج سازان لرستان

فلزی

0216721183

44

خرم آباد2

رشد افزا لرستان

خوراك آماده دام و طيور و غيره

غذایي

06613224118

45

خرم آباد2

زرع شيمي افالك

کود کامل جامد(ماکرو)

شيميایي

06614211736

46

خرم آباد2

رحيم عطایي

توليد بتن آماده

کاني غير فلزی

0664226571

47

خرم آباد2

شرکت بوتان گاز

پر کردن کپسول گاز مایع

شيميایي

06633431560

48

خرم آباد2

برزو پوریا مهر

محصوالت ساخته شده از MDF

شيميایي

06612201550

49

خرم آباد2

علي عليزاده ()1

خوراك آبزیان

غذایي

06633225362

50

خرم آباد2

سوله سازی نيلوفر

اسکلت فلزی(سوله)

فلزی

06614234781

06614234782

51

خرم آباد2

تجهيزات مدارس سراب لرستان

سلولزی

06613204698

06613211964

52

خرم آباد2

افالك نير

محور رابط جعبه دنده ,رینگ فوالدی
خودرو ,قالب فورج فلزات

محصوالت ساخته شده از ام دی اف,
صندلي دانشجویي
تابلو برق فشارضعيف (تا  1کيلوولت),
ترانسفورماتورهای توزیع ,تابلو برق

