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فرهان چیبتن آماده و قطعات بتنی

 8137983761166185858، پالک 2، خیابان البرز (گمرک)، بعد از آزادگان، خیابان سامانی پور(به سمت شرق)بزرگراه فتح : کارخانهسعید حسینیبتن آماده

66184073

1-337146470136231410 خرداد، نرسیده به میدان ولی عصر15ورامین، بعد از بیمارستان : کارخانهاحمد میرزاییبتن آماده


36233811-2



14166838593603092588963434هاشم رحمتیبتن آماده و قطعات بتنی

88969391

339163417736020788 متری شاهد16 جاده خاوران پاکدشت، خیابان 22کیلومتر :  کارخانه

36020035

913787644916680306066803285 شهریور، میدان بور بور، خیابان شهید عبدالرحیمی، پالک 17شادآباد، بلوار :  کارخانه سجاد اکبری گنجهبتن آماده

66803282

66803281

214856135114470489844704802اتوبان تهران کرج، ورودی پارک چیتگر و شهرک گلستان، کوچه نسیم :کارخانهمحمدعلی شعیبیبتن آماده و قطعات بتنی

4-214719744614406406444077082، طبقه 110، ساختمان نور 72ستاری جنوب، خروجی کاشانی غرب، انتهای کوچه قاسم زاده، پالک:دفترعلی شاه حمزهبتن آماده

 335963124244064030جاده شهریار، بعد از سعید اباد، نرسیده به پل بادامك، دست چپ: کارخانه

65603200

13781778136640649866404424 جاده قدیم کرج، جنب پل کن، خیابان فربت6کیلو متر : کارخانهچنگیز احمری پوربتن آماده و قطعات بتنی

6627156266406496-7

66253665-8

5-1145787515166427434، واحد 28میدان توحید، خیابان پرچم، پالک : دفترحسین فروتن مهربتن آماده

5-13155880280پاسگاه نعمت آباد، بعد از متروی آزادگان، جنب بانك ملت، پالک : کارخانه

9-14179944478897357488951698 طبقه دوم292 آذر، پالک 16بلوار کشاورز، بین کارگر و : دفترغالمرضا بیاتبتن آماده

104136779636388973572جاده ساوه، نعمت آباد، خیابان سهیل، نرسیده به آزادگان، پالک : کارخانه

55864051

131891551333575200جاده خاوران، سه راهی سیمان به سمت ورامین، اولین خاکی سمت راست:  کارخانهمحمود رضاییبتن آماده

33575251

 66389198 506131965196766381910 واحد 5خیابان نواب صفوی، نبش آذربایجان شرقی، برج گردان، درب شمالی، طبقه :  دفتریاسر بیاتبتن آماده

18961561115586953666381209بزرگراه آزادگان، بزرگراه سعیدی، بلوار شهید عباس ورامینی، قبل از میدان مادر، کوچه فیروز شمالی:  کارخانه

55869537

8-18559955813386767433495420میدان افسریه، جاده خاوران، بعد از گردنه تنباکویی، ایستگاه انبار آهن:  کارخانهعلی رییسیبتن آماده

6-16533711137621480376212525 جاده آبعلی خرمدشت، جنب سفره خونه نصف جهان15شهرک صنعتی خرمدشت، کیلومتر : کارخانهعبدالحسین چراغیبتن آماده

17165875511177333032خیابان دماوند، سه راه اتحاد، خیابان اتحاد، خیابان نهم غربی، پالک : کارخانهرازگردانیبتن آماده

 4 طبقه 410 متر داخل فلسطین جنوبی، نبش کوچه علیرضا حجت دوست، پالک 50خیابان ولی عصر، بلوار کشاورز، : دفتر

17واحد
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1طینا 

14
سفال بتن دماوند

11
محمود رضایی

12

فر بتن

13
سروش بتن خاوران

5

تهران بتن

6
خانه بتن

7

سنگ شکن غرب

8

فربت

9
فهاب

لیست اعضا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

البرز بتن
1

4

پاکدشت بتن

3
پارس بتن ورامین

2
پارت بتن

5-16511431517711937777117922، خیابان دانشگاه، روبه روی دانشگاه خواجه نصیر(صفایی فراهانی) شرقی 244تهرانپارس، خیابان استخر، خیابان : کارخانه

