محصول

مدیر عامل

ردیف نام واحد تولیدی
 /شرکت
1

البرز بتن

بتن آماده و قطعات بتنی

محمد فرهان چی

آدرس دفتر و کارخانه

شماره تلفن
دفتر و کارخانه

کارخانه :تهرانپارس ،خیابان استخر ،خیابان  244شرقی (صفایی فراهانی) ،خیابان دانشگاه ،روبه روی دانشگاه خواجه نصیر

77117922-5

2

پارس بتن ورامین

بتن آماده

احمد میرزایی

کارخانه :ورامین ،بعد از بیمارستان  15خرداد ،نرسیده به میدان ولی عصر

36231410-1
36233811-2

3

پاکدشت بتن

بتن آماده و قطعات بتنی

هاشم رحمتی

دفتر :خیابان ولی عصر ،بلوار کشاورز 50 ،متر داخل فلسطین جنوبی ،نبش کوچه علیرضا حجت دوست ،پالك  410طبقه 4
واحد17
کارخانه :کیلومتر  22جاده خاوران پاکدشت ،خیابان  16متری شاهد

88963434
88969391
36020788
36020035

4

تهران بتن

بتن آماده

بابک سهیل نیا

کارخانه :شادآباد ،بلوار  17شهریور ،میدان بور بور ،خیابان شهید عبدالرحیمی ،پالك 9

66803285
66803282

5

خانه بتن

بتن آماده و قطعات بتنی

محمد علی شعیبی

کارخانه:اتوبان تهران کرج ،ورودی پارك چیتگر و شهرك گلستان ،کوچه نسیم 2

44704802

6

سنگ شکن غرب

بتن آماده

علی شاه حمزه

دفتر مرکزی:ستاری جنوب ،خروجی کاشانی غرب ،انتهای کوچه قاسم زاده ،پالك ،72ساختمان نور  ،110طبقه 2
دفتر فروش :سعادت آباد ،بین چهار راه سرو غربی و میدان کتاب ،جنوب خیابان پالك  114طبقه  4واحد11
کارخانه :جاده شهریار ،بعد از سعید اباد ،نرسیده به پل بادامک ،دست چپ

44077082-4
22380023-5
65603200

7

فربت

بتن آماده و قطعات بتنی

چنگیز احمری پور

دفتر :خیابان ولی عصر ،خیابان بزرگمهر ،جنب بانک تجارت ،پالك  ،20طبقه  ،4واحد 7
کارخانه :کیلو متر  6جاده قدیم کرج ،جنب پل کن ،خیابان فربت

66404424
66406496-7
66253665-8

8

فهاب

بتن آماده

حسین فروتن مهر

دفتر :میدان توحید ،خیابان پرچم ،پالك  ،28واحد 1
کارخانه :پاسگاه نعمت آباد ،بعد از متروی آزادگان ،جنب بانک ملت ،پالك 131

66427434-5
55880280-5

9

طینا

بتن آماده

غالمرضا بیات

دفتر :بلوار کشاورز ،بین کارگر و  16آذر ،پالك  292طبقه دوم
کارخانه :جاده ساوه ،نعمت آباد ،خیابان سهیل ،نرسیده به آزادگان ،پالك 104

88951698-9
88973572
55864051

10

محمود رضایی

بتن آماده

محمود رضایی

کارخانه :جاده خاوران ،سه راهی سیمان به سمت ورامین ،اولین خاکی سمت راست

33575200
33575251

11

فر بتن

بتن آماده

یاسر بیات

دفتر :خیابان نواب ،نبش خیابان آذربایجان شرقی ،برج گردان ،طبقه  5واحد 506
کارخانه :کیلومتر  4جاده ساوه  ،جنب باسکول برجسته ،خیابان پیروز

66389198
55869537
55839623

12

سروش بتن

بتن آماده

علی رئیسی

کارخانه :میدان افسریه ،جاده خاوران ،بعد از گردنه تنباکویی ،ایستگاه انبار آهن

33495420-8

بتن آماده

عبدالحسین چراغی

کارخانه :شهرك صنعتی خرمدشت ،کیلومتر  15جاده آبعلی خرمدشت ،جنب سفره خونه نصف جهان

76212525-6

13

سفال بتن دماوند

کارخانه :کیلومتر 15جاده مخصوص ،روبروی سایپا ،خیابان  ،52کوچه هشتم

44198001-4

14

پیشتاز بتن روز

بتن آماده

محمد رضا شعیبی

دفتر :شهریار ،اندیشه ،ابتدای فاز یک ،انتهای خیابان شاهد شرقی ،ساختمان شهروند ،طبقه  2واحد 4

