فهرست مجاز تولیدکنندگان جدول بتنی پیش ساخته(34شرکت )
توضیحات مهم :
 -1قرارگرفتن شرکتها درفهرست مجاز شهرداری تهران صرفاً به معنای احراز حداقل شرایط الزم جهت تولید جداول بتنی استاندارد است و لذا انجام کنترل ها و آزمایشات الزم
در خصوص تأیید جداول مورد استفاده ،ضروری می باشد.
 -2شرکتهای ذیل فقط مجاز به تولید و فروش جداول مکانیزه پرسی به مناطق شهرداری تهران بوده و تولید و فروش جداول دستی و تخم کن تحت عنوان شرکتهای مجاز،
تخلف محسوب شده و موجب حذف نام شرکت از لیست مجاز خواهد شد.
 -3شرکتهای ذیل ملزم به حک آرم تجاری برروی جداول تولیدی می باشند و لذا تولید و فروش جداول بدون آرم تجاری حک شده تخلف محسوب شده وممنوع میباشد.
 -4این لیست دائمی نبوده وبراساس بازدیدهای دوره ای وآزمایشات رندوم از تولیدات کارخانه ،قابل کاهش یا افزایش می باشد .
 -5شرکتهای موجود دراین لیست حق هیچگونه تبلیغ با نام شهرداری تهران را ندارند.
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل تلفن همراه

آدرس دفترمرکزی  /کارخانه
تهرانپارس خ  1۹۰غربی  -پ 4۰طبقه سوم

1

آباد پی بتن

عباسی

۰۹121۰12522

2

آپتوس ایران

ظهوری

۰۹121641726

3

آراکس (نوین سبک

سرحدی

۰۹128234۹۹6

کارخانه  :جاجرود
تهران،شهرک غرب،بلوارفرحزادی،خ اناری ،پ،۹۹واحد/4کرج  ،خ درختی ،پ ، 181واحد 3و4
کارخانه  :کرج – مهرشهر – بلوار ارم – خیابان دوم شرقی
خ آیت ا ...کاشانی– روبروی پمپ بنزین– ساختمان گلزار–طبقه  –3واحد ۹
کارخانه  :اردبیل کیلومتر  12جاده ارجستان

ساز سبالن)

اتوبان تهران قم – شهرک صنعتی شمس آباد – بلوار بوستان گلبن  -۹پ 18

4

آنیل

متولی

۰۹122۹۹4887

5

ابر راه ثمین گلستان

نگاهی

۰۹351254343

6

ابنیه سازان مبتکر شهر

جبارپور

۰۹121217361

7

افالک ساز آبان

فرهادیان

۰۹121727141

8

اگنس (بناگستران

حبیب ا…

۹122886113

آینده ساز)

زاده

کارخانه  :شهریار سه راه هفت جوی – جاده بهاء
فرمانیه – آبکوه پنجم – پ 7

کارخانه  :کیلومتر  25جاده آبعلی – منطقه صنعتی خرم دشت
تهران پاسداران خ گل نبی پ34طبقه 5واحد1۹
کارخانه :دلیجان جنب کارخانه سیمان دلیجان
تهران بزرگراه نواب ،نبش دامپزشکی مجتمع تجاری شهاب 3طبقه  3واحد326

۹

1۰

ایستا بامستون

۰۹121264378

77874846
886۹۹2۰5-6
۰26331۰۰
44۰5۰2۹7
44۹6487۹-8۰
56232464

55761۰34
44411۹۰4
227223۹8

کارخانه  :ورامین – جوادآباد – شهرک صنعتی مال آقایی

تهرانپارس – خ شهید علیدوستی – پ  72واحد 3

امیر قم کوشا

77886231

کارخانه  :اتوبان تهران قم – شهرک صنعتی شمس آباد – بلوار بوستان
تهران – خ قزوین – خ امین الملک – کوچه رسولی – پ  – 28واحد 4

