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 _________________________________________ بیزيوی استفادٌ ي وماَا داخلی، استفادٌ بزای طبیعی َای سىگ.1

   بیزيوی استفادٌ ي وماَا داخلی، استفادٌ بزای خام َای بلًک وشدٌ، فزايری طبیعی سىگ*

 آّک سٌگ، سًََْفي آّک سٌگ، آّک سٌگ، جَرا هرهر، هرهر، کَارزیت، ضي، سٌگ هاسِ، تازالتی آرریي پَرفیری، سٌگ، گراًیت، تَفا

  سایر، دٍلَهیت، تراٍرتي، صذفی

  خام َای دال صلب، َای دال شدٌ، کار ویمٍ طبیعی َای سىگ*

 آّک سًََْفي ، سٌگ آّک آّک، سٌگ جَرا، سٌگ سٌگ، ضي، کَارزیت، هرهر، هرهر تازالتی، هاسِ آرریي گراًیت، تَفا، پَرفیری، سٌگ

  سایر،  دٍلَهیت، تراٍرتيصذفی، 

  داخلی کاربزی بزای شدٌ کار طبیعی َای سىگ*

پٌجرُ،  ٍ درب پٌجرُ، دٍر تٌذی سثک، آب ّای تٌذی، پاًل قاب کف، کاضی ٍ دیَار پلِ، کاضی راُ – دیَاری، پلِ ّای پاًل، کف ّای دال

 داخلی، فَارُ اتصاالت ٍ جاًثی هیس، تجْیسات رٍیِ طثیعی، سٌگ از حوام، هثلواى اتصاالت سیٌک، فَقاًی ای، قسوت آضپسخاًِ ّای رٍیِ

  سٌگی، سایر هجاری، اقالم ٍ ٍاى داخلی،

  بیزيوی استفادٌ ي وماَا بزای شدٌ کار طبیعی َای سىگ*

سٌگی،  ساختواًی، رٍیِ تٌذی، سٌگ قاب سثک، کاضی ّای پلِ، کاضی، پاًل پٌجرُ، رٍکص ٍ درب ًوا، اطراف کف، رٍکص ّای دال

 ٍ تاغات هخصَظ سٌگ، تیرًٍی هثلواى هیس، جاهذ، ًیوکت، کاسِ، فَارُ ،ستَى، اقالم ٍ گلذاى هجاری، ٍ ٍاى، تٌذی جذٍل سٌگ ٍ سٌگفرش

  سایر، ّا ترکِ

  صىعتی سىگی اقالم*

  سایر، اسیذی ّای ٍات، آزهایطگاّی ّای رٍیِ ٍ دقیق اتسار هیس هخصَظ ّای دال

 _____________________________________________________ یادبًدَا ي ساکزيم قبًر، بزای طبیعی سىگ. 2

 یادبًدَا ي ساکزيم قبًر، بزای شدٌ يریآفز /شدٌ يریآفز ویمٍ/وشدٌ يریآفز طبیعی سىگ*

  سایر، جاهذ اقالم، حجاری، سٌگی اضکال هجسوِ،، یادتَدّا، پَضطی ّای دال، حذٍدقثَر،  سٌگ

 ___________________________________________________________________________ اضافی مًاد. 3

  سایر، سراهیک، ضذُ هٌْذسی ّای سٌگ

 سیست اسمحیط حفاظت ي صىعتی ایمىی طبیعی، َای سىگ جابجایی ي عملیات کاری، معدن بزای ابشار ي کارخاوٍ آالت، ماشیه. 4

  طبیعی سىگ کاری معدن بزای تجُیشات ي التآ ماشیه*
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  سایر، سٌگ ّیذرٍلیکی تفکیک ّای دستگاُ، الواسِ سیوی ارُ، سٌگ ترش ّای دستگاُ، تفکیک ٍ حفاری تجْیسات

  طبیعی سىگ عملیات بزای کارخاوجات ي التآ ماشیه*

 ٍ سٌثادُ فرز، ّای دستگاُ، سٌگ ترش ّای دستگاُ، عرضی ترش هذٍر ارُ، پل ارُ، تلَکی هذٍر ارُ، ًَاری ارُ الواسِ، سیوی ارُ، کاری فرز ارُ

