
تاريخ انقضاشماره پروانهفراوردهشهرآدرس کارخانهنام واحدرديف

69448309381397/06/03 بتن آمادهتايبادسمت راست- جاده مشهد 15كيلومتر -تايبادامير محمد اميني مشهد ريزه اي1

آتي بتن خاور2

-بعد از رب شيفته-(شهرك فدك)خين عرب-مشهد

69166638781397/10/22 بتن آمادهمشهدنبش چهار راه دوم-11طرمچي

69682669681399/06/07 بتن آمادهمشهد جاده تبادكان1كيلومتر - انتهاي بلوار طبرسي سوم - مشهد آما بتن شرق3

69126878681398/03/01 بتن آمادهمشهدمقابل آرامگاه خواجه اباصلت-جاده فريمان6كيلومتر-مشهدشركت بتن اباصلت4

69623309581398/05/05 بتن آمادهمشهد7انتهاي كشاورز -خين عرب شركت بتن سقف حامي شرق5

6

بتن )شركت ساختماني بتن ماشين قدس رضوي 

(سنگدانه- 

جنب تصفيه -بعد از چهارراه مهدي آباد-بلوار ميامي-مشهد

69091718481397/04/27 بتن آمادهمشهدخانه آستان قدس

69708409681399/12/23 بتن آمادهمشهدآسفالت پيكر- جاده سيمان - جاده كالت - مشهد بتن مطلق طوس7

8

بچينگ موقت جهت بتن  (گلبهار)جهد بتن توس 

ريزي پروژه تعاوني مسكن درودگران

نبش بلوار - سمت راست - انتهاي بلوار استقالل - گلبهار 

69469199381397/12/20 بتن آمادهمشهدشهيد كاوه

9

بچينگ موقت شركت مرمر بتن جهت بتن ريزي 

 مسكن مهر گلبهار2پروژه فاز 

بلوار ابوسعيد - سمت چپ - انتهاي بلوار استقالل - گلبهار 

69495069481397/07/28 بتن آمادهمشهدابوالخير

69073018281397/09/11 بتن آمادهمشهدراهي فردوسي3نبش -جاده قوچان -مشهد (بتن آماده)شركت بنياد بتن خراسان 10

بتن آماده



شركت بنيان بتن11

شركت بنيان - نبش بزرگراه ميثاق- بزرگراه آزادي- مشهد

69446239381398/01/25 بتن آمادهمشهدبتن

شركت بهشت گستر پوياي شمال شرق12

- بعد از پاسگاه خلق آباد  - 7كيلومتر - جاده كالت - مشهد

69665839681399/02/09 بتن آمادهمشهدجاده كالكوب

شركت پايهان13

خيابان بانك - جاده قوچان 7كيلومتر - جاده قوچان - مشهد 

69104638481397/12/23 بتن آمادهمشهد31شماره - ملي 

شركت پوشش ساختمان14

-چهار راه چهارم-129آزادي- جاده قوچان4كيلومتر -مشهد 

69072598281397/08/24 بتن آمادهمشهدسمت چپ

پيشرو بتن شرق15

اولين خيابان - به سمت شهرك بهار- انتهاي خين عرب

69166398781397/10/15 بتن آمادهمشهدسمت چپ شركت پيشرو بتن

69106438581397/01/22 بتن آمادهمشهدجاده كالت سمت راست جاده7كيلومتر-مشهد تحكيم بتن توس16

(جاده كالت )جهد بتن توس 17

اولين - بهعد از پمپ بنزين -  جاده كالت 3كيلومتر 

69087278381397/12/16 بتن آمادهمشهدانبار جهاد تعاون- كوچه آريا خرم - دوربرگردان 

69098148481397/09/19 بتن آمادهمشهدجنب آسفالت كالت-جاده كالت 20كيلومتر-مشهد(جهد بتن پارت)جهد بناي سبك پارت 18

69074298281397/10/27 بتن آمادهمشهدبعدازسه راهي فردوسي-جاده قوچان10كيلومتر-مشهد خانه سازي مشهد19

69136398681397/08/26 بتن آمادهمشهدجنب كشتارگاه صنعتي مرغ- جاه سيمان18كيلومتر -مشهد رافع نگار20

