فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم( 42شرکت)
*****کارخانجات واقع در شرق تهران (ردیف ا الی  20فهرست) مجاز به عقد قرارداد با مناطق 5و21و 22نمی باشند*****
*****کارخانجات واقع درغرب تهران (ردیف  21الی  38فهرست) مجاز به عقد قرارداد با مناطق4و8و13و14و 15نمی باشند*****
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

تلفن همراه

شماره تماس

آدرس کارخانه

1

آلج پارس

علی فدائی

09122120557

36093180-2

پاکدشت،بلوار امام رضا (خاوران) ،نرسیده به شریف اباد ،جاده جمال آباد  ،جاده گاز

2

آباد راهان بهنام

احمد نیک بیان

09121152340

36093905

پاکدشت،کیلومتر  30جاده امام رضا ،جاده جمال آباد  ،تقاطع کانال AMX

3

صبح روشن

محمدرضا نیک نژاد

09121272215
36093623

پاکدشت  ،کیلومتر  30جاده خاوران  ،جاده جمال آباد  ،روبروی شرکت مخلوط شن

09128200779

4

پاکسار شن

ابوالقاسم عسگری

09121236010

22119238

5

ماکادام شرق

فریبرز عبدالمالکی

09121318242

22598168

6

شهدای شلمچه

صدراله عبدالمالکی

09121168848

22551518

پاکدشت  ،شریف آباد،روبروی بیمارستان زعیم  ،جاده صفائیه

7

کندوان پارس

حسن صاحب الزمانی

09123502923

22886290

جاده دماوند  4 ،کیلومتر مانده به گیالوند  ،منطقه اسب چران 3 ،کیلومتر داخل فرعی

8

میالد پاکدشت

مختار چگینی

09123725368

77299994

پاکدشت،جاده خاوران ،جاده جمال آباد  ،جاده گاز بعد از کشتارگاه
پاکدشت،بلوار امام رضا (خاوران) ،نرسیده به شریف اباد ،جاده جمال آباد  ،بعد
ازجاده گاز

کیلومتر  33جاده تهران -گرمسار ،جنب کانال ،کیلومتر  2جاده عباس آباد
پرویز کرمی

09123235994

77299699

9

تعاونی 428

نصرت اله پازوکی

09121198970

36456818

پاکدشت ،میدان پارچین  ،بعد از پل شش چشمه سمت راست

10

آذر راه پردیس

محسن شریفی

09121914287

36093913

کمربندی پیشوا ورامین  ،جاده جمال آباد  ،جاده کانال آب

11

میهن کویر

امیر صفار

09121162822

88740880

12

آکام دنیز

مصطفی زهره وندی

09121354635

44892946

091225593012

41و88365938

13

شن گستران
پاکدشت

داوود سعیدی

کیلومتر  34جاده خراسان  ،بعد از دو راهی پارچین  ،جنب کانال آب  2 ،کیلومتر به
سمت جنوب
پاکدشت نرسیده به روستای جمال آباد ،سمت چپ جنب کانال آب 3،کیلومتر به
سمت شرق  ،آخرین معدن سمت راست

پاکدشت  ،جاده خاوران ،جاده موزائیک سازان

09121089716

36093872

14

کوه گستران پارس

منصور نوری

09121714954

77363211

پاکدشت ،جاده جمال آباد ،جاده کانال،پالک 152شوش آباد

15

دنیای حفاری

محمد تقی زاده

09122202564

88728723-4

جاده امام رضا،میدان پارچین ،جاده پارچین  ،انتهای خیابان پلیگام

16

آریانا آسفالت متین

علی پایاب

09122034226

احسان صدرالدین

09124892128

17

جهان راه شهر

ناصر هدایتی

0921351943

77829471

پاکدشت،جاده خاوران  ،جاده جمال آباد ،جاده گاز  ،بعدازکشتارگاه هدهد

44732855

کمربندی پیشوا ورامین  ،جاده جمال آباد  ،جاده کانال آب
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فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم( 42شرکت)
*****کارخانجات واقع در شرق تهران (ردیف ا الی  20فهرست) مجاز به عقد قرارداد با مناطق 5و21و 22نمی باشند*****
*****کارخانجات واقع درغرب تهران (ردیف  21الی  38فهرست) مجاز به عقد قرارداد با مناطق4و8و13و14و 15نمی باشند*****
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

