
 

 

ی آماده و قطعات بتنی ایران  لیست اعضاء انجمن صنفی تولیدکنندگان بت 
www.betonngo.com 

 

نام واحد تولیدی /  ردیف
کت  شر

شماره تلفن دفت  و   آدرس دفت  و کارخانه مدیر عامل محصول
 کارخانه

ی  1 ز بت  ی آماده و قطعات بتنی  التر (، خیابان دانش 422کارخانه: تهرانپارس، خیابان استخر، خیابان  فرهان چ  محمد  بت   )صفایی فراهایی
 
ق  11771144-5 گاه، روبه روی دانشگاه خواجه نصت  شر

ی  2 ی ورامت 
ی آماده پارس بت  زایی  بت   احمد مت 

 
، بعد از بیمارستان  ی  11417273-7 میدان ویل عرص خرداد، نرسیده به 75کارخانه: ورامت 

4-11411277 

ی  3 ی آماده و قطعات بتنی  پاکدشت بت   هاشم رحمن   بت 
 

: خيابان ویلی عرص، بلوار كشاورز، 
ضا حجت دوست، پالك  53دفت  ، نبش كوچه علت  ی  جنویر

ی  داخل فلسطت 
طبقه  273مت 

 71واحد 2
ي  71جاده خاوران پاكدشت، خيابان  44کارخانه:  كيلومت    شاهدمت 

22111212 
22111117 
11343122 
11343315 

ی  4 ی آماده تهران بت  ی گنجه بت   سجاد اکتر
 

، پالک  71کارخانه:  شادآباد، بلوار   11231425 1شهريور، ميدان بور بور، خيابان شهيد عبدالرحيمی
11231424 

ی  5 ی آماده و قطعات بتنی  خانه بت   22132234 4ورودي پارك چيتگر و شهرك گلستان، كوچه نسيم  کارخانه:اتوبان تهران کرج، شعینر محمد عیل  بت 

 سنگ شکن غرب 6
 

ی آماده  عیل شاه حمزه بت 
 

ی غرب، انتهاي كوچه قاسم زاده، پالک
ی كاشایی  4، طبقه 773، ساختمان نور 14دفت  مرکزی:ستاري جنوب، خروچر

ی و ميدان كتاب، جنوب  ی چهار راه شو غریر  77واحد 2طبقه  772خيابان پالك دفت  فروش: سعادت آباد، بت 
 کارخانه: جاده شهريار، بعد از سعيد اباد، نرسيده به پل بادامك، دست چپ

2-22311324 
5-44123341 

15131433 

ی آماده و قطعات بتنی  فربت 7 ی  بت   11232242 جاده قدیم کرج، جنب پل کن، خیابان فربت 1کارخانه: کیلو مت   احمری پورچنگت 
1-11231211 
2-11451115 

ی آماده فهاب 8 ی  بت   فروتن مهر حست 
 

: میدان توحید، خیابان پرچم، پالک   7، واحد 42دفت 
وی آزادگان، جنب بانک ملت، پالک   717کارخانه: پاسگاه نعمت آباد، بعد از مت 

5-11241212 
5-55223423 

ی آماده 7 طینا 9  بیاتغالمرضا  بت 
 

ی كارگر و  : بلوار كشاورز، بت 
 طبقه دوم 414آذر، پالك  71دفت 

 732کارخانه: جاده ساوه، نعمت آباد، خيابان سهيل، نرسيده به آزادگان، پالك 
1-22157112 

22111514 
55212357 

ی آماده محمود رضایی  11  محمود رضایی  بت 
 

 خاكی سمت راست
ی ، اولت  ی  11515433 کارخانه:  جاده خاوران، سه راهی سيمان به سمت ورامت 

11515457 

ی  11 ی آماده فر بت   یاش بیات بت 
 

:  خيابان نواب صفو  ، برج گردان، درب شمایل ،یدفت  ی
 
ق  531واحد  5طبقه  ،نبش آذربايجان شر

 شمایل وز ت  مادر، کوچه ف دانیقبل از م ،نی یعباس ورام د یبلوار شه ،یدی:  بزرگراه آزادگان، بزرگراه سعکارخانه
11121712 
11127431 
55211511 

ی  12 ی آماده شوش بت  ، ايستگاه انبار آهن عیل رئییس بت  ی  11215243-2 کارخانه:  ميدان افرسيه، جاده خاوران، بعد از گردنه تنباكویی

