
  بنام خدا
  یکارفرمائ یانجمن صنف

 استان گیالن یبتون يورده هاآماده و فرآصنایع بتون 
  عضو کانون کارفرمایی استان گیالن

  248شماره ثبت  
   

  (لیست اعضاء عضو انجمن)
  

  شماره تما س  آدرس  مدیر عامل  حقیقی  حقوقی  ردیف

  ورودي اول شهر صنعتی - روبروي پادگان حسن رود :انزلی   منصور شادمند    بتن هیتال  1
  مجتمع تولیدي - کوچه صنعت  -  57 -خاله سرا  :تالش 

9002 -181 -0911  
4573048-0182  
3283172 -0181   

  فکس3283173-0181

  سهارطونیان    شمال درو بتن  2
  شهر صنعتی:  رشت

ساختمان -خیابان نامجو روبروي کلینیک سجاد–دفتر : رشت 
  طبقه اول- هارطونیان

0696 -131 -0911  
3222293 -0131  
  فکس 0131- 3232138

  انتهاي خیابان رضایی - رشت  ادهج 4کیلومترالهیجان :   فریدون علیزاده    سنگدشت  3

1111 -141-0911  
2238030 -0141  
2238035 -0141  
  فکس 0141- 2233869

ه پشت کارخان –فلکه شیخ زاهد  –لنگرود  ادهاول ج : الهیجان  مطلب رفیعیان  رفیعیان    4
  سیبک سازي

2704 -131 -0911  
2230766-0141  

  فکس 0141- 2247433

  تخته پل - : جاده پیربازار رشت  هادي شعاع شرق  شرقبتن  شعاع    5
  98نبش خیابان  -گلسار دفتر :

2952 -131 -0911  
7223603 -0131  
  فکس 7223604-0131

  وي سیمکوروبر - جاده تهران  2رشت : کیلومتر  علیرضا آهکی  بتن خزر    6
0855 -131 -0911   

6666767 -0131  
  فکس  0131- 6667674

  روبروي سیمکو - تهران ادهج 2کیلومتر : رشت  درویشان محمد  درویشان    7
2015 -333-0911  

6662538 -0131  
  فکس 6605797-0131

  یالد م    بتن کاوه  8
  طب زادهق

  سه راه رود پیش - رشت به فومن   14کیلومتر 
نرسیده به داناي علی روبروي بانک ثامن  - تون دفتر : بیس

  الحجج
  

1089 -333 -0911  
7562886 -0132  
  فکس0132_7565046

  بعد از سه راه خاور سمت راست فومن ادهج 5کیلومتر  : رشت  حبیب فداکار    الماس گیالن  9
    95روبروي خیابان -دفتر : گلسار

3453 -131 -0911  
5592009 -0131  

7220584 -0131  
  فکس 0131- 5594009

  نور علی محله سیبلی-آستارا 7کیلومتراستارا:  علیرضا رحمانی    بتن پارسگیالن   10
2396 -151 -0914  

5543075 -0182  
 فکس 0182- 5544698

ورده هاي آفر  11
  الکان ادهج5کیلومتر : رشت  رامین افشار یزدي    بتنی

4144 -131 -0911  
4231115 -0131  

  فکس     ) ندارند فکس ( 



راه پل گستر   12
  محمدرضا زحمتکش    زحمتکش

  
   روستاي شهرستان - سنگر  : رشت

  نبش کوچه دوم- روبروي هتل پردیس - دفتر : منظریه 

0732 -132 -0911  
5743134 -0132  
  فکس 0132- 5742755

  جیرده ادهج 5کیلومتر  : رشت  وحید جوکار  جوکار    13
  ع آبروبروي منب - دفتر : بلوار بهشتی 

4342 -131 -0911  
3422135-0132  
  فکس 0131- 5521036

 ماریا بتن  14
  عباس دبیر دوست    پاسارگاد

  
  ءه کورایرق : آستانه اشرفیه
  جنب مصالح فروشی زبرنیا - دفتر : توشیبا 

1127 -131 -0911  
4238161 -0142  
  فکس 0131- 4222009

 یاباندفتر: خ ي باربريروبرو -تهران  هادج10کیلومتررشت :   حمید رضا جعفري  پی بند    15
  ساختمان شهریار طبقه اول نرسیده به استانداري -معلم 

2875 -131 -0911  
6696030 -0131  

  فکس 0131- 6696434

بتن سرآمد   16
  روبروي سیمکو - تهران  ادهج 2کیلومتر رشت :   رامین احمد نیا    شمال

  اروبروي ساختمان اتک -دفتر : خیابان فلسطین 

1215 -132 -0911  
3112 -131 -0911  

  فکس 0131- 8823344

   جیرده -  آقا سید شریف : رشت  پورآذريمحسن     کاسپین بنیاد بتن  17
  روبروي باشگاه استقالل - دفتر : بلوار بهشتی 

0105 -137 -0911  
7953311 -0132  

  فکس 0132- 7953857

خانه سازي   18
  محمدعلی    گیالن

  اردجان -  چوکا 4کیلومتر  ر:رضوانشه  چاه بیجاري
2017 -284 -0911  

4724409 -0182  
  فکس0182- 4723351

  3نیستان  -شفت : شهرك صنعتی شفت   احمديعلی   تخت جمشید    19
0997 -175 -0912   

3482236 -0132   
  فکس 0132- 3482437

  بتن آستارا    20
  فلکه گاز هايانت -  آستارا اردبیل کمربندي : آستارا  آرش رحیم نژاد  امیر