برق و الکترونيک

0216709854

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

53

خرم آباد2

محمود دلفاني

محصوالت
نایلون ,ظروف پالستيکي بادی,
قطعات پالستيکي تزریقي ,ظروف

کاربری

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

شيميایي

54

خرم آباد2

عبدالسعيد کریمي

بازیافت ضایعات پالستيک ,نایلون

شيميایي

55

خرم آباد2

داربلوط رنگ لرستان

قوطي فلزی ,انواع مرکب چاپ

شيميایي

56

خرم آباد2

شرکت سازه افرازان لرستان

57

خرم آباد2

افالك پالست کوثر ()1

سوراخکاری صفحات فلزی ,ورق

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

06613205111

فلزی

06614213417

شيميایي

06613216115

58

خرم آباد2

مرکز فني و حرفه ای

مدل های آموزشي

خدمات

06613225102

59

خرم آباد2

شرکت تعاوني  3994زاگرس پالستيک نما

درب وپنجره upvc

کاني غير فلزی

06613229622

60

خرم آباد2

گهر پوليکای حميد

لوله پليکا ()pvc

شيميایي

61

خرم آباد2

دانا کاسيان

کرکره ,صفحه ستون
ورق و صفحه ازفوم پلي استایرن
انبساطي

دهانشویه ها ,داروهای گياهي موثر بر
سيستم اعصاب ،عضالت و مفاصل,

غذایي

62

خرم آباد2

شرکت تعاوني افالك پالست آریا 4165

کيسه پلي اتيلن(نایلکس) ,نایلون

شيميایي

06614201562

63

خرم آباد2

سقف سرای عمارتي

فوم پلي استایرن معمولي

شيميایي

06612201879

64

خرم آباد2

افالك پالست کوثر ()2

شيميایي

06613216115

65

خرم آباد2

علي عليزاده ()2

غذایي

06613225362

شيلنگ فشارقوی (صنعتي) از پي وی
سي
خوراك آبزیان

06612202634

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

محصوالت

کاربری

66

خرم آباد2

زهرا آهوبرندی

ظروف پالستيکي بادی

شيميایي

67

خرم آباد2

حسين علي بيرانوند

بسته بندی غالت ,خوراك آماده دام و
طيور و غيره

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

غذایي

68

خرم آباد2

حسين سالمي

رنگ های ساختماني الوان

شيميایي

06614228339

69

خرم آباد2

نيکو پارس خرم

درب وپنجره upvc

کاني غير فلزی

06613229674

70

خرم آباد2

شرکت سنگ آذرین پارس

سنگ مصنوعي

کاني غير فلزی

06633223348

71

خرم آباد2

علي قوامي نصر

روکش پروفيل های M.D.F

سلولزی

72

خرم آباد2

عبدالرضا بيگ محمدی

مایع شيشه پاك کن ,هيپوکلریت
سدیم ,آب مقطر گرید صنعتي

شيميایي

73

خرم آباد2

سميه موسيوند

پانل از پلي استایرن

شيميایي

74

خرم آباد2

تعاوني  4616افالك سيکلت

اجزای موتور سيکلت به جز کاربراتور

فلزی

06613227669

75

خرم آباد2

رضا فرج الهي

غذایي

06633430643

76

خرم آباد2

شرکت بنای سبک لرستان

کاني غير فلزی

06614204057

77

خرم آباد2

شایان رنگ )2( 3810

شيميایي

0663233093

78

خرم آباد2

منوچهر سوری (شيریني پانيذ)

غذایي

06612218442

عمل آوری و بسته بندی ماهي ,بسته
بندی گوشت قرمز
محصوالت بتني غير مسلح از بتن
معمولي
رنگ های ساختماني روغني مات (فام
های روشن) ,تينرهای نيترو سلولزی
انواع کيک و بيسکویت و کلوچه

06633236509

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

ردیف

شهرك

متقاضي

محصوالت

کاربری

79

خرم آباد2

جهان طب خرم

زیرپيراهن(تریکو) ,لباس بيمارستاني

نساجي

80

خرم آباد2

تعاوني توليد کشاورزی پرمامهر 34

خوراك آماده دام و طيور و غيره

غذایي

81

خرم آباد2

محمدرضا جمشيدی

اکسيژن طبي ,اکسيژن صنعتي

شيميایي

0664221400

82

خرم آباد2

فرهاد آقاداداشي و سهيال یوسفي

البسه یکبار مصرف بيمارستاني

نساجي

06613215198

83

خرم آباد2

بانک ملي جانشين برفهای گرین

غذایي

06613225253

انبارداری و نگهداری مواد غذایي در
سردخانه ثابت

06613303868

84

خرم آباد2

شرکت اکسيژن دارتي لرستان

اکسيژن صنعتي ,اکسيژن طبي

شيميایي

85

خرم آباد2

بانک ملت جانشين شرکت زیبا نقش لرستان

ظروف یکبار مصرف

شيميایي

86

خرم آباد2

بهروز نظری مهر

قاليچه ماشيني

خدمات

87

خرم آباد2

شرکت زاگرس نگين کاسيت

شيشه نشکن ساختماني

کاني غير فلزی

06614230046

88

خرم آباد2

رشيد اسپرهم

کاني غير فلزی

06633304475

89

خرم آباد2

شرکت سليمان بتن خرم آباد

کاني غير فلزی

06613226193

90

خرم آباد2

شرکت بهساز بتن یافته

کاني غير فلزی

06612216199

91

خرم آباد2

شرکت افالك پالست خرم 2

شيميایي

06613223815

سنگ ساختماني تزیيني ساخته شده
از خرده سنگ و مالت سيمان
مواد فسفاته آهن
بتن خشک اليافي ,بلوك سقفي بتني
اليافي سبک
انواع پارافين ,نرمال پارافين