15
هماهنگ سقف
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لیست اعضا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

البرز بتن
5-16511431517711937777117922، خیابان دانشگاه، روبه روی دانشگاه خواجه نصیر(صفایی فراهانی) شرقی 244تهرانپارس، خیابان استخر، خیابان : کارخانه1 4-13861155114419813244198001، کوچه هشتم52 جاده مخصوص، روبروی سایپا، خیابان 15کیلومتر: کارخانهمحمدرضا شعیبیبتن آماده

37513154688978781465526868جاده شهریار کرج، هفت جوی، بلوار دامداران، انتهای جاده معادن، فاما بتن البرز: کارخانهسینا نازیاببتن آماده و قطعات بتنی

65524949 

46060117-22

5-814818749588977492244071814 واحد 2خیابان آیت اهلل کاشانی، نبش خیابان گلستان، ساختمان پزشکان، بلوک : دفترابوالفضل نظارتبتن آماده

133596312414407838144077585 پالک 2جاده شهریار، بعد از سعید آباد، نرسیده به پل بادامك روبروی پمپ بنزین،  انتهای خیابان وحید: کارخانه

7-216571398314269318076213563 متری سینا، کوچه ابن سینا 24منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان : کارخانهحسن پالیزوانبتن آماده

76212012

3-207147471563246092461، واحد 2، طبقه 2خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی مسجد نظام مافی، مجتمع تجاری و اداری اترک، پالک : دفترعلیرضا تایلبتن آماده

9-20138981781144545238 جاده مخصوص، خیابان عاشری، نبش جالل، پالک 10کیلومتر : کارخانه

33517199188978785765224474شهریار، خیابان ولیعصر، باالتر از راهنمایی رانندگی، روبروی بانك مسکن شعبه شهریار، ساختمان کانون مهندسین:  دفترمهران رهگذربتن آماده

335131150346893581جاده کرج شهریار، هفت جوی، خیابان ایرانیان، جنب معدن ایرانیان:  کارخانه

6-11033131737978978756856715511جاده احمدآباد مستوفی، جنب اتوبان ساوه، پالک : کارخانهماشاهلل محمودیبتن آماده

 214739686874409576044008070  واحد 2خیابان آیت اهلل کاشانی، خیابان شاهین جنوبی، مجتمع تجاری ساحل، ورودی : : دفتراحمد شاه حمزهبتن آماده

044007080 متر جلوتر دست راست200شهریار، بعد از سعیدآباد، زیر پل بادامك، خیابان حسن آباد خالصه، : کارخانه

65606513

6-18679493313342132133421310بزرگراه امام رضا، جاده غنی آباد، ضلع شرق کارخانه سیمان تهران: کارخانهسعید کریمی نژادبتن آماده و قطعات بتنی

17541854334681058046810581عباس احمدیانبتن آماده و قطعات بتنی

46867666

       6335173351744969034، واحد 105آیت اهلل کاشانی، بین خیابان مهران و بهنام، پالک : دفترهومن البرزیبتن آماده و قطعات بتنی

6-335319186546838274(شهید ناطقی)جاده شهریار، بعد از سعیدآباد، نرسیده به پل بادامك، خیابان زرنان : کارخانه

77269180 9164579363177268964 واحد3 طبقه 1311خیابان شهید مدنی، نرسیده به خیابان گلبرگ، پالک : دفتراسماعیل صوفی گوالنبتن آماده

16566486137734933277269258سه راه تهرانپارس، جاده دماوند به سمت شرق، بعد از سایپا، الین کندرو، کوچه کاوه: کارخانه

77328390

6-174676871577793265 متر بعد از پل رسالت، کوه برج بتن شکوه500خیابان دماوند، : کارخانهیونس صفر زادهبتن آماده

77786271

2-714838746314416443844148850 واحد 4خیابان آیت اهلل کاشانی، نرسیده به جنت آباد، نبش شقایق، طبقه فوقانی بانك پاسارگاد، طبقه : دفترعلیرضا نژاد دهقانبتن آماده

1335311118665607321جاده شهریار، بعد از سعید آباد، نرسیده به پل بادامك روبروی پمپ بنزین،  انتهای خیابان وحید:  کارخانه