8300 -181 -0911  
5229559 -0182  
  فکس 0182- 5223140

الماس سراي   21
  با دآجاده تکی تازه  4کیلومتر - میدان نماز : تالش  احمد باالخانی  *  تالش

  

9299-181 -0911  
4290795-0182 

  فکس 0182- 4453710

  کوچه جرثقیل صدقی - جاده تهران  5رشت : کیلومتر   ناصر بهلولی  بهلولیبتن     22
0057 -338-0911  

6604770 -0131  
  فکس 0131- 3236535

 قدمعلی  بتن فراشن    23

  محمد خانی
جنب  - روبروي کارخانه پریست  - جمال آباد : لوشان

   نیروگاه

2385 -100-0912  
6353426 -0132  
  فکس 0132- 6353382

 محمدرضا    کاسپینبتن   24

   پل ماچیان - ستاي سارسررو - رودسر: کالچاي   رضی پور

9401 -113 -0912  
1521 -100 -0912  

7702201 -0142  
  فکس 7623999-0142

  خمام : روستاي گورابجیر صحرا  داود اسماعیل زاده  بتن ساز خزر    25
4387 -332 -0911  

4240943-0132  
  فکس 0132- 4240511



اولین  - بعد از تیزهوشان  - جاده جیرده  5رشت : کیلومتر   محمدي میالد     ویشکاء بتن  26
  فرعی سمت چپ

9708 -132 -0911   
0395 -131 -0911  

  فکس 0132- 3422046

  رشت آباد -  بعد از لولمان - جاده الهیجان رشت :   علی کاري  پیشتاز بتن خزر    27
  

3310-141 -0911  
5454219 -0132  
  فکس 0132- 5453060

  قاسمعلی جواهري    بام سبزبتن   28
  سیاهکل : شهرك صنعتی ازبرم  يمحمد میر

 روشن0911 - 143- 1543

  میري0912- 227- 3589
2236436 -0141  
  فکس 0141- 2236437

  نرسیده به تاالر عروسی صبا –جاده چمخاله  بتدايلنگرود : ا  کریم قربان پور  بتن باالخان    29
4474 -141 -0911  

5233576 -0142  
 فکس 0142- 5223755

اول  -پیچ تالش محله  –لنگرود : جاده لنگرود به الهیجان   حمد عموئیا  *  سازه گستر 30
   جاده سیاهکلده

7441-342 -0911   
5291021 -0142  

  فکس 0142- 3229874

31  
  

بتن تعاونی 
   سازان

  
  فروستاي خر - صومعه سرا : کسماء   پورنائبموسی 

2660-715 -0911   
3324119 -0182  
  فکس 0182- 3324120

  روستاي سیدآقا یعقوب 10کیلومتر  - شفت : جاده فومن   بهرام رفیعیان    رفیع ا بتنآری 32
1095 -132-0911  
2029 -149 -0911  

  فکس 0131- 5515667

  0911- 132- 0732  بعد از پلیس راه خواچکین - رشت : بلوار انزلی   محمدرضا زحمتکش    ایده آل بتن 33
  فکس 0131- 6663300

34 
تعاونی بتن 

  فومن : روستاي سند  محمدولی سندي    ئبصا
1627-927 -0911  

7482 -132 -0911  
  فکس 0132- 7463328

خوش اندوخته    35
  روح

رحیم خوش اندوخته 
 روح

  اول کمربندي انزلی - رشت : خمام 
0606 -131 -0911  
  امیر0911- 332- 2098

  فکس 0132- 4225611

  بطرف شهر صنعتی –چهارراه کانال  –هران رشت : جاده ت  یوسف پورلطیفی  اعتماد بتن   36
0317 -132 -0911  

6696207 -0131  
  فکس 0131- 6696108

37 
 تعاونی

  هشت نمکن ش سنگکارگاه جنب  - دیناچال :رضوانشهر  اقبال دولتی  *  دینا چا ل 
4639 -183 -0911  

4600573 -0182  
  فکس 0182- 4664455

  خیابان تعاون  اسالم : قلیپورویسعلی   زمرد تالش   38
2558 -182 -0911  
1763 -183 -0911  

  فکس 0182- 4468003

    روبروي شهرك صنعتی سکام خوشابر :رضوانشهر   هژیر احمدي    سیامک بتن 39

4168 -181 -0911  
3811 -383-0911  

  فکس 0182- 4610101
  



  نوآوران بتن  40
  روستاي نفوت : صومعه سرا  رشید مرداهی    

9767 -115 -0912  
3163 -349 -0912  

  فکس 0182- 3261203

شهرك صنعتی نقره ده - جاده کیاشهر 10آستانه: کیلومتر   علیرضا کلهر    دلتا بتن آپادانا 41
  3انتهاي یاس 

2588 -169 -0912 

4772508 -0142                                  
  فکس  4772509-0142

  تالش - جاده بین الملل صومعه سرا  1کیلومتر - صومعه سرا  وحید نوروزي فشخامی  صومعه بتن شمال   42

0004-182 -0911  
4425 -333-0911  

3237524 -0182  
  فکس 0182- 3237525
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