


ساختمان دارالقرآن 

سازه تاکشرکت آتی: پیمانکار 

ريال16/000/000/000: مبلغ قرارداد 

93/09/20: تاريخ قرارداد

ماه18: مدت قرارداد



محوطه سازی ساختمان دارالقرآن 

توان راه ماکوشرکت: پیمانکار 

ريال1/673/000/000: مبلغ قرارداد 

97/04/14: تاريخ قرارداد

ماه3: مدت قرارداد



تجهیز سالن آمفی تئاتر ساختمان دارالقرآن 

ترک تشريفاتدرمرحله

ريال8/495/000/000: مبلغ پیشنهادی پروژه 

97/04/14: تاريخ قرارداد



ساختمان دارالقرآن 























(عج )اجرای حجره ها و محوطه سازی مسجد حضرت مهدی 









اصالح هندسی میدان طاووس و اجرای میدان جمهوری اسالمی 
بلوار شهید بابايی و روکش آسفالت

سازمان بسیج سازندگی استان قزوين: پیمانکار 

ريال26/170/000/000: مبلغ قرارداد 

95/03/08: تاريخ قرارداد

ماه12: مدت قرارداد



اجرای روکش آسفالت پل خلیج فارس تا میدان طاووس



















تراشیدن آسفالت  و اجرای آسفالت بیندر
( عج ) دور میدان المهدی 











میدان کمربندی شهید بابايی حد فاصل محدوده هندسی اصالح اجرای 
4منطقه 13طاووس و کوچه کاج 











اجرای عملیات احداث ساختمان شورای حل اختالف ناحیه شهری مهرگان

شرکت ابداع گران سازه سپهر افراز:پیمانکار 

ريال620/213/200: مبلغ قرارداد 

97/05/20: تاريخ قرارداد 

ماه3: مدت قرارداد 



ساختمان شورای حل اختالف ناحیه شهری مهرگان 















اجرای پايه بتنی مجسمه زنده ياد غالمی



اناجرای لکه گیری جداول و پیاده رو های ناحیه شهری مهرگ

شرکت تراز پايه البرز: پیمانکار 

ريال1/740/000/000: مبلغ قرارداد 

97/01/15: تاريخ قرارداد

ماه4: مدت قرارداد



اجرای لکه گیری جداول و پیاده رو های ناحیه شهری مهرگان







و پارک محله ای4بازپیرايی مرکز محله منطقه 

شرکت آشیان سازان الموت: پیمانکار 

ريال16/000/000/000: مبلغ قرارداد 

95/10/23: تاريخ قرارداد

ماه9: مدت قرارداد



4بازپیرايی پارک مرکز محله منطقه 













آماده سازی و محوطه سازی زون های ناحیه شهری مهرگان

شرکت تراز پايه البرز: پیمانکار 

ريال17/875/404/935: مبلغ قرارداد 

97/06/27: تاريخ قرارداد

ماه4: مدت قرارداد



آماده سازی و محوطه سازی زون های ناحیه شهری مهرگان









اصالح هندسی چهار راه های ناحیه شهری مهرگان

( ع ) و بلوار امام حسین ( ع ) بلوار امام رضا 

شرکت تراز پايه البرز: پیمانکار 

ريال1/790/418/590: مبلغ قرارداد 

97/05/24: تاريخ قرارداد

ماه2: مدت قرارداد













المان شهدای گمنام

سازمان بسیج سازندگی استان قزوين: پیمانکار 

ريال4/939/842/991: مبلغ قرارداد 

97/06/26: تاريخ قرارداد

ماه5: مدت قرارداد



المان شهدای گمنام









شهر محمديه5و 4و 3بازپیرايی مناطق 

عمران امید کاسپینشرکت: پیمانکار 

ريال13/770/078/164: مبلغ قرارداد 

97/06/21: تاريخ قرارداد

ماه6: مدت قرارداد












