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معرفی شرکت مهندسی فراز آسمان نجف

۵۸۳۳۸: شماره ثبت شرکت مهندسی فراز آسمان نجف ❑

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰:نجف فرازآسمانسرمایه ثبتی شرکت ❑

سهامی خاص: نوع شرکت ❑

پنج ابنیه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهانگرید: پیمانکاریرتبه ❑

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود: مدت شرکت ❑

(MBA)و کارشناسی ارشدشهرسازیکارشناسی )ابراهیمیانمهندس فخرالدین : رئیس هیئت مدیره ❑

(MBA)کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد)مهندس یاسر رستمی : مدیرعامل❑

میراشهیدکوچه_صائب_مرکزیبخشاصفهانشهرستان_اصفهاناستان:شرکتاصلیمرکز❑

همکفطبقه۴۰پالکلبنانمسجدخیابانکوبیبادرضا

۲۳۱پالکبهارستانکوچهنبشداریگلهچاهرویبهرومعرفتخیابان:آبادنجفشعبه❑

پنجمطبقهشایگانساختمانخمینیاماممیدان_درچه_اصفهان:درچهشعبه❑

آدرس



جفموضوع فعالیت شرکت مهندسی فرازآسمان ن

ودخری،وارداتوصادراتقبیلازبازرگانیهایفعالیتکلیهانجام

وامواخذبازرگانیمجازکاالهایکلیهتوزیعوتهیه،،تولیدفروش

اهدافتحققجهتصرفاخصوصیودولتیهایبانکازتسهیالت

،ورکشگمرکاتازکاالترخیصبهمربوطامورکلیه،انجامشرکت

اعطایواخذ،دولتیوخصوصیمزایداتومناقصاتدرشرکت

ازخدماتیامورانجام،خصوصیودولتیهایشرکتازنمایندگی

هشبکاحداث،ساختمانیامورزمینهدراجرا،نظارت،طراحیقبیل

یطراحوسازیراه،فاضالبخانهتصفیهاحداث،گازوآب،فاضالب

هایطرحوکاریدرختبهمربوطخدماتوسبزفضاهایاجرایو

.گاوداریاحداثودامداریوکشاورزیامورانجام،سبزفضای



چشم انداز مدیران

بهنزدیکایآیندهدرکهاستایننجفآسمانفرازمجموعهاندازچشم
سطحدرسازوساختوعمرانیزمینهدرنوآورهایشرکتازیکی

درباشد،بیشترکارکیفیتچههرکهباورایناساسبروشودتبدیلکشور
راخودتخصصتمام،داشتخواهیمترقویایجامعهشهریهایزندگی

تکنولوژینجدیدتریگیریکاربهباماندگارآثاریخلقباتااستگرفتهبکار
ساختمانساختوطراحیزمینهدراجراهایهزینهکاهشبادنیاروزهای
وریرهبهوکیفیسطحبردنباالباسنتیمعماریباآنتلفیقومدرنهای

نائلباشدمیبرداربهرهمندیرضایتهمانکهاصلیهدفبهساختمان
.گردد

دربتواندکهاستایننجفآسمانفرازمهندسیشرکتعالیاهدافاز
هداشتقویوپررنگفعال،حضوریبازرگانیالبتهوسازوساختصنعت

مییزنرقابتیهایمزیتدارایکهعمرانیبزرگشرکتیکعنوانبهوباشد
.باشدپیشتازعمرانیخدماتسایروسازیانبوهزمینهدرهموارهباشد،

خودعالیاهدافبهنیلمنظوربهنجفآسمانفرازمهندسیمجموعه
شفافباتااستنمودهسعیواستدادهقرارخودکارراسدرراصداقت

انجامدرونمشتریان،بهموقعبهوصحیحپاسخگوئیومسائلیکلیهسازی
لبجموجبکهدهدارائهرامحصولیبتواندنهایتدرونمودهتسریعراپروژه