سید رحیمی ۹123512۹15

تلفن تماس

76214587
778668۹۰
228۹6۰28
228۹6۰1۹
۰2533343152

کارخانه  :قم شهرک صنعتی محمودآباد-بلوار خلیج فارس-خ صدف-پ 1۰6
تهران – خ دربند – خ اسدالهی – پ  – 17واحد 4

تاریخ بروزرسانی:

صنعتی

1397/01/21

ساعت:

15:30

22742822

کارخانه  :جاده خاوران –شهرک صنعتی جمال آباد

صفحه  1از 4

فهرست مجاز تولیدکنندگان جدول بتنی پیش ساخته(34شرکت )
توضیحات مهم :
 -1قرارگرفتن شرکتها درفهرست مجاز شهرداری تهران صرفاً به معنای احراز حداقل شرایط الزم جهت تولید جداول بتنی استاندارد است و لذا انجام کنترل ها و آزمایشات الزم
در خصوص تأیید جداول مورد استفاده ،ضروری می باشد.
 -2شرکتهای ذیل فقط مجاز به تولید و فروش جداول مکانیزه پرسی به مناطق شهرداری تهران بوده و تولید و فروش جداول دستی و تخم کن تحت عنوان شرکتهای مجاز،
تخلف محسوب شده و موجب حذف نام شرکت از لیست مجاز خواهد شد.
 -3شرکتهای ذیل ملزم به حک آرم تجاری برروی جداول تولیدی می باشند و لذا تولید و فروش جداول بدون آرم تجاری حک شده تخلف محسوب شده وممنوع میباشد.
 -4این لیست دائمی نبوده وبراساس بازدیدهای دوره ای وآزمایشات رندوم از تولیدات کارخانه ،قابل کاهش یا افزایش می باشد .
 -5شرکتهای موجود دراین لیست حق هیچگونه تبلیغ با نام شهرداری تهران را ندارند.
ردیف

نام شرکت

11

ایستا ساختمان

مدیرعامل تلفن همراه

آدرس دفترمرکزی  /کارخانه
تهرانپارس خ  1۹6غربی نبش اتوبان باقری پ  148ساختمان پرچم طبقه  2واحد 21

۰۹121۹7۰541

ماندگار

ولنجک

12

ایوان گستر مدائن

مجیدی

13

بنیان آبنوس فرا

حاجوی

۰۹126۰7۰132

14

بیتا سازه هستی

جواد

۰۹126381241

15

پارس جدول

767۰۰۰713

کارخانه  :شهریار – وحیدیه
تهرانبزرگراه رسالت-خ دردشت-پ  - 3۰2واحد4

۹121۹861۰1

تلفن تماس

7788۹۹83
7713۰7612

کارخانه  :پاکدشت – جاده جمال آباد
-

۰۹12338۹161

کارخانه  :تهران – جاده خاوران – بعد از پاکدشت – ضلع شمالی آلوئک – بعد از بتون سنگ – خیابان بستان پیرا
تهران ،بزرگراه فتح،خ خلیج،مابین کوچه جهانگیری و سعدی،پ  ،211طبقه ،3واحد2
کرج گرمدره خیابان ،تاجبخش ،خیابان مدنی ،پ 112

شهریاری

-

۹12118۰175

میرزایی

محبوب دو

66276۰44
۰۹126381241
3623655۰2

کارخانه  :ورامین – بعد از میدان ولیعصر – جنب کوی جعفرآباد
بلوارکشاورز فلسطین جنوبی پ 164واحد17

16

پاکدشت بتن

رحمتی

17

پایه بتن

خداداد

۰۹121۹3۹431

18

پرشین بتن جم

زندی

۹123543۰۰2

1۹

پرن بتن

2۰

تابان مهر شرق

88۹6۹3۹1

۰۹121163382
کارخانه  :جاده خاوران

تهران خ شریعتی پایین تر از پل رومی روبروی مترو قیطریه ساختمان دیپلمات پ  1812طبقه چهارم واحد 116