65607128

137187874545933412512شهر ری،سه راه تقی آباد، امین آباد، بلوار رستگار، جنب بیمارستان رازی، پالک :کارخانهمهدی یزدان شناسبتن آماده

3-8146465344444269002 واحد 80بلوار مرزداران، بین آریافر و سرسبز جنوبی، باالی موسسه ثامن، پالک : دفترمازیار مهرنوشبتن آماده

3359651238 جاده شهریار، منطقه صنعتی سعید آباد، انتهای خیابان آزادگان، خیابان الوند، روبروی سوارکاری الوند3کیلومتر : کارخانه

1148389674544144000 طبقه اول واحد 4خیابان آیت اهلل کاشانی شرق، قبل از خروجی ستاری جنوب، ساختمان مینیاتور، پالک :  دفترعباس شیخیبتن آماده

2335311865344145000جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، روبه روی پمپ بنزین، خیابان وحید : کارخانه

65604545

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

19
پایا سازه

20

25
پیشگام زاگرس غرب

26
زرگام بتن شهریار

27

اهورا بتن عصر ایرانیان

16
پیشتاز بتن روز

22
فبا بتن محمودی

23

ساحل بتن

24
پریفاب

برق گستران جهاد تهران

21
آرمه چین آرمه بتن

17

فاما بتن البرز

18
نظارت بتن

28
برج بتن شکوه

29

نوین صنعت بتن

30
پاک بتن ری

31
آریا بتن آرشا

32

سدید بتن
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لیست اعضا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

البرز بتن
5-16511431517711937777117922، خیابان دانشگاه، روبه روی دانشگاه خواجه نصیر(صفایی فراهانی) شرقی 244تهرانپارس، خیابان استخر، خیابان : کارخانه1 ۱147381384446139207 واحد۱۰۵جنت اباد جنوبی، بلوار الله شرقی،  نرسیده به چهارراه الله، پالک : دفترپوریا ایکدربتن آماده

2335963116146139277جاده شهریار، بعد از سعید آباد، نرسیده به پل بادامك، روبروی پمپ بنزین،  انتهای خیابان وحید:  کارخانه

1/111389817461138981746144906869 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، بلوار تعاون، خیابان شهریور یکم، پالک 10کیلومتر : کارخانهخانم حسین زادهبتن آماده

15731151931863680201136802062خیابان فدائیان اسالم، نرسیده به سه راه ورامین، روبه روی بانك ملت، پالک : دفترمهدی نوروزیقطعات بتنی

67184416584136695498جاده ورامین، قلعه نو، شهرک صنعتی عشق آباد، قطعه : کارخانه

2014739591944400533244005308، واحد 1، ساختمان سبز، پالک 2بلوار آیت اهلل کاشانی، بین شاهین و جنت آباد، خیابان نیرو : دفتریاسر عبدی نیاقطعات بتنی

557316998379465198941 اندیشه، بلوار شهید راغب، خیابان اطلس شرقی،پالک 2جاده اندیشه، به طرف سر آسیاب، روبه روی فاز : کارخانه

93669507055876500 واحد 3عبدل آباد، خیابان انقالب، ساختمان پزشکان مهر، طبقه : دفترمهدی امینیقطعات بتنی

3-12536695800جاده ورامین، قلعه نو، شهرک صنعتی عشق آباد، خیابان پانزدهم، شماره : کارخانه

80-9148181337544964879، واحد 3خیابان آیت اهلل کاشانی، روبه روی پمپ بنزین، ساختمان گلزار ، طبقه :  دفترغالمرضا سرحدیقطعات بتنی

5638117598 جاده ارجستان12اردبیل، کیلو متر : کارخانه

 138971311944905154 جاده مخصوص، خیابان جهاد جنوبی، میدان سادات، سمت چپ11کیلومتر : کارخانهنادر حجازیبتن آماده

44904459

14948181744476371444763717، طبقه اول4، واحد 39، پالک 3شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، بلوار کاج، نبش بنفشه : دفترمنوچهر محمدیبتن آماده و شن و ماسه

335111421809128884163کمربندی چیتگر، بعد از میدان شهر قدس، روبروی پادگان خیبر، جنب کانال: کارخانه