65525333
65524949
46060120-2

15

فاما بتن البرز

بتن آماده و قطعات بتنی

منصور نازیاب

44071814-5
44077585

16

نظارت بتن

بتن آماده

ابوالفضل نظارت

دفتر :خیابان آیت اهلل کاشانی ،نبش خیابان گلستان ،ساختمان پزشکان ،بلوك  2واحد 8
کارخانه :جاده شهریار ،بعد از سعید آباد ،نرسیده به پل بادامک روبروی پمپ بنزین ،انتهای خیابان وحید 2پالك 1

17

پایا سازه

بتن آماده

حسن پالیزوان

کارخانه :منطقه صنعتی خرمدشت ،خیابان  24متری سینا ،کوچه ابن سینا 2

76213536-7
76212012

18

برق گستران جهاد
تهران

بتن آماده

مجتبی نعمتی

دفتر :خیابان ولی عصر ،خیابان توانیر ،کوچه شاهین ،پالك 7
کارخانه :کیلومتر  10جاده مخصوص ،خیابان عاشری ،نبش جالل ،پالك 20

88670012-4
44545238-9

19

آرمه چین آرمه بتن

بتن آماده

مهران رهگذر

دفتر :شهریار ،خیابان ولیعصرف باالتر از راهنمایی رانندگی ،روبروی بانک مسکن شعبه شهریار ،ساختمان کانون مهندسین
کارخانه :جاده کرج شهریار ،هفت جوی ،خیابان ایرانیان ،جنب معدن ایرانیان

20

فبا بتن محمودی

بتن آماده

ماشاهلل محمودی

کارخانه :جاده احمدآباد مستوفی ،جنب اتوبان ساوه ،پالك 110

21

ساحل بتن

بتن آماده

احمد شاه حمزه

دفتر : :خیابان آیت اهلل کاشانی ،خیابان شاهین جنوبی ،مجتمع تجاری ساحل ،ورودی  2واحد 2
کارخانه :شهریار ،بعد از سعید آباد ،زیر پل بادامک ،خیابان حسن آباد خالصه 200 ،متر جلوتر دست راست

22

پریفاب

بتن آماده و قطعات بتنی

سجاد اکبری گنجه

23

پیشگام زاگرس
غرب

بتن آماده و قطعات بتنی

عباس احمدیان

24

زرگام بتن شهریار

بتن آماده و قطعات بتنی

هومن البرزی

25

ایرانیان بتن

بتن آماده

اسماعیل صوفی گوالن

26

برج بتن شکوه

بتن آماده

مهرداد رضازاده حسینی نژاد

27

نوین صنعت بتن

بتن آماده

علیرضا نژاد دهقان

کارخانه :جاده شهریار کرج ،هفت جوی ،بلوار دامداران ،روبروی معدن ارتش

کارخانه :بزرگراه امام رضا ،جاده غنی آباد ،ضلع شرق کارخانه سیمان تهران
کارخانه :جاده مخصوص کرج ،بعد از سایپا جاده کمربندی اندیشه ،ابتدای مجتمع کارگاهی زاگرس
دفتر :آیت اهلل کاشانی ،بین خیابان مهران و بهنام ،پالك  ،105واحد 6
کارخانه :جاده شهریار ،بعد از سعیدآباد ،نرسیده به پل بادامک ،خیابان زرنان (شهید ناطقی)
دفتر :خیابان شهید مدنی ،نرسیده به خیابان گلبرگ ،پالك  1311طبقه  3واحد9
کارخانه :سه راه تهرانپارس ،جاده دماوند به سمت شرق ،بعد از سایپا ،الین کندرو ،کوچه کاوه

65224474
46893581
56715511-6
44008070
44007080
65606513
33421310-6
46810581
46867666
44969034
46838274-6
77269180
77269258
77328390

