
ًام ٍاحذ تَلیذیردیف

حذامثر ردُ 

آدرسهقاٍهتی

1

سقف )آقای هحوذ حسیي عسگری فرد 

 جادُ مَُ سفیذ2میلَهتر -قنC40(تْوي

(شْرك تتي- جٌة سِ راُ ًٍارچ)قن ـ جادُ قذین اصفْاى، تعذ از خل راُ آّي، سوت چح C40شرمت تعاًٍی ًاًَ تتي اهیي2

جٌة تٌیاد تتي(رُ)تعذ از ٍرزشگاُ یادگار اهام - جادُ قذین اصفْاى- قنC40شرمت تَسعِ ٍ عوراى ماسَا3

ًاحیِ صٌعتی طغرٍد-جعفریC40ِ شرمت تتي هْر جعفری4ِ

قن، مورتٌذی جادُ اراك، تعذ از خل دستغیة، مَچِ اٍل، اًتْای مَچC40ِشرمت تعاًٍی عوراى تتي قن5

 جادُ مَُ سفیذ ًرسیذُ تِ دٍراّی الثرز اٍلیي مارخاًِ سوت راست8قن ـ میلَهتر C40شرمت تعاًٍی ساختواًی راُ شوس قن6

هتری دٍم15ًثش- هتری اٍل سٌگثریْا30- جادُ قذین ماشاى- قنC40(جادُ ماشاى)سذیذ تتي خردیس 7

 هتری مارخاًِ آسفالت شْرداری30 – جادُ مَُ سفیذ 3میلَهتر  –قن C35شرمت چناد راُ تاتلسر8

5جونراى رٍترٍی درب C30شرمت هسجذ هقذس جونراى9

C30ماظن حسیي زادُ قَخَز10

قن تعذ از شْرك صٌعتی شنَّیِ رٍستای رحوت آتاد خیاتاى جادُ اصلی خ هحسي آتاد ٍ حَهِ طثقِ 

ّونف

جٌة شرمت ایراى تتي-  جادُ قذین اصفْاى15میلَهتر - قنC35تٌیاد تتي الثرز11
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22جادُ مَُ سفیذ مَچِ رضا هرادخَررضا هرادخَر1

جادُ مَُ سفیذ تِ از دمل دٍم سوت چحهحوذحسیي یادآٍر(تیرچِ تل)هحوذحسیي یادآٍر 2

17 ٍ 15جادُ مَُ سفیذ تیي مَچِ هحوَد شفیعی(تیرچِ سازاى مَُ سفیذ)هحوَد شفیعی 3

218 ج 4 ترٍجردی 2شنَّیِ فاز حویذرضا عرتیاىحویذرضا عرتیاى4

مارخاًِ - 364شوارُ - خیاتاى علن الْذی - خیاتاى تاتایی - تلَار ّوت - شْرك صٌعتی شنَّیِ - قن حسیي زارع تیذمیایتاءفَم5

هتری اسفالت خیاتاى گلستاى30قن جادُ مَُ سفیذ خیاتاى اسیِ ًظری هحرا(تیرچِ ساخت)اسیِ ًظری هحرا 6

 هتری سٌگثری ّا30جادُ ماشاى جٌة خلیس راُ رٍتِ رٍی حسي اسذالْی حسي اسذالْی طْراًی7

جادُ اراك خیاتاى تیوارستاى اهام رضا تعذ از تیوارستاى سوت چح تیرچِ صٌعتی فَالد تافت هردیعلی هردیفَالد تافت هردی8

آدرسردیف

fn305 ج 2شنَّیِ مالّذٍز 1

قن قٌَات هحلِ هرادآتاد خیاتاى شْیذ فْویذُ درب دٍم سوت چح2

520 خالك 9 خیاتاى ترٍجردی خیاتاى مالّذٍز مَچِ 2قن شْرك صٌعتی شنَّیِ فاز 3

41 ٍ 40شْرك شنَّیِ تلَار تْشتی خ شْیذ تاٌّر ًثش خ اتریشن قطعات 4

346قن قٌَات رٍستای هثارك آتاد خ ثاهي الحجج ج 5

یاسر شیخی

اتَالفضل هعارف ًٍذ

هرین اتراّیوی خامثاز

هجیذ ضیائی
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حویذرضا عرتیاى