تلفن همراه

شماره تماس

آدرس کارخانه

18

پارس گرما

مجتبی قنبری

09123775992

36074550-2

پاکدشت،میدان پارچین،بلوار شهدای پارچین،کیلومتر،3جنب پمپ گاز

19

آسفالت پارس دماوند

مهدی ضابطی طرقی

09123897916

76342012

دماوند،گیالوند،انتهای خیابان سپاه،کیلومتر5تا 7جاده خاکی روستای زره در

20

توسعه راههای پارس

رضا شریفی آشتیانی

09123580507

48620

اتوبان پردیس ،کیلومتر ، 12بعد از تونل شماره،4روبروی راهدارخانه کمره

21

صنایع شنی آکام

حمیدرضا پارسا

09121106415

44226804

جاده مخصوص کرج  ،کمربندی اندیشه  -شهریار  ،روبروی رضی آباد باال

حسن صاحب الزمانی

09123502923

22886290

اتوبان کرج -قزوین ،بروبروی کارخانه سیمان آبیک

09121247796

55715338

22

کندوان پارس
حوضک

23

ابر راه گلستان

رمضان ابرغانی

کمربندی اندیشه -شهریار،میدان معادن،جاده معادن،روبروی شرکت شیرکوه
09359352007

55760103-4

24

آسفالت حبیب پور

امیرحسین حبیب پور

09121016810

96861207

کمربندی اندیشه-شهریار ،میدان معدن ،جاده معادن

25

قهرمان راه

عباس قدیمی

09123358861

66425167

کمربندی اندیشه-شهریار،میدان معادن،خیابان روشن صنعت ،کیلومتر3

26

میهن سازان ارشیا

مهدی هدایتی

09121005035

26415592

کمربندی اندیشه -شهریار،میدان معادن،جاده معادن،پشت کارخانه آسفالت ریز

27

ساختمانی آیدین

محمد سعیدی

09121652714

65261565

کمربندی اندیشه-شهریار،میدان معادن،کیلومتر3

28

ریگزار

بابک قاسمی

09121641853

22684137

کمربندی تهران -شهریار  ،میدان معادن  ،خیابان روشن صنعت ،کیلومتر 1

29

راه سازان صبا

احمد رضوانی

09121134102

02644525976

جاده کرج-قزوین،نرسیده به تهران دشت  ،خیابان گلشکر

30

کاسپین بهار

فرشاد قنبری

09122020670
09128495415

جاده قدیم قزوین ،تهران دشت  ،پشت معدن  ، 88قطعه 1139

09121081128
31

هاد پی

جعفریان

09121353139

42693580

کیلومتر  24جاده مخصوص کرج ،انتهای بلوار امیرکبیر ،جاده معدن

32

نوشین رود ایران

احمد سعیدی

09124625296

65506201

کمربندی اندیشه-شهریار  ،میدان معادن ،جاده معادن کیلومتر3

33

فیض آسفالت واوان

قهرمان مصطفائی

09121224225

9121224225

اسالمشهر،طورقوزآباد،جاده واوان،نرسیده به رام طیور،انتهای خیابان سهند

34

مصالح شوران کرج

سیدحسین طباطبائی

09121116666

65355590

کمربندی اندیشه،شهریار،میدان معادن،جاده معادن،کیلومتر3
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فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم( 42شرکت)
*****کارخانجات واقع در شرق تهران (ردیف ا الی  20فهرست) مجاز به عقد قرارداد با مناطق 5و21و 22نمی باشند*****
*****کارخانجات واقع درغرب تهران (ردیف  21الی  38فهرست) مجاز به عقد قرارداد با مناطق4و8و13و14و 15نمی باشند*****
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

تلفن همراه

شماره تماس

آدرس کارخانه

35

شرکت فنی زرگام

جهانبخش ناطقی

09121115630

65602008

جاده تهران-شهریار،بعد ازسعیدآباد،خیابان شهید ناطقی(زرنان)

36

آسفالت سالور

علی مصطفائی

09121143185

56826466-8

اسالمشهر،بعد ازمیدان قائم ،جنب انبار شهید طاهری ،پشت خط راه آهن

37

المیان

سیدصدرالدین طباطبائی

09121943514

09121943514

کمربندی اندیشه،شهریار،میدان معادن،کیلومتر  2جاده روشن صنعت

38

قهرمان رود زرین

ابراهیم قدیمی

09123497388

66934225

39

بنیس پل

اصغر محمد حسین زاده

09121137925

22375589

40

41

آسفالت تلو راه
لواسان
تکین راه اسیا

نایب علی صدوقیان

09121227731

9121227731

حسن عاشرلو

09121442947

44850556-7

جاده مخصوص کرج  ،کمربندی چیتگر به طرف شهر جدید اندیشه روبروی رضی آباد
باال بعد از آکام شن
شهرری،شهرحسن اباد،شهرک صنعتی شمس اباد،بلوار بهارستان،خیابان خواجه
نصیر طوسی ،انتهای خیابان سمت چپ
اتوبان شهید بابایی ،کیلومتر 5جاده قدیم لشگرک (جاده تلو شمال)
شهری ری،کهریزک،روبروی روستای درسون آباد  ،خ شهید جان بزرگی ،جنب
پادگان شهید جان بزرگی

کارخانه شماره 7
42

سازمان مهندسی و

مهندس رضایت

09121591129

66792256

عمران شهر تهران

صفحه  3از 3

اتوبان فتح 17،شهریور،انتهای خیابان وثوقی،جنب مخابرات محسنیان