ی دماوند 13 ی آماده سفال بت  ی  بت   عبدالحست 
ی

ی خرمدشت، كيلومت   چراغ
 11474545-1 جاده آبعیلی خرمدشت، جنب سفره خونه نصف جهان 75کارخانه: شهرك صنعن 

ی آماده هماهنگ سقف 14 ازی بت  ، پالک  نارص شت   11111314 71کارخانه: خیابان دماوند، سه راه اتحاد، خیابان اتحاد، خیابان نهم غریر

ی روز 15 ی آماده پیشتاز بت   22712337-2 ، کوچه هشتم54جاده مخصوص، روبروي سايپا، خيابان  75کارخانه: كيلومت   محمد رضا شعینر  بت 

ی  16 زفاما بت  ی آماده و قطعات بتنی  التر ز سینا نازیاب بت  ی التر
 15541212 کارخانه: جاده شهريار كرج، هفت جوي، بلوار دامداران، انتهای جاده معادن، فاما بت 

15542121      
44-21313771 



 

 

ی  17 ی آماده نظارت بت  ، نبش خيابان گلستان، ساختمان ابوالفضل نظارت بت  ی
: خيابان آيت هللا كاشایی  2واحد  4پزشکان، بلوک  دفت 

ين،  انتهای خيابان وحيد ی  7پالک  4کارخانه: جاده شهريار، بعد از سعيد آباد، نرسيده به پل بادامك روبروي پمپ بتی
5-22317272 

22311525 

ی آماده پایا سازه 18 وان بت  ی ی خرمدشت، خیابان  حسن پالت 
ي سينا، كوچه ابن سینا  42کارخانه: منطقه صنعن   11471511-1 4مت 

11474374 

ان جهاد تهران 19 ی آماده برق گست  ضا تایل بت  ، مجتمع تجاری و اداری اترک، پالک  علت 
ی
، روبروی مسجد نظام ماق : خیابان آیت هللا کاشایی  431، واحد 4، طبقه 4دفت 

ی، نبش جالل، پالک  73کارخانه: کیلومت    43جاده مخصوص، خیابان عاشر
1-21314217 
1-22525412 

ی  21 ی آرمه بت  ی آماده آرمه چت  ی  مهران رهگذر بت  ، روبروي بانك مسكن شعبه شهريار، ساختمان كانون مهندست  ی
 

ی رانندگ :  شهريار، خيابان وليعرص، باالتر از راهنمایی  دفت 
 کارخانه:  جاده کرج شهریار، هفت جوي، خيابان ايرانيان، جنب معدن ايرانيان

15442212 
21211527 

ی محمودی 21 ی آماده فبا بت  ، جنب اتوبان ساوه، پالک  ماشاهلل محمودی بت 
ی
 51175577-1 773کارخانه: جاده احمدآباد مستوق

ی  22 ی آماده ساحل بت   احمد شاه حمزه بت 
 

، مجتمع تجاري ساحل، ورودي  ی  جنویر
ی ، خيابان شاهت  ی

: : خیابان آيت هللا كاشایی  4واحد   4دفت 
 مت  جلوتر دست راست 433از سعيدآباد، زير پل بادامك، خيابان حسن آباد خالصه، کارخانه: شهريار، بعد 

22332313 
22331323 
15131571 

ی آماده و قطعات بتنی  پریفاب 23 ق كارخانه سيمان تهران سعید کریم نژاد بت  ی آباد، ضلع شر
 11247173-1 کارخانه: بزرگراه امام رضا، جاده غنی

ی  پیشگام زاگرس غرب 24  عباس احمدیان آماده و قطعات بتنی  بت 
 

و  4کارخانه: سه راه شهریار، کمربندی اندیشه شهریار، بعد از مجتمع کارگاه زاگرس، جنب کانال، کوچه ستایش یکم، پالک 
2   

21273527 
21211111 

ی شهریار 25 ی آماده و قطعات بتنی  زرگام بت  زی بت  ی خیابان هومن التر ، بت 
: آیت هللا کاشایی  1، واحد 735مهران و بهنام، پالک  دفت 

)  کارخانه: جاده شهریار، بعد از سعیدآباد، نرسیده به پل بادامک، خیابان زرنان )شهید ناطف 
22111312       

