
ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

1400/01/31بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی پیشرو بتن شرقرفع تعلیق111651400/02/02

آن واحد تولیدی با حفظ شرایط مجاز به 
استفاده از  عالمت استاندارد برروی فراورده 

 1400/10/15 مذکور تا تاریخ 
.می باشد

1400/02/15بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی آقای مجید شکوهی رفع تعلیق219711400/02/16

آن واحد تولیدی با حفظ شرایط مجاز به 
استفاده از عالمت استاندارد برروی  فراورده 

 1400/11/06مذکور تا تاریخ 
.می باشد

تعلیق340631400/03/18
واحد تولیدی آقای 

محمد رضا رحمت نیا
1400/03/11بتن آماده اسالمپ دار

تعلیق440681400/03/18
واحد تولیدی شن راه توس سبز

(فردوسی)
1400/03/11  بتن آماده اسالمپ دار

1400/03/25بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی مانا بتن آسیا گسترتعلیق پروانه 549231400/03/27

واحد تولیدی مشهد آرا رفع تعلیق655941400/04/06
ورق -ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

های قیری عایق رطوبتی سطوح دوالیه ویژه 
Hمناطق معتدل نوع 

1400/04/01
با عالمت تجاری عایق آوای باران و 

6970844968کد ردیابی 

تعلیق765811400/04/21
واحد تولیدی آقای محمد رضا 

محمدی
1400/04/15بتن آماده اسالمپ دار

تعلیق882341400/05/16
واحد تولیدی آقای محمد 

محمد نژاد نقندر
1400/05/12بتن آماده اسالمپ دار

1400/06/02بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی آقای علی براندافتعلیق992291400/06/07

1400/06/14بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی محمد رضا رحمت نیا تعلیق10102111400/0617

1400/06/16سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن واحد تولیدی مهدی رحمت نیا ابطال11102051400/06/17

1400/06/23بتن اسالمپ دارواحد تولیدی مهدی رحمت نیا ابطال 12109221400/06/25

ابطال 13127501400/07/24
واحد تولیدی آقایان علی اصغر و 

علی اکبر و محمد رضا طالبی
پنل آجری رسی سبک غیر باربر با 

0/7گروه چگالی -سوراخ های افقی 
1400/07/20

1400/08/11سنگدانه مورد مصرف بتنواحد تولیدی رضا تعلیق14140341400/08/11

8 از 1صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

1400/08/11محصول بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی آقای مصیب امیریتعلیق15140331400/08/11

ابطال16140361400/08/11
واحد تولیدی صنعت بام

 شرق ممتاز نوین

-ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 
ورق -ورقهای قیری تقویت شده عایق رطوبتی 

های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح 
 با عالئم hدوالیه ویژه مناطق معتدل نوع 

-تجاری باران 
baran 19623-19623 عالمت ثبت شده سهیل  

-soheyl 19623ممتاز نوین - 19623  سید-
(ایزوگام خاوران مشهد )عالمت ا

1400/08/11

1400/08/11سنگدانه مورد مصرف در بتنواحد تولیدی شن بتن خاور تعلیق17140321400/08/11

واحد تولیدی جهان فوم آریا ابطال 18145461400/08/22

-ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 
ورقهای قیری تقویت شده عایق رطوبتی 

 و Hسطوح دوالیه ویژه مناطق معتدل نوع 
بلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های 

تیرچه بلوک و بلوک ها و صفحات ساخته 
شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده 

SDنوع 

1400/08/18

1400/08/18بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی بتن سقف بارثاوا تعلیق19145571400/08/22

ابطال20151351400/08/30
واحد تولیدی شن

 و ماسه فیروزه جیم آباد
1400/08/25سنگدانه ریز-سنگدانه مورد مصرف در بتن 

ابطال21151381400/08/30
واحد تولیدی آقای  محمد

 محمد نژاد نقندر
1400/08/25اسالمپ دار-بتن آماده 

ابطال22151391400/08/30
واحد تولیدی آقایان 

 احمد ،یمین و دین محمد نخعی
سنگدانه مورد مصرف در بتن ،سنگدانه 

ریز و درشت دانه
1400/08/30

ابطال 23151401400/08/30
واحد تولیدی شن شویی

 دانه بندی فریمان
سنگدانه مورد مصرف در بتن ،سنگدانه 

ریز
1400/008/25

تعلیق24154771400/09/07
واحد تولیدی آقای

 محمود مقدم شخصی
1400/09/02سنگدانه ریز-سنگدانه مورد مصرف در بتن 

8 از 2صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

ابطال25155511400/09/07
واحد تولیدی آقای

 سید محمد حسین پور
1400/09/02بتن آماده اسالمپ دار

ابطال26155581400/09/07
واحد تولیدی آقای

 علی اکبر مشهدی تقی آبادی
1400/09/02سنگدانه ریز-سنگدانه مورد مصرف در بتن 

ابطال27155571400/09/07
شرکت مرمر بتن جهت بتن ریزی 

مسکن مهر گلبهار2فاز 
1400/09/02بتن آماده اسالمپ دار

1400/09/11بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی بتن سقف  بارثاوا رفع تلیق28159981400/09/11
با عالمت تجاری بارثاواو 

