سَابك اجرایی ٍ فعالیت ّای شروت عصر زریي
احتراهاَ ،شرکت اًثَُ ظازاى عصر زریي از ظال  0281فعالیت خَد را در زهیٌِ اجرای ظقف ّای عرشِ
فَالدی ٍ از ظال 0281اقذام تِ راُ اًذازی خط فرهیٌگ ٍرقْای عرشِ فَالدی ًوَدُ اظت کِ فعالیتْای ایي شرکت در4
تخش تِ شرح ریل هی تاشذ.
 -0فرهیٌگ ٍرقْای عرشِ فَالدی تا گاهْای  64 ٍ 54هیلیوتر
 -1طراحی ظازُ ّای اظکلت فلسی ٍتْیٌِ ظازی تیرّای فرعی تاهذل کردى ظقف عرشِ ٍتیرّای فرعی
 اجرای تخصصی ظقف عرشِ فَالدی خذهات ًصة ٍ اجرای گل هیخ -هشاٍرُ ّای تخصصی در زهیٌِ اظکلت فلسی تِ لحاظ ًَع قاتْا ٍکاّش ّسیٌِ اجرا اظکلت فلسی

* پرٍشُ ّای اجرا شذُ ٍ در حال اجرای ایي شروت بِ تفىیه عولیات جْت استحضار بِ شرح زیر هی باشذ
الف  2تاهیي ٍرق عرشِ فَالدی جْت پرٍشُ ّای زیر
پرٍشُ ظتایش پاظذاراى تِ هتراش  4111هتر هرتع
پرٍشُ تجاری آظواى دهاًٍذ تِ هتراش  06111هتر هرتع
هعکي ٍیصُ هْر تْراًعر تِ هتراش  01111هتر هرتع
پرٍشُ تجاری جردى04411هتر هرتع
پرٍشُ هعکًَی راهیي 7211هتر هرتع
پرٍشُ هجتوع الواض کرج تِ هتراش 24111هتر هرتع
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ب  -پرٍشُ ّای اًجام شذُ تَسط شروت
پرٍشُ هسىًَی خیاباى گاًذی بِ هتراش 0066هتر هربع ،وارفرها هٌْذس احساًی بْار 19
پرٍشُ ساختواى اداری خیاباى اًذرزگَ بِ هتراش 0066هتر هربع ،وارفرها هٌْذس اصغری بْار 19
پرٍشُ ساختواى پسشىاى خیاباى ٍلی عصر بِ هتراش  0066هتر هربع ،وارفرها هٌْذس عبذالخاًی زهستاى 19
پرٍشُ ساختواى پسشىاى هیذاى ًٍه بِ هتراش  0666هتر هربع ،وارفرها هٌْذس پَریَسف تابستاى 19
پرٍشُ ساختواى هسىًَی شْرن غرب بِ هتراش  0066هتر هربع ،وارفرها آلای هسیحا زهستاى 19
پرٍشُ ساختواى هسىًَی یسد بِ هتراش  0666هتر هربع ،وارفرها هٌْذس ستارُ داى زهستاى 19
پرٍشُ ساختواى برج هسىًَی هٌطمِ 00بِ هتراش  00666هتر هربع ،وارفرهاهٌْذس طبرسی تابستاى 10
پرٍشُ ساختواى اداری واٍٍسی لسٍیي بِ هتراش  0006هتر هربع وارفرها آلای رًجبر تابستاى 10
پرٍشُ ساختواى اداری استمالل بِ هتراش 9066هتر هربع ،وارفرها باًه هلت زهستاى 10
پرٍشُ هجتوع پسشىی ایالم  0066هتر هربع
پروژه مسکونی انزلی  0022متر مربع
پرٍشُ ساختواى تاسیسات داًشگاُ شاّذ بِ هتراش  9006هتر هربع

کارفرها  9داًشگاُ شاّذ ،آقای هٌْذض زارع ،تلفي18012018518
پرٍشُ ساختواى ام آر آی بیوارستاى هصطفی خویٌی تْراى بِ هتراش  0066هتر هربع

کارفرها  9داًشگاُ شاّذ ،آقای هٌْذض زارع تلفي18012018518 ،
پرٍشُ ساختواى پسشىاى صفائیِ یسد بِ هتراش  9006هتر هربع

کارفرها  9آقای هٌْذض هَظَی تلفي18022457156 ،
پرٍشُ ساختواى هجتوع هسىًَی آیت بِ هتراش  006هتر هربع

کارفرها  9آقای هٌْذض رجثیاى تلفي18017382811 ،
پرٍشُ ساختواى ٍیالیی در شْرن تویشاى شْرستاى ًَر بِ هتراش  066هتر هربع

کارفرها  9آقای هٌْذض ظرایلَ – شرکت ًَاتک تلفي77500574 ،
آدرس  :میذان هفت تیر ،خیابان کریم خان زوذ ،خیابان عضذی شمالی(آبان)،خیابان پسشک،پالک ،14واحذ No.14,Ave.pezeshk,Ave.Azodi north(Aban),St.Karimkhan Zand,Sq.Hafte tir,Tehran,Iran 15
تلفه021 – 88921192 ، 88910050، 88948244 ، 88325640 :

Tel : 021-88325640 , 88948244 , 88910050 , 88921192
Fax: 021- 88931239

فکس 021-88931239 :
همراه 09121447434 :

www.asrezarrin.ir

Email : asrezarrin@ymail.com

پرٍشُ ساختواى هجتوع هسىًَی بْارستاى در شْرستاى ورهاًشاُ بِ هتراش  0066هتر هربع

کارفرها  9آقای هٌْذض قوشِ ای
پرٍشُ ساختواى اداری ٍ تجاری خیاباى سی هتری ًیرٍ َّایی