رمضانعلي رضايي21

 20جاده ابلق بعد از -انتهاي بلوار طبرسي شمالي- مشهد 

69503309481397/10/05 بتن آمادهمشهدمتري تالش سمت راست

69167428781397/10/29 بتن آمادهچناران19صنعت -شهرك صنعتي چناران-چنارانزرين بتن شرق22



ساختماني پيكر23

جاده فرعي -17كيلومتر-جاده كالت -مشهد

69152858781397/04/12 بتن آمادهمشهد40واحد-113پالك-حامدجنوبي-سيمانبلوارسجاد

69073028281397/09/11 بتن آمادهمشهدجاده كالت-12كيلومتر-مشهدسازه بتوني آمود24

69097008481397/08/28 بتن آمادهمشهد4كيلومتر-جاده كالت-مشهدسرمايه گذاري مسكن شمال شرق25

سفيد بتن پاسارگاد26

نرسيده به روستاي كيزي بعد از پل -خين عرب -مشهد

69320959181397/05/15 بتن آمادهمشهدسمت چپ

شركت شمس غدير27

خيابان - بعد از شهرك صنعتي - جاده كالت - مشهد 

69207288981397/02/22 بتن آمادهمشهدايزوگام

شن بتن مشهد28

حاشيه -بعدازنيروگاه توس-جاده قوچان20كيلومتر-مشهد

69091228481397/04/15 بتن آمادهمشهدجاده سمت راست

(فردوسي)شن راه توس سبز29

بعدازپل سمت راست جاده - جاده آرامگاه فردوسي-مشهد

69240748981397/12/10 بتن آمادهمشهدبعد از شركت ره بان آسفالت مالوي- اسفنديان 

شركت صنعت بتن شمال شرق30

كوچه دوم -خيابان رينگ سازي- جاده قوچان - مشهد 

69104668481397/12/23 بتن آمادهمشهدكارخانه دوم-سمت راست

شركت فرآورده هاي بتني ماموت بتن31

بعد از كارخانه آسفالت - جاده ميامي-جاده سرخس -مشهد

69154418781397/05/02 بتن آمادهمشهدكيلومتر فرعي3-تابلوي مرغ مهتاب-ميامي

ماهان بتن كوير32

سمت - ميالن رينگ سازي-7جاده آسيايي كيلومتر -مشهد

69336059181397/08/20 بتن آمادهمشهدراست

مجتمع بتن آبادگران پاژ33

- كوچه رينگ سازي -  جاده قوچان 12كيلومتر - مشهد 

69193478881397/09/28 بتن آمادهمشهد39پالك 

69282519081397/10/03 بتن آمادهقوچانجاده3كيلومتر - قوچانمحمد و قربان آدينه پور34



69118208581397/09/12 بتن آمادهمشهدجنب روستاي تنگل شور-  جاده سرخس 7كيلومتر - مشهد آقاي محمود سيديان مقدم35

مسكن و عمران قدس رضوي36

جاده دست گردان نرسيده به سه - جاده سرخس - مشهد

69243949081398/01/17 بتن آمادهمشهدراهي

نيرو بتن شرق37

خ بيست -  جاده تبادكان3كيلومتر - انتهاي طبرسي شمالي

69357979181397/12/22 بتن آمادهمشهدشركت نيرو بتن شرق- متري تالش

69075438281397/12/09 بتن آمادهمشهدنبش سه راهي جيم آباد-25كيلومتر-جاده فريمان-مشهدشركت همكار بتن38

ياور بتن مشهد39

بعد از كال حد فاصل روستاي -جاده خين عرب - مشهد 

69676399681399/04/21 بتن آمادهمشهدگيزي و حسن شهاب

آقاي علي برانداف40

قطعه - خيابان رينگ ساز ي -  جاده قوچان 7كيلومتر-مشهد

69438069381397/05/11 بتن آمادهمشهدسوم سمت راست

شركت الواسيون41

پروژه آماده - 10قطعه  - 5بلوك - انتهاي بلوار كاوه-گلبهار 

69479939481398/03/16 بتن آمادهمشهدسازي گلبهار

42

بچينگ موقت شركت ساختماني ماهدشت جهت 

بتن ريزي پروژه برج بازار

مقابل - بلوار بهارستان- بعداز الماس شرق- مشهد 

69443959381397/06/26 بتن آمادهمشهد7بهارستان 

69306539181398/02/23 بتن آمادهكاشمربلوار جانبازان- كاشمر محمد رضا مطلبي43

69248379081397/04/05 بتن آمادهگناباد جاده بجستان5كيلومتر- گنابادحسين و جواد محمدپور- حميد44