06633321011

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
متقاضي

ردیف

شهرك

92

خرم آباد2

93

خرم آباد2

بانک ملي جانشين علي یادگاری چگني

94

خرم آباد2

بانک ملي جانشين وحيداله خسروی

95

خرم آباد2

96

خرم آباد2

راضيه احمدی

97

بروجرد1

شرکت تعاوني 365بيسکویت بروجرد

بيسکویت

98

بروجرد1

شرکت تعاوني  353توليد سيم و کابل توانا

سيم وکابل

برق و الکترونيک

99

بروجرد1

بانک توسعه تعاون جانشين آرد سحر

آرد سوخاری

غذایي

بانک ملت جانشين شرکت گوهره پاسارگاد
لرستان

بانک صنعت و معدن جانشين بهروز رستمي
نژاد

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره
06612213944

محصوالت

کاربری

سنگ نما صادراتي تایل و ماربل

کاني غير فلزی

06612218423

غذایي

06633431780

06613206256

درب وپنجره upvc

کاني غير فلزی

06614205666

06614226755

کابينت M.D.F

سلولزی

موزایيک و کف پوش سيماني

کاني غير فلزی
غذایي

انواع کباب لقمه و همبرگر و سوسيس
و کالباس

06642463531-3

06642463633

100

بروجرد1

شرکت پارت لبن

پنير

غذایي

06642464515-18

06642463515-17

101

بروجرد1

صبا ظرف آسيا()1

ظروف تفلون

فلزی

02155044610-11

06642463561-64

102

بروجرد1

تعاوني بسته بندی تيام 3966

بسته بندی غالت

غذایي

103

بروجرد1

فریدون محمدیان

دستمال کاغذی

سلولزی

06623532522

06623506769

104

بروجرد1

روکش الستيک بروجرد

تایر روکش شده

شيميایي

06624449981

06624449982

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

برق و الکترونيک

06642626265

06642463546

غذایي

06642463665-6
06624463562

ردیف

شهرك

متقاضي

105

بروجرد1

روشنایي باختر

106

بروجرد1

بانک ملت جانشين حب نبات

کيک و کلوچه و بسکویت و کارامل

107

بروجرد1

شرکت نوردگران آلومينيوم آسيا

ورق آلومينيوم نورد

فلزی

108

بروجرد1

بسته بندی حبوبات

غذایي

109

بروجرد1

داود یاراحمدی

بانک صنعت و معدن جانشين زرین پيمان
بروجرد

محصوالت

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

انواع چراغ روشنایي -تابلو برقي-
شيرهای برقي

لوله تک جداره آب با قطر کمتر از

کاربری

شيميایي

06613216868

110

بروجرد1

تعاوني گرین گستر بروجرد

اتوماتيک استاتر

برق و الکترونيک

06642463548

111

بروجرد1

تعاوني  1963قطعات الستيکي بسپار لرستان

قطعات الستيکي خودرو

شيميایي

06642463658

112

بروجرد1

محبوبه مدیریان

غذایي

06623535271

113

بروجرد1

فراور سلولز زاگرس

کاغذ کرافت

سلولزی

06642463558-9

114

بروجرد1

سهند گستر بروجرد

لوله واتصاالت پليمری

شيميایي

06642463552

115

بروجرد1

آریا پویان لرستان

قطعات پالستيکي تزریقي

شيميایي

06642463650

116

بروجرد1

شرکت چاپ پالستيک زاگرس گستر

نایلون

شيميایي

06642463570

117

بروجرد1

ترشک و لواشک ميخوش زاگرس

غذایي

06642463591-2

 250ميلي متر از پلي اتيلن

دوغ بدون گاز ,انواع سرکه ,آب ليمو
ترش طبيعي

لواشک ,انواع ترشي (ميوه ها و
سبزیجات محافظت شده در سرکه),

06642463563

06642622564

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره
06642463606

ردیف

شهرك

متقاضي

محصوالت

کاربری

118

بروجرد1

احسان صارمي

مبلمان چوبي اداری و اماکن عمومي

سلولزی

06642463636

119

بروجرد1

کوشا کاران زاگرس

قطعات باکاليتي

شيميایي

06623505132

0662443116

120

بروجرد1

تعاوني  2579زاگرس پوش بروجرد

شلوار و لباس

نساجي

02188805687

06642463680

121

بروجرد1

نگين پالست )1( 2117

قطعات پالستيکي تزریقي

شيميایي

06642463640-2

122

بروجرد1

محمود روزبهاني

کاغذ کاربن لس

سلولزی

0662350388

123

بروجرد1

پروفيل و پنجره نگين لرستان (سهامي خاص)

شيشه دو جداره

کاني غير فلزی

06642463661-3

124

بروجرد1

پاسارگاد فوالد نوید (سهامي خاص)