 چکص ّای دستگاُ، حفاری ّای دستگاُ، پرٍفیل پرداخت ّای دستگاُ، ّا لثِ پرداخت ّای دستگاُ، سطحی پرداخت ّای دستگاُ، جال

، دال ٍ کاضی یادتَدّا، تِ هرتَط کاهل تَلیذی کارخاًِ، آب فَارُ ترش تجْیسات، الکتریکی اتسار، تادی اتسار، تالست تجْیسات هطعل، ٍ ٍ کاری

 سایر

  الماس تًلید ابشار بٍ مزبًط کارخاوجات ي آالت ماشیه*

  طبیعی َای سىگ ريی بز کار ي کاری معدن بزای الماس ابشار*

  سایر، زًی جال ٍ سٌثادُ اتسار، ای پَستِ فرز کاترّای، هحیطی سٌثادُ، پرٍفیل سٌثادُ، دریل، ارُ سین، کاری ارُ ّای تیغِ، ترش ّای چرخ

  طبیعی َای سىگ تعبیٍ ي حذف تجُیشات ي ابشار آالت، ماشیه*

 پوپ، فاضالب تازیافت، تازیافت، پَضاک، صٌعتی ایوٌی، صَتی عایق تجْیسات، گردگیری تجْیسات، هحیطی زیست ٍ ایوٌی صٌعتی حفاظت

  سایر، ّا

 ______________________________________________________________ بىدی بستٍ وقل، ي حمل اوتقال،. 5

  اوتقال*

 تجْیسات، گیرضی ّای ساهاًِ، صٌعتی ّای کاهیَى، الکتریکی تاالترّای، ّا جرثقیل، اًتقال کارخاًِ، تخلیِ ٍ تارگیری اتَهاتیک تجْیسات

  سایر، تارگیری تجْیسات، تاالتری

  بىدی بستٍ وقل، ي حمل*

 زًجیرّای، ًقل ٍ حول خَدرٍّای، تار تضویي تجْیسات، دال سکَی، ّا تٌذی تستِ سایر، کاضی تٌذی تستِ، ّا پالت، کاًتیٌرّا، هَاد حول

 سایر، تاالتر

 ____________________________________________________________________ سوی بست ي سوی . لىگز6

  ، سایررّا، اتسا هاستیک ریسی، دٍغاب ّا، هَاد ّا، هالت ّا، چسة تَپی ٍ ّا پایِ، هْرُ زًی، ساختارّای لٌگر ّای ساهاًِ ٍ ّا اِلواى

 __________________________________________________ طبیعی َای سىگ باسوشاوی ي حفاظت . وگُداری،7

 هخصَظ ّای رًگ ٍ رًگی ّای کي سازی، پر تارٍر زًی، هَاد جال حفاظتی، هحصَالت ًظافت، هحصَالت ًگْذاری، هحصَالت هحصَالت

  ّا، سایر تازًطاًی، چسة ّای ّا، هالت سٌگ رٍی تر کار خَرًذُ، اتسار ّا، هَاد ًقرُ، ضیطِ ٍ طال چیٌی، ترگِ حرٍف
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 ____________________________________________________________________ تشئیىات قبًر، . طزاحی8

  ترًسی، سایر ّای ّا، پالک پیکرُ ترًسی، ّا، اجسام فاًَس، هجسوِ ٍ گلذاى، چراغ ٍ قثَر، کاسِ ّا، حجاری، چراغ صلیة

 __________________________________________________________ َا اتحادیٍ تجاری، مطبًعات .خدمات،9

 پزداسی دادٌ ي ساسمان*

  سازُ، سایر ًالیسآ ای رایاًِ تَلیذ، راّکارّای ای رایاًِ کار، راّکارّای ٍ کسة ای رایاًِ رایاًِ، راّکارّای هطاٍرُ خذهات 

  تجاری مطبًعات َا، اتحادیٍ*

  هَسسات، ّا اتحادیِ، تجاری ًاضریي

 مشايریه*