.شودمیمشتریانرضایت

سرمایهطریقازتااستنمودسعیهموارهنجفآسمانفرازمهندسیتیم
ازیسانبوهحوزهدرباالبسیارکیفیتباخدماتیارائهواصولیهایگذاری
تجاریهایساختماناحداثتاسیسات،سازی،باندوراهشهرها،درمسکن
جلبابدیگرسویازوبپردازدخودبازارسهمتوسعهبهسوییاز…ودرمانی
.بیافزایدخودهایارزشبرسهامدارانوذینفعانمشتریان،رضایت

ازاستفادهباوکارآمدومتخصصجواننیروهایازمندیبهرهباهمچنین
آوریفنازاستفادهباآنکناردروهاآنخالقوجدیدفکرنیرویودانش

حسطباالترینبارادارداحداثدستدرکههاییپروژهیکلیه،دنیاروز
.نمایدارائهواجرامشتریانرضایتمندیوکیفی



دانش فنی تیم مهندسی فراز آسمان نجف

خودهایفعالیت۱۳۸۴سالدرنجفآسمانفرازمهندسیفنیشرکت

ایاجرزمینهدرمستعدوجوانومتخصصانمهندسانکارگیریبهبارا

.استنمودهآغازساز،وساختوعمرانیهایپروژه

نجفآسمانفرازمهندسیفنیمجموعهدرسازوساختامرمتخصصان

۱۳۹۳سالدرواستبودهایگستردههایپیشرفتشاهدکنونتا

انسازمازراباندوراهساختواحداثدرراپنجمیرتبهاستتوانسته

.نمایداخذکشورریزیبرنامهومدیریت

آسمانفرازمهندسیشرکتمدیرانتحسینقابلوارزشبااهدافاز

بااندکردهسعیمجموعهاینتجربهبااساتیدکه،استایننجف

ابجواناناندیشهباراخودیتجربهجوان،متخصصنیروهایاستخدام

خوداالیواهدافبهبتوانندترتیباینبهونمودهتلفیقخالقواستعداد

.یابنددستکشورآبادانیوعمرانیزمینهدررا

وزمالمجوزهایدریافتبافوقهایفعالیتیکلیهکهاستذکربهالزم

.شودمیانجامحوزههربهمربوطهایصالحیتداشتندستدر



معرفی تیم متخصصان شرکت فراز آسمان نجف

اییقضحقوقکارشناسحیدریمیثم:ریزیبرنامهوتوسعهمشاورارشد❑
هاپیمانامورمشاوروخصوصیحقوقارشدکارشناسو
(معماریارشدکارشناس)عسگریعبدالرضامهندس:فنیمعاونت❑
(سازهارشدکارشناس)ابراهیمیاناکبرعلیمهندس:اجرامعاونت❑
(حسابداریارشدکارشناس)سلیمیانحسینآقای:مالیمدیر❑
اسماعیلیحاجدکتر،پزشکیعلیدکتر:سازهطراحان❑
حسینیرضامحمدمهندس،حیدریبهارهدکترخانم:معماریطراحان❑
خسرویدکتر:سنتیمعماریطراح❑
صفتامامیایمانمهندس:مکانیکالطراح❑
توکلیرضامهندس:الکتریکالطراح❑

:تیم فنی و اجرایی 
(کارشناسی عمران)مهندس حمید رضایی پور❑
(کارشناسی عمران)قورئیانمهندس سعید ❑
(کارشناسی معماری)محمدی الدینمهندس حسام ❑
(کارشناسی نقشه برداری)میکالنیمهندس ولی اهلل ❑
(کارشناسی برق)کیانپورمهندس حمید ❑
(کارشناسی عمران)مهندس میثم صالحی ❑
(کارشناس ارشد سازه)مهندس علی حجتی ❑
(کارشناسی عمران)مهندس سید محمدحسین آل داود ❑
مهندس مسعود هاشمی❑
مهندس علیرضا روح اهلل❑
مهندس فرزاد شایگان❑