جنب سردخانه-  جاده گناباد5كيلومتر - تربت حيدريه شن ريز تربت حيدريه45

تربت 

69267679081397/10/14 بتن آمادهحيدريه

46

مرتضي و محسن ازقندي شهري و عليرضا صادق 

69311279181398/03/07 بتن آمادهگناباد جاده قائن18كيلومتر - گنابادزاده



69330539181397/07/16 بتن آمادهبردسكنروبروي بهشت رضا-ابتداي جاده انابد-بردسكنآقايان غالمحسين امين زاده علي اصغر فنري47

69184428881397/06/01 بتن آمادهكاشمرسمت چپ-خليل آباد- جاده كاشمر6كيلومتر - كاشمر جهد بتن ترشيز48

مقابل پايانه سيمان- جاده زاوه24كيلومتر - تربت حيدريهآقاي جمشيد توانا49

تربت 

69320919181397/05/15 بتن آمادهحيدريه

69163138781397/09/03 بتن آمادهكاشمرجاده خليل اباد1كيلومتر-كاشمرتعاوني ساختماني انبوه سازي مقاوم كاشمر50

69169338781397/11/23 بتن آمادهگنابادگناباد حاشيه جاده بيدخت به نودهآقاي محمد حسين حيدري51

69361479281396/12/09 بتن آمادهنيشابور جاده قوچان12كيلومتر - فيروزه - نيشابورشن شويي و دانه بندي زمرد سنگ نيشابور52

69494469481397/07/22 بتن آمادهسبزوارابتداي جاده افچنگ- غرب شهرك توحيد - سبزوار آقاي عليرضا محمدي53

69353589181397/11/21 بتن آمادهنيشابوررو بروي زيرگذر خيام-بلوار كمربندي-نيشابوربنيان بتن نيشابور54

پايدار بتن فيروزه نيشابور55

جنب كارتن - جاده جديد نيشابور سبزوار 3كيلومتر- نيشابور 

69125318681397/01/28 بتن آمادهنيشابورسازان شرق

69126888681397/03/01 بتن آمادهسبزوارانتهاي بلوار دكتر علي شريعتي- سبزوار - خراسان رضوي كاظم و منوچهر خيرانديش56

69423069381398/02/07 بتن آمادهنيشابورشهرك سنگ- جاده سبزوار 2كيلومتر - نيشابور (شهر سنگ)خيام بتن فيروزه 57

شركت شن بتن نيشابور58

مشهد روبروي شركت -جاده نيشابور 17كيلومتر-نيشابور

69122458581398/01/21 بتن آمادهنيشابورگلشيد



مهدي رحمت نيا59

روبروي -نرسيده به مسجد-جاده مشهد35كيلومتر-نيشابور

69152878781397/03/08 بتن آمادهنيشابورروستاي موشان

69391259281398/02/24 بتن آمادهدرگز جاده قوچان15كيلومتر - درگزآقاي قدرت بابايي60

61

بچينگ )شركت مسكن و عمران قدس رضوي 

69462319381397/11/07 بتن آمادهمشهدمقابل آپارتمان هاي مرتفع- بلوار فردوسي - مشهد (پروژه مشهد مال

69074088281397/10/21 بتن آمادهمشهدكارخانه تكين بتن - 34ميثاق - بزرگراه ميثاق - مشهد تكين بتن62

شركت بنيان بتن63

شركت بنيان - نبش بزرگراه ميثاق- بزرگراه آزادي- مشهد

69066828281398/01/25 بتن آمادهمشهدبتن

69285159081397/10/04 بتن آمادهبردسكنروبروي پاركينگ حجاج- جاده خليل آباد4كيلومتر-بردسكن احمد ، حميد و دين محمد نخعي64