کارفرها  9جٌاب آقای ایواًی  ٍ 18012118315آقای هٌْذض پیرٍز 18012431181
پرٍشُ هجتوع هسىًَی شْرآرا بِ هساحت  9066هتر هربع

کارفرها  9آقای هٌْذض اکثری 18011281161

ج  -پرٍشُ ّای اخیرا اجرا شذُ
پرٍشُ ساختواى هسجذ السّرا (س) شْرآرا ( اجرای سمف عرشِ فَالدی بِ ّوراُ اجرای دیَار حائل)
کارفرها ّ 9یات اهٌا ٍ اهام جواعت هعجذ السّرا (ض) تلفي  18013326124آقای هٌْذض افتخاری
پرٍشُ ساختواى هَسسِ هالی ٍ اعتباری عسگریِ ،شیراز جٌَبی ًبش وَچِ رضَاى ،هتراش  96666هتر هربع

کارفرها  9شرکت ظاب ًیرٍ ،آقای هٌْذض پازٍکی تلفي 77214531 - 18010781507
پرٍشُ هترٍ هیذاى ٍلیعصر بِ هساحت  0066هتر هربع

کارفرها  9شرکت آب ٍ خاک  ،تلفي 77813863
پرٍشُ ساختواى هسىًَی شْرآرا خ هٌصَری

کارفرها آقای هٌْذض اکثری ،تلفي 18011281161
پرٍشُ هجتوع هعکًَی تَاًیر تِ هعاحت  0111هتر هرتع
کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض ًذایی  ،تلفي 18010354185
پرٍشُ هجتوع هسىًَی الْیِ خسر شوالی بِ هساحت  0066هتر هربع

کارفرها 9جٌاب آقای هٌْذض حاتوی ،تلفي 180124821581
پرٍشُ هجتوع هسىًَی خیاباى وارگر شوالی بِ هساحت  9066هتر هربع

کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض رکٌی  ،تلفي 18010074527
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پرٍشُ هجتوع هسىًَی خیاباى شیراز جٌَبی بِ هساحت  9066هتر هربع

کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض تیذارتخت  ،تلفي 18013123376
پرٍشُ هجتوع تجاری اداری یَظف آتاد تِ هعاحت  2211هتر هرتع
کارفرها  9شرکت زهیي راى جٌاب آقای هٌْذض تاللی ،تلفي 18017415720
پرٍشُ هجتوع هعکًَی خیاتاى تاظتاى اقذظیِ تِ هعاحت  0111هتر هرتع
کارفرها  9جٌاب آقای اهیي ،تلفي 18088510260
پرٍشُ برج هسىًَی A1شْیذ خرازی بِ هساحت  00666هتر هربع

کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض اهلل ٍردی ،تلفي 18016151384
پرٍشُ ساختواى تجاری  -رفاّی تْراًپارس

کارفرها  9شرکت آرر ظیواب – آقای هٌْذض اظکٌذری تلفي 18014067584
پرٍشُ هجتوع ٍیالیی لَاظاى تِ هعاحت  1411هتر هرتع
کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض حاج صفر علی ،تلفي 18010316166
پرٍشُ هجتوع هعکًَی هیذاى لَزی تِ هعاحت  0511هتر هرتع
کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض حیذری ،تلفي 18015327656
پرٍشُ هجتوع هعکًَی ظیورغ خیاتاى تَکاى تِ هعاحت  0111هتر هرتع ( ظاخت ٍ ًصة ظازُ فلسی ،اصالح اتصاالت ظازُ
ظاختِ شذُ قذیوی ٍ اجرای ظقف عرشِ فَالدی )
کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض هٌصَری ،تلفي 18012114160
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د -پرٍشُ ّای در حال اجرا
پرٍشُ ظاختواى ّای اداری هجلط تِ هعاحت  51111هتر هرتع
کارفرها  9جٌاب آقای هٌْذض ظطَت ،تلفي 18010660045
پرٍشُ هجتوع هعکًَی اقذظیِ خیاتاى گلعتاى شوالی تِ هعاحت  1011هتر هرتع ( اجرای فًَذاظیَى ،ظاخت ٍ ًصة ظازُ
فلسی ٍ اجرای ظقف عرشِ فَالدی)
کارفرها  9جٌاب آقای طثری ،تلفي 18010106211
پرٍشُ هجتوع هعکًَی اًذرزگَ تِ هعاحت  711هتر هرتع
کارفرها  9جٌاب آقای خعرٍی ،تلفي 18010218018
پرٍشُ هجتوع تجاری – اداری ًیاٍراى بِ هساحت  06666هتر هربع

کارفرها  9شرکت تَظعِ ٍ عوراى تاتیط – جٌاب آقای هٌْذض خاًیپَر ،تلفي 18010740120
پرٍشُ هجتوع اداری تجاری َّیسُ بِ هساحت  0066هتر هربع

کارفرها  9شرکت صٌعت فیثر آریا – آقای هٌْذض دّقاى  ،تلفي 18011723441
پرٍشُ هجتوع تجاری – اداری هْستاى شْر لذس

کارفرها  9جٌاب آقای رحواى شکاری  ،تلفي 18013504103

اهیذ اظت تا اظتعاًت ازخذاًٍذ هتعال تتَاًین ًقش کَچکی درصرفِ اقتصادی ٍ تْیٌِ ظازی صٌعت ظاختواى داشتِ تاشین

باتمذین احترام
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