کارخانه :خیابان دماوند 500 ،متر بعد از پل رسالت ،کوه برج بتن شکوه

77793265-6

دفتر :خیابان آیت اهلل کاشانی ،نرسیده به جنت آبادف نبش شقایق ،طبقه فوقانی بانک پاسارگاد ،طبقه  4واحد 7
کارخانه :جاده شهریار ،بعد از سعید آباد ،نرسیده به پل بادامک روبروی پمپ بنزین ،انتهای خیابان وحید1

44148850-2
65607321
65607128

28

آریا بتن آرشا

بتن آماده

مازیار مهرنوش

دفتر :بلوار مرزداران ،بین آریافر و سرسبز جنوبی ،باالی موسسه ثامن ،پالك  80واحد 8
کارخانه :کیلومتر  3جاده شهریار ،منطقه صنعتی سعید آباد ،انتهای خیابان آزادگان ،خیابان الوند

29

سدید بتن

بتن آماده

عباس شیخی

دفتر :خیابان آیت اهلل کاشانی شرق ،قبل از خروجی ستاری جنوب ،ساختمان مینیاتور ،پالك  4طبقه اول واحد 1
کارخانه :جاده قدیم کرج ،سه راه شهریار ،روبهروی پمپ بنزین ،خیابان وحید 2

44144000
44145000
65604545

30

شهران بتن

بتن آماده

جمشید ایگدر

کارخانه :میدان المپیک ،صدرای جنوبی ،کارگاه بتن کیان ،کد پستی 1486896533

44101575
44175195

31

کفپوش ری شهر

قطعات بتنی

مهدی نوروزی

دفتر :خیابان فدائیان اسالم ،نرسیده به سه راه ورامین ،روبه روی بانک ملت ،پالك 157
کارخانه :جاده ورامین ،قلعه نو ،شهرك صنعتی عشق آباد ،قطعه 67

36802062
36695498

32

فیال بتن

قطعات بتنی

عبدالصمد جباری حق

33

راه سازان زر افشان

قطعات بتنی

عبدی نیا

دفتر :خیابان آفریقا ،باالتر از میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالك  ،17طبقه 2
کارخانه :تبریز ،جاده سنتو ،نرسیده به سه راهی فرودگاه ،کوی صنعتی فیال بتن
دفتر :بلوار آیت اهلل کاشانی ،بین شاهین و جنت آباد ،خیابان نیرو  ،2ساختمان سبز ،پالك  ،1واحد 20
کارخانه :جاده اندیشه ،به طرف سر آسیاب ،روبه روی فاز  2اندیشه ،بلوار شهید راغب ،خیابان اطلس شرقی،پالك 557

44269002-3

88643978
04132898812-3
44005308
65198941

34

جم جدول

قطعات بتنی

مهدی امینی

دفتر :عبدل آباد ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان مهر ،طبقه  3واحد 9
کارخانه :جاده ورامین ،قلعه نو ،شهرك صنعتی عشق آباد ،خیابان پانزدهم ،شماره 125

55876500
36695800-3

35

نوین سبک ساز
سبالن (آراکس)

قطعات بتنی

غالمرضا سرحدی

دفتر :خیابان آیت اهلل کاشانی ،روبه روی پمپ بنزین ،ساختمان گلزار  ،طبقه  ،3واحد 9
کارخانه :اردبیل ،کیلو متر  12جاده ارجستان

44964879-80

36

سادات بتن غرب

بتن آماده

نادر حجازی

کارخانه :کیلومتر  11جاده مخصوص ،خیابان جهاد جنوبی ،میدان سادات ،سمت چپ

44905154
44904459

37

شن ریزان غرب

بتن آماده

منوچهر محمدی

دفتر :شهرك راه آهن ،بلوار گلها ،نبش بنفشه  3پالك37
کارخانه :کمبربندی چیتگر ،بعد از میدان شهر قدس ،روبروی پادگان خیبر ،جنب کانال