6-12331999311155257264جاده ساوه، نرسیده به چهاردانگه، روبروی ایرانخودرو، خیابان سدید پالک : کارخانهاکبر خانمحمدیبتن آماده

18559549443357499533574988، الین کندرو، ستوده بتن(آقانور)خاوران، دو کیلومتر بعد ازمیدان ثامن الحجج : کارخانهمحمود رییسیبتن آماده و شن و ماسه

33468417-20

14819838658978466444043441رضا حیدریبتن آماده

44040293

اتوبان آزادگان، احمدآباد مستوفی، انتهای کوی افسران، به سمت پل بادامك: کارخانه

2-331411719944953470کمربندی آزادگان، جاده فیروزبهرام، بعد از چهارراه اصلی، خیابان علی آباد، دست راست اولین خیابان:کارخانهمیرمحسن سیدموسویبتن آماده

56822630

92-174683469977143688سه راه تهرانپارس، جاده دماوند به سمت شرق، بعدازسایپا، الین کندرو، کوچه کاوه: کارخانهناصر شیرازیبتن آماده

 110185586947633480985ابتدای بزرگراه امام علی شمال جاده معدن روبروی واحد هفتم سیمان تهران کارگاه: کارخانهحسین برادران ابراهیمیبتن آماده

33489080

 5317598475302636553090 واحد 160 جدید، پالک 28فردیس، فلکه سوم، خیابان : دفتربهرامعلی افتخاریبتن آماده

375131151402636557040، ابتدای ورودی فاز چهار اندیشه3جاده شهریار به کرج، کیلومتر : کارخانه

 181714433496861896کهریزک، عبدل آباد، نرسیده به روستای تورقوزآباد، جنب انبار پاسارگاد: کارخانهمحمدعلی  آهنگربتن آماده

96861796

91-376411896656586188سید عالالدین میر عشقیبتن آماده

2-33716167113623655436236550ورامین، بعد از میدان ولیعصر، جنب کوی جعفرآباد: دفترعلی میرزاییقطعات بتنی

 متر جلوتر400، 5جاده تهران ورامین، شهرک خیرآباد، به طرف خرین، نرسیده به تاالر خانی، کوچه کارگر: کارخانه

 376173194356424219مهدی اربابیانبتن آماده

56423009 

56423007

 187976348355212592شهر ری، خیابان شهید رجایی، بعد از پل شهید آوینی، جنب پمپ بنزین: کارخانهبهنام خان محمدیبتن آماده

55212602

20جاده ساوه سه راه آدران به سمت شهریار، بعد از پل راه آهن شهرک صنعتی زواره ای خیابان صنعت دهم پالک:کارخانه

 متر بعد از میدان الغدیر، روبروی انبار قدس، شرکت ساروج بتن200رباط کریم، ابتدای جاده قدیم ساوه، : کارخانه

بلوارفردوس شرق،بین خیابان وفا آذر و خیابان رامین، جنب مجتمع فرهنگی ورزشی خادم،  باالی بانك صادرات، ساختمان :دفتر

18 واحد 4 طبقه 288مریمی، پالک 

52
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46
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47
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44
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ستوده بتن

51

ساروج بتن اربابیان

41

42

راه سازان زر افشان

جم جدول

(آراکس)نوین سبك ساز سبالن 

سادات بتن غرب

شن ریزان غرب

45
پارسی بتن شرق

33
شهران بتن

34
داالهو بتن ساعی

35
کفپوش ری شهر

43

دلتا بتن حیدری
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لیست اعضا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

البرز بتن
5-16511431517711937777117922، خیابان دانشگاه، روبه روی دانشگاه خواجه نصیر(صفایی فراهانی) شرقی 244تهرانپارس، خیابان استخر، خیابان : کارخانه1 2-375131550265279630شهریار، میدان سپاه به سمت هفت جوی، روبروی پمپ بنزین:کارخانهقاسم اسعدیبتن آماده

، الین کندرو، نرسیده به گروه صنعتی ایران خودرو دیزل، روبروی بلوار (شمال به جنوب)کمربندی آزادگان :  کارخانهمجید حاجی زادهبتن آماده

(ورودی یافت آباد)الغدیر
33197764945525113355247575-6

44444251و5101474717631444441307جنت آباد جنوبی، برج سمرقند، واحد : دفترمهدی توکلیبتن آماده