سرداب بتن تايباد65

شركت ساختماني - 13كيلومتر - تربت جام- جاده تايباد

69468419381397/12/16 بتن آمادهتايبادسرداب بتن

66

بچينگ موقت شركت رافع نگار پاژ جهت بتن 

69481229481398/03/26 بتن آمادهمشهدپروژه پارسه- جنب آتش نشاني - جاده طرقبه - مشهد ريزي پروژه پارسه

69071718281397/07/23 بتن آمادهمشهد جاده قوچان3/5كيلومتر -مشهد(جاده قوچان)فرآورده هاي سيمان شرق67

شركت بتن سازان خراسان68

بعد از زندان سنگ -  جاده فريمان 32كيلومتر - مشهد 

69474219481398/01/26 بتن آمادهفريمان(ابتداي جاده فرعي سرخس)سمت چپ - بست 

69117628581397/09/04 بتن آمادهمشهدجاده سرخس-مشهد(جاده سرخس)تعاوني آبروان توس 69

آقاي محمدعلي يزداني70

- جاده شهرك صنعتي - انتهاي بلوار بهشتي - چناران 

69478979481398/03/05 بتن آمادهچناراننرسيده به دانشگاه پيام نور



71

بچينگ موقت شركت پرند كوير شرق جهت بتن 

، بلوار خميني و 17ريزي پروژه هاي امام رضا 

كوچه درخت بيد- روبروي صفي آباد -جاده شانديز دهياري حصار گلس

طرقبه و 

69486929481397/05/21 بتن آمادهشانديز

69609599581398/01/25 بتن آمادهمشهد6بهارستان - بلوار بهارستان - ميدان خيام - مشهد(سپاد)مات بتن پايا 72

69508119481397/11/07 بتن آمادهمشهد26خيابان طرح چي - خين عرب - مشهد ايستا بتن ارم73

69462309381397/11/07 بتن آمادهتربت جام638قطعه -2فاز-شهرك صنعتي تربت جام-تربت جامتعاوني توليدي كاوشگران شرق تايباد74

69297379081397/02/06 بتن آمادهنيشابورابتداي جاده روستاي غار-  جاده باغرود9كيلومتر - نيشابور (روستاي غار)عليرضا تفضلي 75

69110778581397/04/25 بتن آمادهنيشابور جاده مشهد2كيلومتر - نيشابور (كمربندي روبروي ترمينال)خيام بتن فيروزه 76

آقاي حسين خواجه شهري77

 متر بعد از 800 - 35كيلومتر - جاده فريمان - مشهد 

69480839481398/03/23 بتن آمادهفريماناولين فرعي سمت راست- روستاي باغ ساالر 

آقاي محمدرضا محمدي78

روستاي - جاده ابلق - انتهاي طبرسي شمالي - مشهد 

69448319381397/07/27 بتن آمادهمشهدجنب كوره شوريده- شترك 

69291569081397/12/09 بتن آمادهمشهد سمت راست39بعد از خلج - خيابان خلج - سيدي - مشهد سازمان عمران شهرداري مشهد79

69650689581398/11/13 بتن آمادهقوچانجنب جدول سازي شهرداري- جاده نسيم آباد- قوچانآقاي محمدنقي رضازاده80

69098468481397/09/21 بتن آمادهمشهدجنب شركت راوند -2فاز -شهرك صنعتي توس -مشهد پايدار بتن شرق81



69129318681398/04/20 بتن آمادهگنابادجاده كاخك2كيلومتر-گنابادسنگ بتن خاور82

مقابل شهرك ولي عصر- جاده مشهد5كيلومتر-تربت حيدريه بتن ساز تربت83

تربت 

69117028581397/08/21 بتن آمادهحيدريه

كيان توسعه تيدا پارس84

داخل نيروگاه - بلوار شهيد عباس پور - مشهد شهر مشهد

69502459481397/09/25 بتن آمادهمشهدشهيد عباسپور

69504939481397/10/16 بتن آمادهخليل ابادابتداي روستاي نصر آباد- خليل آباد علي فاني85