:تیم دفتر فنی و اداری شرکت مهندسی فراز آسمان نجف 

(شهرسازیارشد وکارشناسیکارشناسی نقشه برداری )پورقاسمیانمهندس حسن ❑

(MBAکارشناسی ارشد)مهندس محسن رحیمی ❑

(کارشناس مکانیک)مهندس مرتضی امینی ❑

(کارشناسی حسابداری)سرکار خانم مریم ظاهری ❑

(کارشناسی حسابداری)آقای محمد جواد رستمی ❑

(کاردانی بازرگانی)پورمحمدیآقای مرتضی ❑

(کاردانی کشاورزی)پالیزوانآقای فرهاد ❑

(کارشناسی ارشد ادبیات)ابراهیمیانسرکار خانم الهام ❑



و تائیدیه هایمجوزات

نجففرازآسمانشرکت مهندسی 



















ماشین آالت و تجهیزات



ماشین آالت و تجهیزات

دستگاه۲هپکولودر❑
دستگاه۲بنزکامیون ❑
دستگاه۱کامیون کاویان  ❑
دستگاه۱خاورجرثقالکامیون ❑
دستگاه۱کامیون خاور  ❑
دستگاه۱مزدا  وانت❑
دستگاه۱پیکان  وانت❑
دستگاه۲موتورسیکلت ❑
دستگاه۱، ۲۸۵فرگوستتراکتور ❑

:در روز شامل هزارتنست کامل دستگاه سنگ شکن با ظرفیت اسمی تولید 

ماسه سازهیدروکندستگاهای❑
قلوه شکنهیدروکن❑
سرند❑
ها نوارنقاله❑
صنعتیرباهایآهن ❑
سازماسه.فیدر❑
فک سنگ شکن❑
گازئیلتانکر❑
آبتانکر❑
پمپ باد❑
پمپ های آب❑
کانکس❑
تابلوهای برق صنعتی ❑
سیستم خطوکنترلاتاق فرمان ❑



: بلوک و تیرچه خط کامل نیمه اتوماتیک تولید 

دستگاه۱دستگاه اتوماتیک تولید انواع بلوک ❑
دستگاه۲تولید بلوک اتوماتنیمه دستگاهای❑
عدد۱زمینی میکسر❑
عدد۱تنی ۱۰۰سیلو سیمان ❑
عدد۱تن ۶۰سیمان سیلو❑
دستگاه۳موتور جوش ❑
دستگاه۲هوابرش❑
عدد۴دستگاه برش، فرز ❑
عدد۱روز   متردر۸۰۰باظرفیتتولیدتیرچهخط ❑
دستگاه۱متردرروز ۳۰۰خط تولیدتیرچه سیاربا ظرفیت❑
دستگاه۱تن سقفی ۳جرثقیل ❑

لیست ابزار آالت و تجهیزات

دستگاه۲جرثقیل موبایل ❑
دستگاه۳برش برقی ❑
دستگاه۳دستگاه خم برقی ❑
دستگاه۲زن خاموت❑
دستگاه۸اداری کانکس❑
دستگاه۵انبار  کانتینر❑
دستگاه۵فایر  رکتی❑
دستگاه۲پودریجوش زیر ❑
دستگاهco2    ،۳جوش ❑
دستگاه۱پانج ❑

دستگاه۳برش تک شعله اتومات❑
دستگاه۱۰موتورجوش❑
.دستگاه۵بتونیر❑
دستگاه۲۰فاز ۳باالبر ❑
دستگاه۵باالبر تک فاز ❑
۳۰۰۰قالب فلزی در ابعاد مختلف ❑

مترمربع 
عددی  ۵۰۰۰جک فلزی  ❑
7۰۰۰زیر بندی سقف ابزارآالت❑

مترمربع

دستگاه۱اره آتشی ❑
مترمربع۴۰۰۰داربست فلزی ❑
دستگاه۲بُرآجر ❑
دستگاه ۱۰سنگ فرز  ❑
دستگاه۱۳هوابرش❑
دستگاه۴پیکور❑
دستگاه۱زمینی دریل❑
دستگاه۱تئودولیتدوربین ❑
دستگاه۴نیوودوربین ❑
دستگاه۱توتالدوربین ❑



potainکرینتاور

دستگاه۳پُتنمارک ۴_۲7تاورکرین❑

دستگاه۱پُتنمارک ۴_۳۰تاورکرین❑

دستگاه۱مارک پُتن ۶_۴۶تاورکرین❑



کارگاه ها



اسامی کارگاه های درحال اجرا و فعال شرکت

ان کارگاه سنگ شکن و تولید مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک کارخانه کاشی مرج❑