شمش فوالد آليژی سبک

فلزی

06642463689

125

بروجرد1

شرکت لوله نگين زاگرس

لوله پليکا ()pvc

شيميایي

06642463561

126

بروجرد1

محمدرضا اکوان

خوراك آماده آبزیان

غذایي

06633621556

127

بروجرد1

سخت کار تيام

بازیافت قطعات اتومبيلهای فرسوده

فلزی

06623515051

128

بروجرد1

تعاوني  7415گرین صدف بروجرد

غذایي

06624462418

129

بروجرد1

هودهای برقي خانگي ,اجاق گاز توکار

فلزی

06642463634

130

بروجرد1

لوله واتصاالت پليمری

شيميایي

شرکت تعاوني توليد و مونتاژ کارسازان 7402
بروجرد
بانک ملي ( جانشين پایدار سبز بروجرد )

بسته بندی نمک تصفيه شده خوراکي
(طعام)

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

ردیف

شهرك

متقاضي

محصوالت

کاربری

131

بروجرد1

شرکت تيار پالستيک درخشان

کيسه پلي اتيلن(نایلکس)

شيميایي

132

بروجرد1

شرکت دینا فام پردیس

ساخت ماشين آالت کوه بری

فلزی

06642463503

133

سنگ اليگودرز

سنگبری مهساب

سنگ

کاني غير فلزی

06642227321

134

سنگ اليگودرز

شرکت سنگبری اژدر سنگ

سنگ

کاني غير فلزی

135

سنگ اليگودرز

شرکت اتحاد حقيقت

سنگ نما صادراتي

کاني غير فلزی

136

سنگ اليگودرز

شرکت جواهر ازنا

سنگ

کاني غير فلزی

137

سنگ اليگودرز

شرکت سنگبری عماد ازنا

سنگ نمای ساختمان

کاني غير فلزی

06642223312

138

سنگ اليگودرز

درب وپنجره upvc

کاني غير فلزی

06642242600

139

سنگ اليگودرز

زاگرس پودر

پودر الستيک

کاني غير فلزی

06643341929

140

سنگ اليگودرز

وزین سنگ

سنگ

کاني غير فلزی

06642227531

141

سنگ اليگودرز

محسن گودرزی متين

مصنوعات سنگي

خدمات

142

سنگ اليگودرز

شرکت تعاوني حجيم پالست3871

انواع ظروف ومخازن پالستيکي

شيميایي

06643344255

143

سنگ اليگودرز

صنایع ميکرونيزه آرمان پودر

پودر کربنات کلسيم

کاني غير فلزی

06642237917

تعاوني توليد درب و پنجره  UPVCسينا
پالست 5638

06643326315

03123224209

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

144

سنگ اليگودرز

کامران مهده ور

145

سنگ اليگودرز

حميدرضا سرلک چيوائي

146

سنگ اليگودرز

قنبر کندری

محصوالت
مشاوره فني و مهندسي در زمينه
صنایع حمل و نقل جاده ای
بلوك دیواری بتني غير مسلح ,تيرچه
بتني مسلح پيش ساخته ,بلوك سقفي
قير اکسيده ,قير  ,30/40قير ,40/50
عایق های رطوبتي از پشم شيشه

کاربری

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

خدمات
کاني غير فلزی

06642228942

شيميایي

147

سنگ اليگودرز

زهرا مسلمي

خوراك آماده طيور

فلزی

06664222212

148

سنگ اليگودرز

عظيم سعادتي فرخ شا

آجر سفالي

کاني غير فلزی

03114413339

149

منطقه ویژه

شرکت گوهرپالستيک لرستان

شيميایي

06643442708

150

منطقه ویژه

شرکت تعاوني  798دورود

151

منطقه ویژه

شرکت توليدی گداز قطعه کيا

ظروف پلي پروپيلن ,ظروف یکبار
مصرف پالستيکي (غير اسفنجي),
ظروف پلي اتيلن ,ظروف پلي اتيلن,
کيسه بدون بافت پالستيکي یک الیه
مجموعه چرخدنده ی سياره ای ,چرخ

