
 

 

  آزادی –هجوتع کارکٌاى ًاجا 

 تعاًٍی هسکي جْاد داًشگاّی داًشگاُ تْراى 

  بسرگراُ حکین –هجتوع ًگیي غرب 

  هیٌی سیتی –ٍاحذی دریا  18برج 

  هیٌی سیتی –ٍاحذی هسکًَی ًسترى  09برج 

 شْرک غرب – پرٍشُ تَسعِ هسکي خاٍر 

  سعادت آباد –پرٍشُ هجتوع علَم پسشکی 

  پرٍشُ تَسعِ صادرات هتعلق بِ کارکٌاى باًک تَسعِ صادرات 

 ُپرًذک  – خاٍر 821تعاًٍی  هسکي لشگر  پرٍش 

  ُپرًذ –ٍاحذی چاپ ٍزارت ارشاد  299پرٍش 

 تْراًپارس- بلَک ّای شْرک اهیذ 

  سردار جٌگل –هجتوع ّای هسکًَی جام جن 

  پرٍشُ ّای آًتي هرکسی برج شقایق 

  اتَباى ّوت –پاریس  –پرٍشُ تعاًٍی هسکي داًشگاُ صٌعت ًفت 

 ُبرج هسکًَی بلَک ًوًَِ سپا A4 -  ٍاحذی  19 غرب اتَباى ّوت 

 ُبرج هسکًَی بلَک ًوًَِ سپا A3 -   ٍاحذی  19اتَباى ّوت غرب 

  شْرک شْیذ باقری  –پرٍشُ برج ّای آسواى 

  هیذاى دریاچِ  –ّوت غرب  –برج ّای هسکًَی احرار زهاى 

 = ّوت غرب  –ساختواى رزهال  پرٍشُ الًَذ 

 ٍاحذی 861 ٍرد آٍرد-پرٍشُ برج پاسارگاد 

  جردى -پرٍشُ ًَآٍر صبا 

 تْراًپارس -پرٍشُ شْیذ عراقی 

 ُازگل -ٍاحذی تعاًٍی هسکي دًذاًپسشکاى   821 پرٍش 

 اتَباى ّوت  -بیوارستاى تریتا 

  ٍُاحذی پرًذ 288پرٍش 

  تعاًٍی هسکي ٍالفجر قذیر 

  بلَک ّای – ٍاحذی( 806)پرٍشُ صابریي شرکت بتي البرزA3 , A4  

 یَسف آباد -پرٍشُ جْاى آرا 

  شْرک شْیذ بْشتی –پرٍشُ برج ًسترى 

  ُآیت اهلل کاشاًی–ٍاحذی برج هٌْذس فرج زادُ  288پرٍش 



 

  تْراًسر-ٍاحذی ًسترى  47برج 

  جک ّای هکاًیکی خَابگاُ داًشجَیی شْیذرجایی 

  ٍُاحذی بیوارستاى هیالد  829پرٍش 

   ُدر حال اجرا –ٍاحذی افق اکباتاى  296پرٍش 

  ازگل –ٍاحذ هسکًَی کالسیک  19هجتوع 

  هٌْذس ًاهذار -ٍاحذی شْذاد  61برج 

   ًَِاب -هجتوع هسکًَی فاخت 

  گلستاى)دّکذُ الوپیک (ٍاحذ ی=شْرک  49هجتوِ هسکًَی قائن 

 شْرک گلستاى -هجتوع ّای هسکًَی سرًٍاز 

   بلَار کَّک –ٍاحذی چیتگر  829 –کادٍس  هسکًَی اداری برج 

 

دٍربیي ّای هذار بستِ ،قفل ّای  ، ّای تصَیری ٍ بیش ازّساراى پرٍشُ ّای هختلف در زهیٌِ آیفَى

 ٍ... آًتي ّای هرکسی،جک ّای الکترٍ هکاًیی ضذ سرقت ، 
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