مات بتن پايا86

-انتهاي بلوار طبرسي شمالي، بعد از پل كشف رود- مشهد 

69444739381397/06/30 بتن آمادهمشهدسمت راست- اولين كارگاه 

پاك شن توس87

جاده فرعي -بعد از شهرك صنعتي -جاده كالت -مشهد

69612459581398/02/15 بتن آمادهمشهدسيمان

69649199581398/11/05 بتن آمادهسبزوارسبزوار جاده سلطان آباد روبروي سه راهي ايزياحمدرضا ايزي88

89

توليدي سنگ شكسته و دانه بندي شده آبروان 

69704749681399/12/09 بتن آمادهمشهدجنب روستاي چاهشك- پيچ منزل آباد - جاده قوچان (تعاوني )طوس مشهد 

منصور رجايي چادر نشين قاچكانلو90

جنب كوره آجر - جاده شترك - اراضي التيمور - مشهد 

69649269581398/11/05 بتن آمادهمشهدشوريده

آقاي نويد ذبيحي نو91

-  بعد از شهرك صنعتي 16كيلومتر - جاده كالت - مشهد

69622669581398/04/30 بتن آمادهمشهدجنب شركت صنعتي معدني شرق- جاده فرعي سيمان 

آقاي محمود سليماني مشهد ريزه اي92

روستاي ارزن چه - جاده تربت جام  - 15كيلومتر - تايباد 

69647599581398/10/25 بتن آمادهتايبادعليا

93

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا پروژه قطار شهري 

69657169581398/12/17 بتن آمادهمشهدميدان فجرCمشهد ايستگاه 



مصيب اميري94

مشهدجاده سنتوكوچه رينگ سازي سمت راست كوچه دوم 

69666309681399/02/13 بتن آمادهمشهدواحد توليدي مصيب اميري

69692339681399/09/01 بتن آمادهفريمانگيلومتر دو جاده فريمان به تربت جاممجيد خوش شنو95

69705999681399/12/15 بتن آمادهسبزوارسبزوار توحيدشهر ابتداي جاده افچنگبنيان بتن سبزوار96

حسين اناركي رباطي97

باالتر از كالته آقازاده -  جاده اسفراين5كيلومتر - سبزوار

69705879681399/12/15 بتن آمادهسبزوارروستاي فريزي

98

 ۳پروژه خط -قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

69708189681399/12/23 بتن آمادهمشهدT3پايانه مسافربري كارگاه ايستگاه -مشهدقطارشهري



آدرس کارخانهنام واحدرديف

وضعیت 

تاريخ انقضاشماره پروانهفراوردهواحد

شركت پايهان1

- جاده قوچان 7كيلومتر - جاده قوچان - مشهد 

69431579381397/12/23بتن پرمقاومت  فعال31شماره - خيابان بانك ملي 

شركت پوشش ساختمان2

چهار راه -129آزادي- جاده قوچان4كيلومتر -مشهد 

69465549381397/08/24بتن پرمقاومت   فعالسمت چپ-چهارم

تكين بتن3

كارخانه تكين  - 34ميثاق - بزرگراه ميثاق - مشهد 

69427359381397/10/21بتن پرمقاومت  فعالبتن

69615309581398/03/05بتن پرمقاومت  فعالراهي فردوسي3نبش -جاده قوچان -مشهد (بتن آماده)شركت بنياد بتن خراسان 4

مات بتن پايا5

انتهاي بلوار طبرسي شمالي، بعد از پل - مشهد 

69495089481397/07/28بتن پرمقاومت  فعالسمت راست- اولين كارگاه -كشف رود

تكين بتن6

كارخانه تكين  - 34ميثاق - بزرگراه ميثاق - مشهد 

69427359381397/10/21بتن پرمقاومت  فعالبتن

69641499581398/09/17بتن پرمقاومت  فعال جاده قوچان3/5كيلومتر -مشهد(جاده قوچان)فرآورده هاي سيمان شرق7

شركت بنيان بتن8

- نبش بزرگراه ميثاق- بزرگراه آزادي- مشهد

69446239381398/01/25بتن پرمقاومت  فعالشركت بنيان بتن

9

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا پروژه قطار 

69655689581398/12/10بتن پرمقاومت  فعال38انتهاي طبرسي شمالي ايستگاه سگمنت-شهري مشهد

بتن پر مقاوت



بتن پر مقاوت
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