شيميایي
فلزی

06643435960

152

منطقه ویژه

بانک ملي جانشين آریا سنگ افشار

سنگ

کاني غير فلزی

06643431712-15

153

منطقه ویژه

پروفيل و مخزن ازنا گستر

مخزن و پروفيل آهني

فلزی

06643437955

06643424720

154

منطقه ویژه

شرکت سنگبری صادراتي لعل ازنا

سنگ

کاني غير فلزی

06664229790

02122644418-9

155

منطقه ویژه

کارخانجات دارویي بایر افالك

پني سيلين (ویال)

غذایي

156

منطقه ویژه

سنگ آفرینان کوشا

سنگ مصنوعي

کاني غير فلزی

زنجير ,دایکست فشاری آلومينيوم

06654241876

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

157

منطقه ویژه

شرکت افالك پالست خرم

158

منطقه ویژه

احمد حيدری

159

منطقه ویژه

ایمان حيدری

محصوالت
سوخت تقطيری ,انواع ظروف
پالستيکي دهان گشاد ,لوله معمولي
فيلم از فوم پلي اتيلن ,فيلم تک الیه
از پلي اتيلن ترفتاالت
ظروف پلي اتيلن ,ظروف یکبار مصرف
پالستيکي (اسفنجي) ,انواع ظروف

کاربری

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

شيميایي
شيميایي

02188324821

02188324824

شيميایي

160

منطقه ویژه

افالك پاالیش خرم

انواع ظروف پالستيکي

شيميایي

161

دورود1

تعاوني امين سنگ اشترانکوه

انواع پودرهای صنعتي

کاني غير فلزی

06643339275

162

دورود1

سنگ

کاني غير فلزی

06654233134

163

دورود1

شرکت توليدی گهر آبادان

روغن ترمز

شيميایي

06643239521-3

164

دورود1

ایرج لک

توليد مجموعه اگزوز

فلزی

06654223322

165

دورود1

علي اکبر قليچ

ظرف یکبار مصرف

شيميایي

06654228583

166

دورود1

القا پرتو (سهامي خاص)

کوره ذوب القایي

فلزی

0664323944-6

167

دورود1

تعاوني کيان صنعت سازه

پانل ساختماني با فوم پلي استایرن

شيميایي

06654231992

06654233500

168

دورود1

شرکت آریان ساز دورود

بونکر

فلزی

06643244440

06643424441

169

دورود1

شکل دهي انواع فلزات

فلزی

06643247070-1

آقای ذبيح اله شفيع زاده _ حفيظ اله
تسليمي

تعاوني فرم دهي انواع فلزات نواندیشان
دورود 3699

06654234775

06654222448

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

170

دورود1

دریا دانه دورود

محصوالت
خوراك آماده آبزیان ,خوراك آماده
طيور ,خوراك آماده دام

کاربری
غذایي

171

دورود1

حسين هاشمي

برش انواع سنگ چيني و کریستال

کاني غير فلزی

172

دورود1

صنایع الکتریکي زاگرس دورود ایرانيان

انواع سيم مسي مفتولي روکشدار

173

دورود1

شرکت توليدی گهر آبادان2

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

06643244100

06643244200

برق و الکترونيک

02166341097-8

02166341099

شيميایي

06654222586

06652890360

174

دورود1

احمد طوني

بسته بندی قند و شکر

غذایي

06654237283

06654223666

175

دورود1

عبدالمنعم عنافچه

ساخت ماشين آالت سنگبری

فلزی

06643243957-8

176

صنعتي اليگودرز

عبدالمحمد عيسوند چراغي

خوراك آماده آبزیان

غذایي

06612243269

177

صنعتي اليگودرز

پاالیشگاه پرند شيمي زاگرس

بنزین پيروليز

شيميایي

178

صنعتي اليگودرز

محمدرضا اميری

179

صنعتي اليگودرز

شرکت عایق کبير اصل ایرانيان

180

صنعتي اليگودرز

شرکت آترا کران انرژی

181

صنعتي اليگودرز

شرکت پترو ساالر غرب کوهسار

182

الشتر

مهدی رضا زاده مقدم

برش هيدروکربن های سه کربنه و
باالتر (پروپان و باالتر) ,سایر روغنهای

قير ,R 85/25قير ,R 90/15قير
اکسيده
قير  ,85/100قيرR 90/15
انواع قير نرم سخت قير با نقطه نرمي
متوسط ,قير اکسيده ,قير  ,60/70قير
قير اکسيده ,قير  ,60/70قير ,85/100
انواع قير نرم سخت قير با نقطه نرمي
قير  ,60/70عایق های رطوبتي از پشم
شيشه ,قير اصالح شده با مواد پليمری