44763717
09128884163

38

آذر بتن

بتن آماده

اکبر خان محمدی

کارخانه :جاده ساوه ،نرسیده به چهاردانگه ،روبروی ایران خودرو ،خیابان سدید پالك 12

55257264-6

39

ستوده بتن

بتن آماده

محمود رئیسی فرد آبادی

کارخانه :سه راه خاوران ،بعد از میدان آقا نور ،الین کندرو ،بتون آماده ستوده

33574988
33468417-20

40

دلتا بتن حیدری

بتن آماده

رضا حیدری

41

بتن سازان عدل
ایرانیان

بتن آماده

میر محسن سید موسوی

دفتر :بلوار فردوس شرق ،بین خیابان وفا آذر و خیابان رامین ،جنب مجتمع فرهنگی ورزشی خادم ،باالی بانک صادرات،
ساختمان مریمی ،پالك  288طبقه  4واحد 18
کارخانه :اتوبان آزادگان ،احمدآباد مستوفی ،انتهای کوی افسران ،به سمت پل بادامک
دفتر :بلوارآیت اهلل کاشانی ،بعد ازبلوارابوذر ،نرسیده به خیابان مهران ،پالك  67طبقه اول ،واحد3
کارخانه:کمربندی آزادگان ،جاده فیروزبهرام ،بعد ازچهارراه اصلی ،خیابان علی آباد ،دست راست اولین خیابان

44043441
44040293
44953470-2
56822630

42

پارسی بتن شرق

بتن آماده

ناصر شیرازی

43

گوهر بتن

بتن آماده

حسین برادران ابراهیمی

44

میعاد بتن فردیس

بتن آماده

بهرامعلی افتخاری

45

ایلیا بتن

بتن آماده

محمدعلی آهنگر

46

آدران بتن

بتن آماده

سید اعالالدین میر عشقی

کارخانه :سه راه تهرانپارس ،جاده دماوند به سمت شرق ،بعد از سایپا ،الین کندرو ،کوچه کاوه
کارخانه :ابتدای بزرگراه امام علی شمال جاده معدن روبروی واحد هفتم سیمان تهران کارگاه110
دفتر :فردیس ،فلکه سوم ،خیابان  28جدید ،پالك  160واحد 5
کارخانه :جاده شهریار به کرج ،کیلومتر  ،3ابتدای ورودی فاز چهار اندیشه
کارخانه :کهریزك ،عبدل آباد ،نرسیده به روستای تورقوزآباد ،جنب انبار پاسارگاد

77143688-92
33480985
33489080
02636553090
02636557040
96861896
96861796

کارخانه:جاده ساوه سه راه آدران به سمت شهریار ،بعد از پل راه آهن شهرك صنعتی زواره ای خیابان صنعت دهم پالك20

56586188-91

47

پارس جدول
محبوب دو

قطعات بتنی

علی میرزایی

دفتر :ورامین ،بعد از میدان ولیعصر ،جنب کوی جعفرآباد
کارخانه :جاده تهران ورامین ،شهرك خیرآباد ،به طرف خرین ،نرسیده به تاالر خانی ،کوچه کارگر 400 ،5متر جلوتر

36236550-2

48

ریگزار بتن اسعدی

بتن آماده

قاسم اسعدی

دفتر :شهریار ،خیابان ولیعصر ،خیابان طالقانی ،ساختمان ایساتیس ،طبقه 3واحد 6
کارخانه:شهریار ،میدان سپاه به سمت هفت جوی ،روبروی پمپ بنزین

65279630-2

49

تحکیم ساروج بتن

بتن آماده

مهدی اربابیان

کارخانه :رباط کریم ،ابتدای جاده قدیم ساوه 200 ،متر بعد از میدان الغدیر ،شرکت ساروج بتن

56410860
56424219

50

آرتا بتن خانمحمدی

بتن آماده

بهنام خان محمدی

کارخانه :شهر ری ،خیابان شهید رجایی ،بعد از پل شهید آوینی ،جنب پمپ بنزین کد پستی1879763483:

55212592
55212602

51

بتن آزادگان جنوب

بتن آماده

عباس حاجی زاده

کارخانه :کمربندی آزادگان ،روبروی بلوار الغدیر (ورودی یافت آباد) ،بتن آزادگان جنوب

52

آسیا بتن

بتن آماده

ایمان توکلی

دفتر :جنت آباد جنوبی ،برج سمرقند ،واحد 510
کارخانه :جاده شهریار ،بعد از سعید اباد ،نرسیده به پل بادامک ،دست چپ ،خیابان وحید 1

55247575-6
44444251
44444257
65608774

