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ــتر زاغمرز شـــركت وحدت گســ
ــورتينگ ميــوه ــردخانه و ســـ س

شـــركت ياســــمين مرواريــد بنـــدر 
ــتي   احداث مخازن نفــ

انبـــار شماره      7  
ســيمان مازندران        

انبـــار شماره      6 
ــتان ــاال طبرســ سها    ك

شـــركت
ــرين  ــاد گـ اميرآبـ
ترمينــــال كيـــش

غالت    احداث ســــيلوي 

شـــركت 
ــاد ــتر اميرآبـ ــوربن گســ سـ

غالت    احداث ســــيلوي 
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ــعه مهرونداد         ــتيبان توسـ شـــركت پشــــ
احداث مخازن روغن     خوراكــي
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ــازان نيـــك ترابرجانبـــ

انبـــار شماره      4 
ــن شمال     عصــر متيـ

ــاد ــازان اميرآبـ صـــنايع فوالدسـ شـــركت 
ــالف فــوالدي ــد ك ــه توليــ احداث كارخان

شـــركت سازه     كــاران 
عــدالت مهر مازندران        

رفاهي       مجتمع      خــدماتي  ــن شمال      شـــركت عصــر متيـ
غالت    احداث ســــيلوي 

ــه اي  ــرق منطق  شـــركت ب
مازندران          

ــس شـــركت پــارس گيپــ
ــد  ــه توليــ احداث كارخان

گــچ

ــاوني بنـــدر سازان      شـــركت تعـ
ــي  ضد   عفونـ ســـايت 

غالت    كاميونهـــاي  حمل 

ــبريز مجتمع       كاغــذ تــ شـــركت 
ــد كاغــذ ــه توليــ ــپيناحداث كارخان شـــركت آراد عمران كاســـ

ــتي احداث مخازن نفــ

شـــركت 
ايــران مــارين 

سرويســــز
احداث ســــيلوي 

غالت   

شـــركت 
ــان  آرد برليــ
گلســـــتان

احداث 
ســــيلوي 

غالت   

شـــركت 
ــدواتر تايــ

احداث 
ســــيلوي 

غالت   

شـــركت 
ــاتر  امــيران تهـ

ــپين  كاســـ
احداث انبـــار

شـــركت 
هزاره سـوم  

مازندران        
احداث انبـــار

شـــركت 
ــرابر  نيـــك تـ

جانبــازان
احداث ســــيلوي 

غالت   

ــوالد  شـــركت ف
صـــنعت نــور

غالت    احداث ســــيلوي 

ارون رکت زرماک ش
يلوی غالت احداث    س

شـــركت آريــن شـــيمي 
ــد  ــه توليــ احداث كارخان

MDF

شـــركت فــوالد سازان      دماوند       
ــد  ــه توليــ احداث كارخان

ــرد ميلگــ

ــتر  آريــن ماهتاب       گســ
ــرق ــاه ب احداث نيروگــ

ــادل شمال     شـــركت خزرتبـ
ــه آرد احداث كارخان

ــيالت اراضــي شـ

ــان بحــر خزر شـــركت نيكــ
احداث مخازن روغن     خوراكــي
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ــينا   شـــركت آريــن سـ
ــد  ــه توليــ احداث كارخان

ــبر،درب  ــه فيــ تختـ
ــوش ســـــنگين و كفپــ

شـــركت آريــن رخ 
ــد  ــه توليــ احداث كارخان

ــواب و  مبلمـــان تختخـ
ــت كابينـــ

ــروتئين شـــركت آريــن پـــ
ســـوياي فــارس

ــد آرد و  ــه توليــ احداث كارخان
كنســــــانتره ذرت