2264543۰32

کارخانه  :جاده قدیم تهران قم روبروی پلیس راه حسن آباد کیلومتر 6جاده چرم شهر
-

652613134

کارخانه  :کمربندی چیتگر ،بعد از سه راهی شهر قدس ،انتهای خیابان معدن سعیدیه
میدان ونک ،برج آسمان ونک  ،طبقه پنجم – واحد 51۰

علوی پور ۰۹12121766۹

886528182۰

کارخانه  :مالرد شهریار
جنت آباد جنوبی ،تقاطع الله غربی ،مجتمع سمرقند ،طبقه هفتم ،واحد 711

شهریاری

۰۹123212745

446۰4683

کارخانه  :شهریار ،صفادشت خیابان  45متری ،حسین آباد پ1

تاریخ بروزرسانی:

1397/01/21

ساعت:

15:30

صفحه  2از 4

فهرست مجاز تولیدکنندگان جدول بتنی پیش ساخته(34شرکت )
توضیحات مهم :
 -1قرارگرفتن شرکتها درفهرست مجاز شهرداری تهران صرفاً به معنای احراز حداقل شرایط الزم جهت تولید جداول بتنی استاندارد است و لذا انجام کنترل ها و آزمایشات الزم
در خصوص تأیید جداول مورد استفاده ،ضروری می باشد.
 -2شرکتهای ذیل فقط مجاز به تولید و فروش جداول مکانیزه پرسی به مناطق شهرداری تهران بوده و تولید و فروش جداول دستی و تخم کن تحت عنوان شرکتهای مجاز،
تخلف محسوب شده و موجب حذف نام شرکت از لیست مجاز خواهد شد.
 -3شرکتهای ذیل ملزم به حک آرم تجاری برروی جداول تولیدی می باشند و لذا تولید و فروش جداول بدون آرم تجاری حک شده تخلف محسوب شده وممنوع میباشد.
 -4این لیست دائمی نبوده وبراساس بازدیدهای دوره ای وآزمایشات رندوم از تولیدات کارخانه ،قابل کاهش یا افزایش می باشد .
 -5شرکتهای موجود دراین لیست حق هیچگونه تبلیغ با نام شهرداری تهران را ندارند.
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل تلفن همراه

21

توسعه و عمران

نجات بخش ۰۹122263747

آدرس دفترمرکزی  /کارخانه
تهران  ،انتهای جالل آل احمد،نرسیده به اشرفی اصفهانی،پ ، 453واحد
کیلومتر  18بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) خیابان آذر پنجم

اقتصاد شهر طوبی

تهران بزرگراه تندگویان -خ میثاق شمالی -نبش کوچه صفری -پ  -1واحد 2

22

جم جدول

امینی

۹12372747۰

23

راد بتن رستاک

شهریاری

۰۹1217۹7835

24

راه سازان زرافشان

عبدی نیا

۰۹1213۰28۹5

25

سماء پژوه آذر

ارجمند

۰۹1418۹3385

26

سیمان بتن

سپهر

۰۹121712۹26

27

شایان خشت

بهروز زرندی

28

شن زار

نیما مقدم

۰۹128۹86557

2۹

صادراتی برلیان

هاشمی

۹166613471

تلفن تماس
44۹۹8532-4
442۹3273
55۰2۰583

کارخانه  :جاده ورامین شهرک صنعتی موزائیک سازان شهرری -خ  -13پ 125
تهران-پونک -خ مخبری-مقابل آتش نشانی -پ - 48واحد8

446۰4684

جاده قدیم هشتگرد کیلومتر 2۰جنب کارخانه چینه بلوار هاشم آباد
فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت ا ...کاشانی ،نرسیده به جنت آباد  ،خ نیرو ،پ 1
کارخانه  :جاده اندیشه  ،فاز 2
خیابان انقالب ،روبروی استاد نجات الهی ،نبش خیابان براتی ،پ  ،18واحد 12
کارخانه  :ارومیه ،کیلومتر  35جاده سلماس ،شهرک صنعتی فاز 3
امیرآباد شمالی  ،کوچه هفتم  ،مقابل درب دانشگاه فنی پ  42واحد 1
کارخانه  :آبیک