1-21212412 

ی عرص ایرانیان 26 ی آماده اهورا بت     بت 
ی
اسماعیل صوق

 گوالن
 

گ، پالک  ، نرسیده به خیابان گلتر
: خیابان شهید مدیی  1واحد 1طبقه  7177دفت 

ق، بعد از سايپا، الين كندرو، كوچه كاوه  کارخانه: سه راه تهرانپارس، جاده دماوند به سمت شر

11411723 
11411452 
11142113 

ی شکوه 27 ی آماده برج بت  مهرداد رضازاده  بت 
 حسینی نژاد

ی شکوه  533کارخانه: خیابان دماوند،   مت  بعد از پل رسالت، کوه برج بت 
 

1-11111415 

ی  28 ی آماده نوین صنعت بت  ضا نژاد دهقان بت  ی بانك پاسارگاد، طبقه  علت 
، نرسيده به جنت آباد، نبش شقايق، طبقه فوقایی ی

: خيابان آيت هللا كاشایی  1واحد  2دفت 
ين،  انتهای خيابان  ی  7وحيدکارخانه:  جاده شهريار، بعد از سعيد آباد، نرسيده به پل بادامك روبروي پمپ بتی

4-22722253 
15131147 
15131742 

ی ری 29 ی آماده پاک بت  ی آباد، بلوار رستگار، جنب بيمارستان رازي، پالک کارخانه:   مهدی یزدان شناس بت  ی آباد، امت 
 11274574 711شهر ري، سه راه تف 

ی آرشا 31 ی آماده آریا بت  ی  مازیار مهرنوش بت  ی آریافر و شستر : بلوار مرزداران، بت 
، باالی موسسه ثامن، پالک دفت   2واحد  23جنویر

ی سعيد آباد، انتهاي خيابان آزادگان، خيابان الوند 1کارخانه: كيلومت  
 جاده شهريار، منطقه صنعن 

1-22411334 

ی  31 ی آماده سدید بت   عباس شیخی  بت 
 

ق، قبل از خروچر ستاری جنوب، ساختمان مینیاتور،  ی شر
:  خيابان آيت هللا كاشایی  7طبقه اول واحد  2پالک دفت 

ین، خیابان وحید  ی  4کارخانه: جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، روبروی پمپ بتی
22722333 
22725333 
15132525 

ی  32 ی آماده شهران بت   ایگدر پوریا  بت 
 

ق، نرس : همت غرب به شر ی بلوار پژوهنده )شاه ،یبه ستار  دهیدفت   71، واحد 55(، پالک جنویر  ت 
ين،  انتها:  کارخانه ی  4خيابان وحيد یجاده شهريار، بعد از سعيد آباد، نرسيده به پل بادامك، روبروي پمپ بتی

22737515 
2-22272571 

 مهدی نوروزی قطعات بتنی  کفپوش ری شهر 33
 

، روبه روی بانک ملت، پالک  ی : خیابان فدائیان اسالم، نرسیده به سه راه ورامت 
 751دفت 

 ، ی  11قلعه نو، شهرک صنعن  عشق آباد، قطعه کارخانه: جاده ورامت 
11234314 
11115212 

 عبدی نیا قطعات بتنی  راه سازان زر افشان 34
 

و  ی و جنت آباد، خیابان نت  ی شاهت  ، بت 
: بلوار آیت هللا کاشایی ، پالک 4دفت  ی  43، واحد 7، ساختمان ستر

،پالک  اندیشه، 4کارخانه: جاده اندیشه، به طرف ش آسیاب، روبه روی فاز 
 
ق  551بلوار شهید راغب، خیابان اطلس شر

22335132 
15712127 

: عبدل آباد، خیابان انقالب، ساختمان پزشکان مهر، طبقه  مهدی امینی  قطعات بتنی  جم جدول 35  1واحد  1دفت 
، قلعه نو، شهرک صنعن  عشق آباد، خیابان پانزدهم، شماره  ی  745کارخانه: جاده ورامت 

55211533 
1-11115233 



 

 

نوین سبک ساز سبالن  36
 )آراکس(

ین، ساختمان گلزار ، طبقه  غالمرضا شحدی قطعات بتنی  ی ، روبه روی پمپ بتی :  خیابان آیت هللا کاشایی  1، واحد 1دفت 
 جاده ارجستان 74کارخانه: اردبیل، کیلو مت  

23-22112211 

ی غرب 37 ی آماده سادات بت  ، میدان سادات، سمت چپ 77کیلومت  کارخانه:   نادر حجازی بت   22135752 جاده مخصوص، خیابان جهاد جنویر
22132251 