6983468998کد ردیابی

ابطال29159991400/09/11
واحد تولیدی آقایان حمید خیشا

 و مجید افتخاریان فر
1400/09/11سنگدانه ریز-سنگدانه مورد مصرف در بتن 

1400/09/09بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی آقای جمشید تواناابطال30160321400/09/11

واحد تولیدی دانا بام شرقابطال31165201400/09/17
ورق های -ورقهای انعطاف پذیر علیق رطوبتی 

قیری تقویت شده 
عایق رطوبتی سطح دوالیه ویزه مناطق معتدل 

1400/09/16
دلیل عدم انطباق کیفیت

 محصول با استاندارد ملی مربوط

ابطال32167771400/09/22
احد تولیدی آقای رضا مشهدی تقی آبادی .و

با عالمت تجاری شن ماسه تقی آبادی
1400/09/16سنگدانه ریز-سنگدانه مورد مصرف در بتن 

دلیل عدم انطباق کیفیت
 محصول با استاندارد ملی و عدول از 

شرایط اولیه 

رفع تعلیق 33167761400/09/22
واحد تولیدی آقایان

 محمد رضا و علی اکبر توکلی
1400/09/16سنگدانه ریز-سنگدانه مورد مصرف در بتن 

آن واحد تولیدی پس از تمدید پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد مجاز به استفاده از  
عالمت استاندارد بر روی فراورده خود می 

باشد
6930489918:کد ردیابی 

پایهان بتنابطال34190001400/10/15
بلوک سیمانی توخالی غیرباربر  با رده چگالی 

2/4
1400/10/14

آن شرکت تولیدی موظف است ضمن 
توقف تولید و عرضه و تبلیغات محصول در 
 اسرع وقت نسبت به تحویل اصل پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد محصول فوق اقدام 
نماید

8 از 3صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

توس فدک شرقابطال35190021400/10/15
ورقهای - ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

-  قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح 
Hدوالیه ویژه مناطق معتدل  نوع 

1400/10/14

آن شرکت تولیدی موظف است ضمن 
توقف تولید و عرضه و تبلیغات محصول در 
 اسرع وقت نسبت به تحویل اصل پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد محصول فوق اقدام 
نماید

علی مغفرتیابطال36195521400/10/22
بلوک ها و صفخات ساخته شده از دانه های 

SDپلی استایرن منبسط شونده نوع  
1400/10/21

آن شرکت تولیدی موظف است ضمن 
توقف تولید و عرضه و تبلیغات محصول در 

 اسرع وقت نسبت به جمع آوری 
محصوالت موجود در بازار و تحویل اصل 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد محصول 

فوق اقدام نماید

1400/10/28اسالمپ دار- بتن آماده ساالر بتن توسابطال37202021400/10/29

شرکت تولیدی موظف است در اسرع وقت 
نسبت به توقف تبلیغات، محصول مذکور 

عدم استفاده از عالمت استاندارد و تحویل 
اصل  پروانه  کاربرد عالمت استاندارد باطل 

شده  اقدام نماید

عایق کیمیا گام شرقابطال38208801400/11/07
ورقهای - ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

-  قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح 
Hدوالیه ویژه مناطق معتدل  نوع 

1400/11/05

آن شرکت تولیدی موظف است ضمن 
توقف تولید و عرضه و تبلیغات محصول در 
 اسرع وقت نسبت به تحویل اصل پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد محصول فوق اقدام 
نماید

ابطال39212081400/11/12
 3پروژه خط - پچینگ موقت قرارگاه خاتم االنبیا  

قطار شهری
1400/11/12بتن آماده

آن شرکت تولیدی موظف است ضمن 
توقف تولید و عرضه و تبلیغات محصول در 
 اسرع وقت نسبت به تحویل اصل پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد محصول فوق اقدام 
نماید

1400/11/19سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در  بتن شن و ماسه شسته والفجر فریمانرفع تعلیق40217841400/11/19
مجاز به استفاده از عالمت استاندارد تا 

11/2/1402تاریخ  

1400/12/03سبکدانه برای بلوک های بنایی بتنی-سنگدانهچکاد کانار کاوان الیکاابطال پروانه41231141400/12/04