قم عطاران-پ-45طبقه اول-واحد-4کدپستی13366-37167 :
کیلومتر 2۰اتوبان قمتهران ،شهرک صنعتی محمودآباد،پ  1۰4/1کدپستی۹4341-37331 :
خیابان بخارست خیابان شانزدهم -پ )4( 55طبقه همکف-کدپستی15148

44۰۰53۰8
44۰۰5332
6673۹511
667۰8۹8۰
88۰22313
88۰28۰۹3
۰2532۹13۰۹1
۰2533353362
88512717

کارخانه  :جاده خاوران
-

پرلیت

کارخانه  :لرستان – شهرستان دورود – کیلومتر  12جاده بروجرد – جنب نیروگاه برق
-

3۰

ظفر سازه حامد

اسدی

۰۹121167۹45

۹12661813۰

۰۹121167۹45

کارخانه  :تهران شهریار -جاده رباط کریم بعد از وحیدیه -فرارت -بلوار بکه-میدان امام حسین به سمت غرب باسکول  6۰تنی دیناری

تاریخ بروزرسانی:

1397/01/21

ساعت:

15:30

صفحه  3از 4

فهرست مجاز تولیدکنندگان جدول بتنی پیش ساخته(34شرکت )
توضیحات مهم :
 -1قرارگرفتن شرکتها درفهرست مجاز شهرداری تهران صرفاً به معنای احراز حداقل شرایط الزم جهت تولید جداول بتنی استاندارد است و لذا انجام کنترل ها و آزمایشات الزم
در خصوص تأیید جداول مورد استفاده ،ضروری می باشد.
 -2شرکتهای ذیل فقط مجاز به تولید و فروش جداول مکانیزه پرسی به مناطق شهرداری تهران بوده و تولید و فروش جداول دستی و تخم کن تحت عنوان شرکتهای مجاز،
تخلف محسوب شده و موجب حذف نام شرکت از لیست مجاز خواهد شد.
 -3شرکتهای ذیل ملزم به حک آرم تجاری برروی جداول تولیدی می باشند و لذا تولید و فروش جداول بدون آرم تجاری حک شده تخلف محسوب شده وممنوع میباشد.
 -4این لیست دائمی نبوده وبراساس بازدیدهای دوره ای وآزمایشات رندوم از تولیدات کارخانه ،قابل کاهش یا افزایش می باشد .
 -5شرکتهای موجود دراین لیست حق هیچگونه تبلیغ با نام شهرداری تهران را ندارند.
ردیف

نام شرکت

31

فاما بتن

32

فیال بتن

33

نوآوران توسعه بهساز

مدیرعامل تلفن همراه

آدرس دفترمرکزی  /کارخانه
اندیشه – ضلع جنوبی میدان آزادی – ساختمان شهروند – طبقه دوم

نازیاب

۰۹123644۹77
کارخانه  :جاده شهریار شهرک هفت جوی
خ آفریقا – باالتراز میرداماد – خ قبادیان – پ  – 17طبقه دوم

جباری حق ۰۹14115۹8۰1

کارخانه  :تبریز – جاده سنتو – نرسیده به سه راهی فرودگاه
شهر ری – میدان معلم – ضلع شمالی – پ  – 31طبقه اول

شهبازی

۹126488644

شفق
34

کاویان بتن غرب

۹1835۹1۹3۰
کارخانه:کرمانشاهشهرک صنعتی بیستون-قطعه کانی غیرفلزی-بلوک14الی2۰

تاریخ بروزرسانی:

1397/01/21

ساعت:

15:30

65526222
65525333
88643۹78
88643۹77
3374۹772

کارخانه  :تهران – شهر ری – قلعه نو – شهرک صنعتی موزائیک سازان – کوچه 13
کرمانشاهخ-شهیداشرفی اصفهانی-روبروی بانک مسکن-ساختمان تیموری-طبقه 3واحد8

صادقین

تلفن تماس

8337214241
83372285۹5

صفحه  4از 4