و تولید انواع تیرچهبتنیکارگاه تولید قطعات پیش ساخته ❑

پرلیتکارگاه تولید بلوک و ❑



انمرجکاشیشرکتکارگاه

کارگاه تولید مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک

:ند از سنگ شکن و تولید مواد اولیه کاشی عبارتتجهیزات 

قلوه شکنهیدروکن❑
ماسه سازهیدروکن❑
سرند❑
هانقالهنوار ❑
صنعتیرباهایآهن ❑
فک سنگ شکن❑
ماسه سازفیدر❑



تنیبساختهپیشقطعاتتولیدکارگاه







کارگاه تولید بلوک و پرلیت





تیرچهسیارتولیدکارگاه 





پروژه ها



خودمالکی:پروژهنوعآبادنجفشهرستانموقعیتنوبهار،اداریمسکونیواحدی۲۴پروژه❑

رتحضخیریهانجمنمالکیت.آبادنجفموقعیت،هاشمقمربنیتختخوابی۱۰۳دیالیزمرکزپروژه❑

هاشمقمربنی

درچهشهرداریبامشارکتدرچه؛شهرستانموقعیترود،زندهنگیناداریتجاریپروژه❑

بادآنجفشهرداریمالکیتآباد؛نجفشهرستانموقعیتاشرف،نجفمیدانشهریاِلمانپروژه❑

شخصیمشارکتآباد؛نجفموقعیت،تجاریاداریواحد۶پروژه❑

شخصیمشارکتمالکیتسیمین؛راهسهاصفهانموقعیت،اهورا،مسکونیواحد۵پروژه❑

اسامی پروژه های درحال اجرا و فعال شرکت



نوبهاراداریمسکونیواحدی24پروژه

وفنیتیمهمتبهنوبهارتجاریاداری،مسکونی،پروژه

ازگیریبهرهبانجفآسمانفرازمهندسیشرکتکارآزموده

تصنعروزتکنولوژیبامطابقومهندسینوینهایظرفیت

مسکونی،مجتمع.گردیدآغاز1398سالابتدایدرساختمان،

ابمنفیطبقهدوشاملکه،طبقهنهدرنوبهارتجاریاداری،

وطراحیمثبتطبقههفتوانباریوپارکینگهایکاربری

.استشدهساخته

ویطراحآسمانفرازشرکتطراحیتیمتوسطپروژهایننقشه

.استشدهاجرا

ربعممترهزارششنوبهارتجاریاداری،مسکونی،پروژهبنایزیر

:باشدمیزیرهایکاربریباساختماناینطبقاتوبوده

.باشدمیاداریتجاریکاربریدارایهمکفطبقه

.باشدمیاداریواحدپنجشاملاولطبقههمچنین

مسکونیکاربریدارایششموپنجمچهارم،سوم،دوم،طبقه

.داردوجودمسکونیواحدسهنیزطبقههردروبوده





واحدی مسکونی اداری نوبهار24پروژه (3D)بعدی3نمای 



واحدی مسکونی اداری نوبهار24نمای جنوبی پروژه 



مهاشبنیقمرتختخوابی۱۰۳دیالیزمرکزپروژه

مربعمتر۴۶۵۸:زمینمساحت▪
مربعمتر۱۰،۰۰۰:ابنزیر▪
۱۳۹۸/۰۲/۲۱:اجراییعملیاتشروع▪
مثبتطبقه۳منفی،طبقه۲،طبقه۵:طبغاتتعداد▪
امعاجتماعیرسالتراستایدرصد؛درصفرمدیریتپیمان:قراردادنوع▪

