منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف

کرمان

52723403400

52723403007

info@kcdco.com

سیرجان

52773223425

52773223405

Sirjan93eh@gmail.com

پسته و مغز پسته

علی پورجعفرآبادی

سیرجان

52773241227

52773241144

info@illiyapistachio.com

پسته و مغز پسته

حمید سام

سیرجان

52773354415

52773354415

info@morvaridsabz.com

پسته و مغز پسته

اکبر حیدری پور

رفسنجان

52727273530

52727273530

sales@lourapistachio.com

انواع خرما

آرش علوی

کرمان

52722322351

52722322351

Nadia.jamshidi@parsunday
.com

فرش دستباف

محمد هروی

کرمان

52723744444

52723744444

mahboobeh_heravi@yaho
o.com

شیرین بیان

علیرضا معمار

کرمان

53122274130

53122271454

armemar@yahoo.com

فنی و مهندسی

مسعود ضرابی

کرمان

52723322540

52723343434

info@115co.com

رفسنجان

52427322715

52427322344

managment@fakhartile.co
m
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شرکت روغن موتور پردیس

روغن موتور-گریس

آقای فروزان طیبی

رفسنجان

53133403373

53133442011

info@pardismotoroil.com

13

شرکت خوش چسب

رنگ و رزین

سید منصور عمرانی

کرمان

52722313454

52722313045

Khoshchasb@yahoo.com

پسته،کشمش،خرما

حمید رضایی

سیرجان

52773321412

52773341712

Rkaman76@gmail.com

1
3
2
7
0

4
2
4
15
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شرکت گسترش
بازرگانی
شرکت متین پسته
سیرجان
شرکت ایلیا گستر
سیرجان
شرکت مروارید سبز کویر
شرکت نهال پسته
رفسنجان
شرکت پارسان دی سمبل
شرکت صادرات فرش
دستباف هروی
شرکت کرمان لیکوریس
شرکت راه سازی و
ساختمانی 110
شرکت کاشی و سرامیک
فخار

شرکت رنگین کمان
سمنگان

پسته و مغز پسته
پسته و مغز پسته

مصالح ساختمانی

صادراتی

نام مدیرعامل

استان

زهره مرادی
حمیدرضا اسدی زید
آبادی

سیدمحمد حسینی
نژاد یزدی پور

کرمان

4

نام شرکت

نوع فعالیت

کشور هدف

آدرس

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

منت
صاردکنندگان خب استانی
کشور هدف

17

شرکت رباط مولیبدن

فرومولیبدن

محمدعلی نژاد محمودی

10

شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان

فرومولیبدن

محمد محققی

رفسنجان

14

شرکت نشاط آفرینان کویر

پوسته اکسید آهن

مرتضی تاج الدینی

کرمان

52723742025

14

شرکت تک چین

خرما

محمد امینیان

کرمان

52722273425

52722273423

12

بازرگانی سجادی

خرما

آقای سجادی

بم

52777205535

52777205531

14

بازرگانی اکبری

خرما

آقای اکبری

کرمان

52723747025

52723747025

novintam@gmail.com

35

مریم فروت

خرما

علی اصغر شهبا

سیرجان

52773224771

52773224773

maryamfruit@yahoo.c
om

31

جهادنصر

کرمان

52723703314

52723703314

jahadnasrkerman@ya
hoo.com

33

آب کوثر114

سیستمهای آب رسانی

آقای خوشنویس انصاری

کرمان

53122725405

53122725407

info@kowsar116.com

32

رنگدانه سیرجان

رنگدانه

علیرضا شایسته

سیرجان

53122405412

53122405453

info@rangdaneh.com

37

کرمان تابلو

تابلوهای برق

خانم ایزدخواه

کرمان

52723405472

52723405474

Kermantablo@gmail.
com

30

کانی مس

صنایع معدنی

علی میر

کرمان

53127220055

3122024344

info@canymes.ir

34

تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان

پسته و مغز پسته

اکبر هاشمیان

رفسنجان

52727232543

52727234550

info@rppc.ir

34

تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان

پسته و مغز پسته

علی اکبر نشاط

سیرجان

52773354544

52773354455

شرکت پیشقراوالن بم

گردشگری

مطهره دریجانی

بم

52777335257

52773315550

32

خدمات فنی
مهندسی

اکبر قنبری

کرمان

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

صادراتی

نام مدیرعامل

استان

آدرس

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

رفسنجان

52722224551

52722224553

Robat.molibden@yaho
o.com

52727147251

52727147255

reza_jafari65@yahoo.c
om

52723742243

infonakco@gmail.com
takchindate@gmail.co
m
Sajadi.yousef@yahoo.c
om

sirjanpistachio@gmai
l.com
pishgharavolan@yah
oo.com

