
لیست پروژه های در حال 
مطالعه 



شرح پروژه  ظرفیت  مساحت  محل اجرای پروژه  شرح پروژه  ردیف 

ه و سازه آجری با شناژ قائم و افقی و سقف تیرچ
بلوک 

متر مربع440 میدان الغدیر پروژه رستوران و استراحتگاه میدان الغدیر  1

رزیر سازی  با آسفالت جاده پشت میدان الغدی متر مربع9000 میدان الغدیر پروژه آسفالت دور میدان الغدیر  2

وک و قسمت اداری اسکلت آجری با سقف تیرچه بل
شناژ های افقی و عمودی و قسمت فروش دام از 

ورق جنس اسکلت فلزی با پروفیل های تو خالی و
گالوانیزه کرکره ای

غرفه عرضه81
دام     

3)متر مربع30000
(هکتار

روستای لذه پروژه احداث بازار احشام  3

ا سایت اداری سازه آجری با  شناژ قائم و افقی ب
سقف تیرچه بلوک

تنی60 متر مربع200 میدان الغدیر

پروژه فازاول احداث باسکول و ایستگاه توزین
پروژه فاز دوم  احداث باسکول و ایستگاه توزین

4

ا سایت اداری سازه آجری با  شناژ قائم و افقی ب
سقف تیرچه بلوک

تنی60 متر مربع200 میدان الغدیر

پروژه فازاول احداث باسکول و ایستگاه توزین
پروژه فاز دوم  احداث باسکول و ایستگاه توزین

5

پروژه های در حال مطالعهلیست 



شرح پروژه ظرفیت  مساحت محل اجرا  شرح پروژه  ردیف 

تو اسکلت فلزی با پروفیل های
خالی و سقف از جنس ورق 

گالوانیزه کرکره ای
خودرو 180 متر مربع4725 میدان الغدیر پروژه احداث پارکینگ خودرو های سواری  6

زیر سازی با آسفالت خودرو250 متر مربع10000 میدان الغدیر پروژه ساماندهی خودروهای حامل بارهای فصلی 7

تو اسکلت فلزی با پروفیل های
خالی و سقف از جنس ورق 

گالوانیزه کرکره ای
خودرو370 متر مربع8730 میدان الغدیر پروژه احداث پارکینگ خودرو های وانت بار  8

تو اسکلت فلزی با پروفیل های
خالی و سقف از جنس ورق 

گالوانیزه کرکره ای
باب29 متر مربع750 چ اتوبان بهبهانی پی

راه بند میدان 
پروژه احداث بازارچه دستفروشان راه بند میدان 9

اسکلت فلزی  باب16 متر مربع122000 جنب میدان الغدیر پروژه احداث تاالر های عروسی  10

هپروژه های در حال مطالعلیست 



شرح پروژه  ظرفیت  مساحت  محل اجرای پروژه  شرح پروژه  ردیف 

پکیج فلزی به صورت مدولهای جداگانه و
موازی شامل آشغالگیر و دانه گیر 

متر مکعب در 200
شبانه روز

میدان الغدیر پروژه تصفیه خانه  11

ف از اسکلت فلزی همراه با پوشش بدنه و سق
جنس ساندویچ پنل

یک باب 
(هایپرمارکت)سوله

متر مربع4700 کیانشهر پروژه تکمیل بازارچه کیانشهر  12

باب2082 متر مربع78000 کوی مهدیس پروژه احداث جمعه بازار کوی مهدیس  13

قف اسکلت فلزی با پروفیل های تو خالی و س
از جنس ورق گالوانیزه کرکره ای

باب1930 متر مربع34000 کوی مهدیس جنب 
بهشت آباد

پروژه احداث جمعه بازار کوی مهدیس  14

قف اسکلت فلزی با پروفیل های تو خالی و س
از جنس ورق گالوانیزه کرکره ای

باب100 متر مربع3990 خیابان خوش  پروژه احداث بازارچه خیابان خوش 
منطقه چهار

15

اسکلت آجری با شناژ قائم و افقی و سقف
تیرچه و بلوک

باب12 میدان الغدیر پروژه احداث غرف تجاری جدید در 
پاساژهای 

16

لیست پروژه های در حال مطالعه



شرح پروژه  ظرفیت  مساحت  محل اجرای پروژه  شرح پروژه  ردیف 

یرچه اسکلت آجری با شناژ قائم و افقی و سقف ت
و بلوک

باب12 میدان الغدیر پروژه توسعه بازارچه کوی طاهر 17

قف از اسکلت فلزی با پروفیل های تو خالی و س
جنس ورق گالوانیزه کرکره ای

باب53 متر مربع2834 میدان چهار اسب پروژه احداث شب بازار واقع در کوی نفت 18

باب127 متر مربع2935 به اتوبان شهید بندر
میدان چهار اسب

پروژه احداث شب بازار واقع در کوی نفت 19

یرچه اسکلت آجری با شناژ قائم و افقی و سقف ت
و بلوک

باب25 میدان الغدیر پروژه طرح توسعه غرف تجاری  20

یرچه اسکلت آجری با شناژ قائم و افقی و سقف ت
و بلوک

باب غرفه 80 متر مربع3040 کوی مالشیه پروژه تکمیل بازارچه مالشیه  21

قف از اسکلت فلزی با پروفیل های تو خالی و س
جنس ورق گالوانیزه کرکره ای

غرفه 15 متر مربع855 کوی منبع آب پروژه احداث بازارچه منبع آب 22

لیست پروژه های در حال مطالعه



شرح پروژه  ظرفیت  مساحت 
محل اجرای 

پروژه  شرح پروژه  ردیف 

اسکلت فلزی  باب39 - میدان الغدیر غرفه میدان الغدیر39پروژه تکمیل  23

- - - میدان الغدیر احداث پمپ بنزین  24

- - - میدان الغدیر احداث کارگاه تولید ترشی جات 25

- - - میدان الغدیر تاحداث کارگاه تولید کود کمپوس 26

لیست پروژه های در حال مطالعه