ی آماده شن ریزان غرب 38 ، بلوار کاج، نبش بنفشه  منوچهر محمدی بت  : شهرک گلستان، بلوار امت  کبت 
 ، طبقه اول2، واحد 11، پالک 1دفت 

بندي چيتگر، بعد از ميدان شهر قدس،  ، جنب كانالکارخانه: كمتر  روبروي پادگان خيتر

22111171 
31742222711 

ی خان محمدی 39 ی آماده آذر بت   55451412-1 74کارخانه: جاده ساوه، نرسيده به چهاردانگه، روبروي ايرانخودرو، خيابان سديد پالك  اکتر خان محمدی بت 

ی  41 ی آماده ستوده بت  محمود رئییس فرد  بت 
 آبادی

 11512122 خاوران، بعد ازميدان آقانور، الين كندرو، بتون آماده ستودهکارخانه: سهراه 
43-11212271 

ی حیدری 41 ی آماده دلتا بت   رضا حیدری بت 
 

ی خادم،  باالي بانك صادرات، 
ی ورزشر

 
، جنب مجتمع فرهنگ ی ی خيابان وفا آذر و خيابان رامت  ق،بت  :بلوارفردوس شر دفت 

، پالک   72واحد  2طبقه  422ساختمان مريمی
، انتهای کوی افرسان، به سمت پل بادامک

ی
 کارخانه: اتوبان آزادگان، احمدآباد مستوق

22321227 
22323411 

ی سازان عدل ایرانیان 42 ی آماده بت  مت  محسن سید  بت 
 موسوی

، خیابان بهنام، کوچه عطاران، پالک  : بلوار آیت هللا کاشایی  74، واحد 2، طبقه 41دفت 
ی خیابان کارخانه:کمربندی وزبهرام، بعد از چهارراه اصیل، خیابان عیل آباد، دست راست اولت   آزادگان، جاده فت 

4-22151213 
51244113 

ق 43 ی شر ی آماده پارش بت  ازی بت  ق، بعدازسايپا، الين كندرو، كوچه كاوه نارص شت   11721122-14 کارخانه: سهراه تهرانپارس، جاده دماوند به سمت شر

ی  44 ی آماده ریگوهر بت  ی برادران  بت  حست 
 ابراهیم

 11223125 773کارخانه: ابتدای بزرگراه امام عیل شمال جاده معدن روبروی واحد هفتم سیمان تهران کارگاه
11221323 

ی فردیس 45 ی آماده میعاد بت  : فردیس، فلکه سوم، خیابان  بهرامعیل افتخاری بت   5واحد  713جدید، پالک  42دفت 

 ، ابتدای ورودی فاز چهار اندیشه1شهریار به کرج، کیلومت  کارخانه: جاده 

34111551313 
34111551323 

ی  46 ی آماده ایلیا بت   11217211 كهريزك، عبدل آباد، نرسيده به روستاي تورقوزآباد، جنب انبار پاسارگاد کارخانه:  محمدعیل آهنگر بت 
11217111 

ی  47 ی آماده آدران بت  سید اعالالدین مت   بت 
 عشف  

 51521722-17 43کارخانه:جاده ساوه سه راه آدران به سمت شهریار، بعد از پل راه آهن شهرک صنعن  زواره ای خیابان صنعت دهم پالک

پارس جدول محبوب  48
 دو

زایی  قطعات بتنی  ، بعد از میدان ولیعرص، جنب کوی جعفرآباد عیل مت  ی : ورامت 
 دفت 

، شهرک  ی ، کوچه کارگرکارخانه: جاده تهران ورامت  آباد، به طرف خرین، نرسیده به تاالر خایی  مت  جلوتر 233، 5خت 
4-11411553 

ی اربابیان 49 ی آماده ساروج بت  ی  433کارخانه: رباط کریم، ابتدای جاده قدیم ساوه،  مهدی اربابیان بت  کت ساروج بت   51273213 مت  بعد از میدان الغدیر، شر
51242471 

ی خانمحمدی 51 ی آماده آرتا بت  ین بهنام خان محمدی بت  ی ، جنب پمپ بتی ، بعد از پل شهید آوینی  55474514 کارخانه: شهر ری، خیابان شهید رجایی
55474134 