 1335311864444495133جاده شهریار، بعد از سعید اباد، نرسیده به پل بادامك، دست چپ، خیابان وحید : کارخانه

44616752 

65608774

5-33731396783620034936200933جاده ورامین، بین خیر آباد و میدان پوئینك، انتهای خیابان صنعت سنگ شمالی: کارخانهپرویز چرخلوبتن آماده

 33199631115524712255246065رجب علیزادهبتن آماده

55257674 

55283315

8-14331411466475682280956822795کمربندی آزادگان، فیروز بهرام، ابتدای بلوار امام رضا، خیابان نسیم، بن بست نسیم، پالک : کارخانهعلی عسگریبتن آماده

56822412

33416946452656818026566000لواسان، لشگرک، تقاطع جاده تلو، مقابل پادگان جواد االئمه: کارخانهبهزاد برهمندبتن آماده

15044976436 واحد 4تهران، خیابان شهید ستاری، روبروی کوروش، خیابان پیامبر غربی، ساختمان مهستان، طبقه : دفترمرتضی باالدستیانبتن آماده

3313117658 متر بعد از ورودی جاده احمدآباد مستوفی، خیابان صیاد شیرازی300اتوبان آزادگان، : کارخانه

3-88423672 6156761536589781756، واحد1تهران، خیابان شریعتی، بعد از تقاطع مطهری، بن بست رخسانا، پالک : دفترمحمدرضا قمی

75916931418977474807433330572یاسوج، میدان جهاد، بلوار کشاورز، روبروی کوی آزادگان: کارخانه

 44872826 4147776569844829626، واحد 8 مرکزی، پالک 4انتهای بلوار اشرفی اصفهانی، خ شهید اقبالپور، کوهسار : دفترمحمدحسن فالحتکاربتن آماده و قطعات بتنی

 33616597930264422889944829605، میدان دوم، ضلع شمالی مادایران1هشتگرد، شهر صنعتی، فاز : کارخانه

0264301

9-14179944478897357488951698 طبقه دوم292 آذر، پالک 16بلوار کشاورز، بین کارگر و : دفترغالمرضا بیاتبتن آماده

3335311846788973572جاده شهریار، بعد از سعید آباد، نرسیده به پل بادامك، روبروی پمپ بنزین، نبش خیابان وحید:کارخانه

65607634

3-22183511644856228120جاده قدیم قم، حسن آباد فشافویه، ابتدای جاده قلعه نو، پالک :کارخانهغضنفر همتبتن آماده

 376116913556442400رباط کریم، میدان امام خمینی، جاده وهن آباد، نبش ورودی سپیدار: کارخانهمحمد باباییبتن آماده

56442300

13991435134498014044980161، مقابل پاالیشگاه نفت پارس(جاده مخصوص کرج) بزرگراه لشگری 22کیلومتر : کارخانهاکبر دانشگر

9-1181989658855341798، واحد 1نازی آباد، خیابان بهمنیار، جنب بیمارستان مفرح، ساختمان اداری مفرح، فاز: دفتر مرکزیاسماعیل وثوقیانبتن آماده

3-18186861401936430001، واحد 5قرچك، قرچك پارس سرام، جنب استخر آرام، ساختمان دیبا، طبقه : دفتر فروش

1843186966 جاده ورامین،  فیروزآباد، ده خیر، خیابان سازمان آب7شهر ری،کیلومتر : کارخانه

233596312386560302665603025جاده شهریار، بعد از سعید آباد، نرسیده به پل بادامك، روبروی پمپ بنزین،  خیابان وحید: کارخانهصحبت کرمیبتن آماده و شن و ماسه

۳۳۳۹۷۶۱۷۶۷۸۲76375804۷۱۳۳۳۳۹۹آبسرد،  بلوار آیت اهلل خامنه ای،  نبش هومند : کارخانهمحمدرضا تفاهیبتن آماده
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54

جاده ساوه، بعد از پل کمربندی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان شهدای سدید، اولین تقاطع سمت راست، بعد از : کارخانه

9 دی، بلوار جمهوری اسالمی، پالک 9میدان 

بتن آماده و قطعات بتنی و 

افزودنی ها

تیرچه پیش تنیده و دال مجوف
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