ابطال به دلیل عدم رفع تعلیق1400/12/03سنگدانه درشت- سنگدانه مورد مصرف در بتن احمد، وحید دین محمد نخعیابطال پروانه42230681400/12/04

8 از 4صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

ابطال به دلیل عدم رفع تعلیق1400/12/17بتن آماده اسالمپ دارمصیب امیریابطال پروانه43396891400/12/17

گلنام شرقابطال پروانه4414411401/01/30
ورقهای - ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

-  قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح 
Hدوالیه ویژه مناطق معتدل  نوع 

1401/01/30

1401/02/06اسالمپ دار- بتن آماده (فردوسی)شن راه توس سبز ابطال پروانه4521001401/02/08

1401/02/20سنکدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن ریگدانه قوچانابطال پروانه4645421401/02/21
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 
فوق و توقف تبلیغات و عدم استفاده از 

1401/02/20سنگدانه درشت- سنگدانه مورد مصرف در بتن ابوالفضل شاطریانابطال پروانه4745061401/02/21

توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 
فوق و جمع آوری محصوالت توزیع شده در 

بازار و توقف تبلیغات و عدم استفاده از 
عالمت استاندارد

آریا بارون توسابطال پروانه4832341401/02/27
بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های 

صفحه ) SDپلی استایرن  منبسط شونده نوع 
(و بلوک سقفی

1401/02/27
توقف تولید انبوه و توقف تبلیغات و عدم 
استفاده از عالمت استاندارد برای نحصول 

فوق

1401/03/31سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن محمدرضا مرجانیابطال پروانه4965291401/04/01
جمع آوری محصوالت غیراستاندارد از 

سطح بازار

مجید صالحیرفع تعلیق50102991401/04/01
رده مقاومت فشاری - بلوک سیمانی غیرباربر 

CS2 3 و رده چگالی
1401/04/01

مجاز به استفاده از عالمت استاندارد برای 
محصول فوق

1401/04/07گچ ساختمانی زیرکارشرکت گچ خراسانابطال پروانه5172081401/04/09

توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 
فوق و جمع آوری محصوالت توزیع شده در 

بازار و توقف تبلیغات و عدم استفاده از 
عالمت استاندارد

ابطال پروانه5272091401/04/09
واحد تولیدی علی، جواد، اکبری، ابراهیم و 

اسماعیل صفری توچ
1401/04/07آجر توکار سوراخ دار درجه یک

توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 
فوق و جمع آوری محصوالت توزیع شده در 
بازار و توقف تبلیغات و تحویل اصل پروانه 

استاندارد

ابطال پروانه5372111401/04/09
واحد تولیدی علی اصغر و علی اکبر برات زاده 

ملکی
1401/04/07آجر توکار سوراخ دار درجه یک

توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 
فوق و توقف تبلیغات و تحویل اصل پروانه 

استاندارد

1401/04/07آجر توکار سوراخ دار درجه یکواحد تولیدی علی اصغر سلیمانیابطال پروانه5472121404/04/09
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات و تحویل اصل پروانه 
استاندارد

8 از 5صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

1401/04/14بتن آماده اسالمپ دارواحد تولیدی سیدوحید سیدنژادابطال پروانه5578421401/04/15
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات و تحویل اصل پروانه 
استاندارد

شرکت جنرال فومابطال پروانه5671051401/04/08
بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی 

استایرن منبسط شونده
1401/04/07

توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 
فوق و توقف تبلیغات و تحویل اصل پروانه 

استاندارد

1401/04/21بتن آماده اسالمپ داراستوار بتن خراسانابطال پروانه5783841401/04/22
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات

1401/04/21بتن آماده اسالمپ دارابوالفضل همتی شریف زادهابطال پروانه5883851401/04/22
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات

1401/04/21بتن آماده اسالمپ داررضا محمدی فرهنگیابطال پروانه5983861401/04/22
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات

1401/04/21بتن آماده اسالمپ دارحسن خداپرستابطال پروانه6083871401/04/22
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات

1401/05/06سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن شن بتن خاورابطال پروانه61110301401/05/09
توقف فوری تولید انبوه و عرضه محصول 

فوق و توقف تبلیغات و تحویل اصل پروانه 
استاندارد

11401/05/11آجر بنایی سوراخ دار درجه احمد صنعتی کلوخیابطال پروانه62113121401/05/11
توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 

تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
برای محصول فوق

1401/05/11بتن آماده اسالمپ دارمحمدو قربان آدینه پور شغل آبادابطال پروانه63157681401/05/11
توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 

تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
برای محصول فوق

1401/05/11بتن آماده اسالمپ دارآرتین سورن بتن ارمابطال پروانه64157661401/05/11
توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 

تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
برای محصول فوق

پرین بتن آمودابطال پروانه65163761401/05/18
پایه سیمانی با زمان گیرش - چسب کاشی 

معمول
1401/05/18

توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 
تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

برای محصول فوق

1401/05/18سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن علی اصغر کرمانیابطال پروانه66163641401/05/18
توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 

تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
برای محصول فوق

8 از 6صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

1401/05/18سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن ابتکار سیمان زرین شرقابطال پروانه67163661401/05/18
توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 

تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
برای محصول فوق

لیکا بلوک خراسانابطال پروانه68194171401/06/10
رده مقاومت فشاری - بلوک سیمانی غیرباربر 

CS2 3 و رده چگالی
1401/06/08

توقف تولید انبوه و عرضه محصول و 
تحویل اصل پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

برای محصول فوق
توقف تولید انبوه و عرضه محصول2/21401/07/19بلوک سیمانی غیرباربر با رده چگالی واحد تولیدی مجید صالحیابطال پروانه69241571401/07/19

1401/07/19سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن شن شویی رضا تنهارفع تعلیق70241591401/07/19

1401/08/10بلوک سیمانی غیرباربرمهدی نژاد عبدالهابطال پروانه71185841401/08/11

1401/08/10سنگدانه ریز- سنگدانه مورد مصرف در بتن محمود مقدم شخصیرفع تعلیق72185851401/08/11

بنیاد بتن خراسانابطال پروانه73185861401/08/11
رده مقاومت فشاری - بلوک سیمانی غیرباربر 

CS2
1401/08/10

1401/08/10بلوک سیمانی غیرباربر با عالمت تجاری راشاشرکت طوس خراسانابطال پروانه74185871401/08/11

تعلیق پروانه 75190681401/08/18
مرتضی و محسن ازقندی شهری و علیرضا 

صادق زاده
1401/08/17اسالمپ دار- بتن آماده 

تیشو گام شرق مشهدتعلیق پروانه 76195091401/08/24
ورقهای - ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

-  قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح 
Hدوالیه ویژه مناطق معتدل  نوع 

1401/08/24

1401/09/01اسالمپ دار- بتن آماده سفید بتن پاسارگادتعلیق پروانه 77200971401/09/02

عایق گام توس فدک نمونه شرقابطال پروانه78200981401/09/02
ورقهای - ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

-  قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح 
Hدوالیه ویژه مناطق معتدل  نوع 

شیشه ایمنی سیلیکاتی سودا الیم مقاوم غالمرضا نعمتی حصارتعلیق پروانه 79212211401/09/16
حرارتی

1401/09/15

عایق رطوبتی زمرد شرقتعلیق مجوز80212221401/09/15
ورقهای-ورقهایانعطافپذیرعایقرطوبتی

قیریتقویتشدهعایقرطوبتیسطوحدوالیه
Hویژهمناطقمعتدلنوع

1401/09/15

8 از 7صفحه 



ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد تولیدی/ لیست تعلیق 

تاریخ ثبت نامه شماره نامه ردیف
تعلیق

رفع تعلیق
محصول واحد تولیدی

تاریخ 

مصوبه کمیته
توضیحات 

رفع تعلیق 81207321401/09/09
مرتضی و محسن ازقندی شهری و علیرضا 

صادق زاده
1401/09/08اسالمپ دار- بتن آماده

ن آمادهواحد توليدي بنيان بتن سبزوارتعلیق82241131401/10/15 1401/10/13اسالمپ دار- بت 

واحد توليدي آرمين فوم رضويابطال پروانه83241141401/10/15
بلوکهاوصفحاتساختهشدهازدانههای

SDپلیاستایرنمنبسطشوندهنوع
1401/10/13

1401/10/20اسالمپدار-بتنآمادهسفید بتن پاسارگادرفع تعلیق84247381401/10/20

حسن، حسین و جواد کشمیری قرقیتعلیق پروانه 85248501401/10/28
سوراخداروآجررسیسبک2آجربناییدرجه

0،7گروهچگالی_غیرباربرباسوراخهایافقی
1401/10/27

عایق گلبهار شرقتعلیق پروانه 86268681401/11/20
ی - ورق های  انعطاف پذیر عایق رطوبت  ورق های  قیر

تقویت شده عایق رطوبت  سطوح دوالیه ویژه مناطق 

Hمعتدل نوع 

1401/11/20

ن آماده اسالمپ دارمصیب امیریتعلیق پروانه 1401/11/13	8726335 1401/11/12بت 

8 از 8صفحه 