ی اسعدی 51 ی آماده ریگزار بت  ، ساختمان ایساتیس، طبقه قاسم اسعدی بت  : شهریار، خیابان ولیعرص، خیابان طالقایی  1واحد  1دفت 
ینکارخانه:شهریار، میدان  ی  سپاه به سمت هفت جوی، روبروی پمپ بتی

4-15411113 

ی آزادگان  52 خدمات بت 
 جنوب

ی آماده کارخانه: کمربندی آزادگان )شمال به جنوب(، الین کندرو، نرسیده به گروه صنعن  ایران خودرو دیزل، روبروی بلوار  مهدی حاچر زاده بت 
 الغدیر)ورودی یافت آباد(

1-55421515 

ی  53 ی آماده آسیا بت  ، برج سمرقند، واحد  مهدی توکیل بت  : جنت آباد جنویر  573دفت 
 7، خیابان وحید جاده شهريار، بعد از سعيد آباد، نرسيده به پل بادامك، دست چپ کارخانه: 

22222457 
22222451 
15132112 

ی  54 ی ورامت 
ی آماده قائم بت  ی خت  آباد و  پرویز چرخلو بت  ، بت  ی  میدان پوئینک، انتهای خیابان صنعت سنگ شمایلکارخانه: جاده ورامت 

 
5-11433111 



 

 

 

ی غرب تهران 55 ی آماده نامور بت  اده بت  ی ی تقاطع سمت راست، بعد  رجب علت  کارخانه: جاده ساوه، بعد از پل کمربندی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان شهدای سدید، اولت 
 1دی، بلوار جمهوری اسالیم، پالک  1از میدان 

55421315 
55451112 
55421175 

ی عسگری 56 ی آماده روعان بت  وزبهرام، ابتدای بلوار امام رضا، خیابان نسیم، بن بست نسیم، پالک  عیل عسگری بت   51244115-2 72کارخانه: کمربندی آزادگان، فت 
51244274 

ی  57 ی پرشت 
ی آماده دژ بت   41511333 تلو، مقابل پادگان جواد االئمه کارخانه: لواسان، لشگرک، تقاطع جاده بهزاد برهمند بت 

ی باالدستیان 58 ی آماده جهان بت  ازی 133کارخانه: اتوبان آزادگان،  مرتضی باالدستیان بت  ، خیابان صیاد شت 
ی
  31743214121 مت  بعد از ورودی جاده احمدآباد مستوق

ی آماده و قطعات بتنی  یاسوران 59 بت 
 و افزودیی ها

:  محمدرضا قم ، بعد از تقاطع مطهری، بن بست رخسانا، پالک  دفت  یعن   1، واحد7تهران، خیابان شر
 کارخانه: یاسوج، میدان جهاد، بلوار کشاورز، روبروی کوی آزادگان

1-22241114   
1-

31211113514 

ی فرزانگان 61 ی آماده و قطعات بتنی  ماهان بت  محمدحسن  بت 
 فالحتکار

،  اصفهایی
ی
ق : انتهای بلوار اشر  2، واحد 2مرکزی، پالک  2خ شهید اقبالپور، کوهسار  دفت 

، فاز   ، میدان دوم، ضلع شمایل مادایران7کارخانه: هشتگرد، شهر صنعن 
22214241 
22241135 
3412137 

ی آماده 4طینا  61  غالمرضا بیات بت 
 

ی كارگر و  : بلوار كشاورز، بت 
 طبقه دوم 414آذر، پالك  71دفت 

ين، نبش خيابان وحيدکارخانه:جاده شهريار،  ی  1بعد از سعيد آباد، نرسيده به پل بادامك، روبروي پمپ بتی
1-22157112 

22111514 
15131112 

ی آریا 62 ی آماده دژ ایستا بت   51442743-1 44کارخانه:جاده قدیم قم، حسن آباد فشافویه، ابتدای جاده قلعه نو، پالک  غضنفر همت بت 

ی  63 ی آماده آسا بت  ، جاده وهن آباد، نبش ورودی سپیدار بابایی محمد  بت   51224233 کارخانه: رباط کریم، میدان امام خمینی
51224133 

ده ایران 64 ی پیش فرسر چه پیش تنیده و دال  بت  تت 
 مجوف

 22123717 بزرگراه لشگری )جاده مخصوص کرج(، مقابل پاالیشگاه نفت پارس 44کارخانه: کیلومت   اکتر دانشگر