شيميایي

02538858842

شيميایي
شيميایي

02538757869

شيميایي

06613229239

شيميایي

08644223641

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

ردیف

شهرك

متقاضي

محصوالت

کاربری

183

مرزیان ازنا

محمود اسکندری

بسته بندی حبوبات

غذایي

06664911668

184

مرزیان ازنا

شرکت فني مهندسي دهکده فنون

لبنيات

غذایي

06664222416

185

مرزیان ازنا

سيد احمد صالحي فرد

شيميایي

06664223347

186

مرزیان ازنا

اشرف پوالدوند

187

مرزیان ازنا

سهند زاگرس دماوند

188

مرزیان ازنا

عبداله کندری

189

پل هرو

آقای علي دریکوندی

190

پل هرو

عبداله جمعه مطوری

191

پل هرو

بانک صنعت و معدن جانشين احراز عایق آذر

گاز اکسيژن ,دستگاه توليد گاز
نيتروژن
ترالي هتل و رستوران
بسته بندی نمک تصفيه شده خوراکي
(طعام)
روغن پایه تصفيه مجدد ,سوخت
تقطيری
انواع تخت خواب یک نفره ,کابينت از
چوب و اوراق فشرده چوبي ,انواع ميز
جعبه مقوایي از مقوای معمولي
(ضخيم) ,کارتن بسته بندی(تبدیل

خدمات
غذایي

0666422352

شيميایي

06643436190

فلزی

06614202973

سلولزی

06613225427

عایق رطوبتي

شيميایي

192

پل هرو

عليرضا فرهادیان

محصوالت ساخته شده از MDF

سلولزی

193

خوشناموند

آقای علي محکي

محصوالت ساخته شده از ام دی اف

غذایي

194

خوشناموند

مواد غذایي پارسيان زاگرس کوهدشت

آرد ذرت

غذایي

195

خوشناموند

تعاوني  1128خوشنام لوله غرب

آبادگان

لوله از پلي اتيلن ,نایلون برای جلد
کردن به جز جلدهای آماده

شيميایي

06636634737

لیست واحدهای بهره بردار فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان
ردیف

شهرك

متقاضي

196

خوشناموند

اطعمه پارسيان طرهان

محصوالت
بسته بندی نمک تصفيه شده خوراکي
(طعام)

کاربری
غذایي

197

خوشناموند

محمدرضا نظری

بسته بندی خشکبار

غذایي

198

خوشناموند

شرکت کلوچه احسان کوهدشت

کلوچه ساده

غذایي

199

علي ميرزایي

محمدرضا عباسپور

لوله پليکا ()pvc

شيميایي

200

علي ميرزایي

دانه چين دلفان

بسته بندی حبوبات و غالت

غذایي

201

علي ميرزایي

پوشش بام غرب دلفان

عایق رطوبتي

شيميایي

202

علي ميرزایي

پاك سوخت دلفان

پروفيل پي وی سي

شيميایي

203

علي ميرزایي

یوسف رضا مرادیان

204

علي ميرزایي

شرکت توليدی -صنعتي بهين گاز دلفان

بسته بندی حبوبات ,بسته بندی قند
و شکر
اجاق گازهای کابين دار

شماره های تماس با واحد

شماره های تماس با

صنعتي (شماره ثابت )1

واحد صنعتي (شماره

06636244998

06632744655

06632744662

غذایي

06637222711

فلزی

06637230710

06632744666

06632744664

06632724662