المنفعه



شرح طبقات بیمارستان و مرکز دیالیز



قمر بنی هاشمتختخوابی۱۰۳پروژه مرکز دیالیز(3D)نمای سه بعدی 





پروژه اداری تجاری نگین زنده رود

مجموعههمتبادرچهرودزندهنگیناداریتجاریمجتمع
نآسمافرازمهندسیشرکتمجربوفنینیروهایومتخصصین

اماممیدانغربیضلعدرشهرداریمشارکتبا1398سالدرنجف
.گردیدآغازدرچهشهرستان

نیمصورتبهخاصبصریدیدوسنتیمعماریازالهامباپروژهاین
یطراحنجفآسمانفرازمهندسیشرکتمعماریگروهتوسطهالل

.گردید
مساحتبهزمینیدررودزندهنگیناداریتجاریمجتمعپروژه

طبقه3طبقه،8درمترمربع۲۲۰۰۰زیربنایومترمربع3۵۰۰
.استشدهطراحیزیرهایکاربریبامثبتطبقه۵ومنفی

:درچهرودزندهنگیناداریتجاریمجتمعطبقاتشرح

گپارکینوانباریوتاسیساتوموتورخانهکاربریبا(-3)سهمنفیطبقه
تجاریانباریوپارکینگکاربریبا(-۲)دومنفیطبقه
واحدتعدادیومرکزیبازاروهایپرمارکتصورتبه(-1)یکمنفیطبقه

.استشدهطراحیمستقلتجاری
وهویژتجاریواحدتعدادیوزیباسبزفضایوالبییکباهمکفطبقه

استشدهطراحینجفآسمانفرازمعماریگروهجواهرتوسطوطالبازارچه

یطراحغذاسرایافودکورتومستقلتجاریواحدتعدادیبانیزاولطبقه
.استشده

اختصاصاداریدفاتربهکاملطوربهاداریتجاریمجتمعایندومطبقه
.استشدهداده

.استشدهجانماییاداریکاربریوکاردفاترصورتبهکاملنیزسومطبقه
خوشاربسیوعالیدیدبافضاییوحیاطباوویژهرستورانبهچهارمطبقه
.استشدهطراحینقشه







شهری میدان نجف اشرفالمانپروژه 



شهری میدان نجف اشرفالمانپروژه ( 3D)نمای سه بعدی 



شهری میدان نجف اشرفالمانپروژه ( 3D)نمای سه بعدی 



شهری میدان نجف اشرفالمانپروژه ( 3D)نمای سه بعدی 



پروژه ساخت مخازن بتنی زمینی 

شرکت کاشی مرجان



آروشاواحدی اداری تجاری 6پروژه 



واحدی اداری تجاری آروشا6پروژه 



آروشاواحدی اداری تجاری 6شمالی پروژه ( 3D)نمای سه بعدی 

آروشاواحدی اداری تجاری 6جنوبی پروژه ( 3D)نمای سه بعدی 



پروژه های انجام شده

آبادنجفشهداییادمانپروژه

کامالصورتبهمترمربع۲۵۰۰مساحتبهزمینیدرآبادنجفشهداییادمانملیپروژه
مطرحهایدانشگاهوتهراندانشگاهمعماریاساتیدعلمازاستفادهباومذهبیسنتی
اجرازسادستومرغوبهایمتریالازاستفادهباوسنتیکارهایهنراستادباوکشور
.گردید

نمایگنبدیکوشکلیکورودیسردربسهجهت،درچهارچهاردربدارایبنااین
.باشدمیغربیدرضلعاصلیسردربدرسنتیآجرکاریباایفیروزه

.استشدهدادهدورکاریکاشیآبنمایکفضااینمحیطدرهمچنین
فتهکاریمعرق،کاشیکاریکاشی:شاملپروژهایندرشدهاستفادهبناییهنرهای

وهفتنماهایطاقوهابدنهبررویشهرستانشهید۲۵۰۰اسامیوتصاویرازرنگ
هایسکهوسنگازشدهتراشیدهآبخوریدو،مُعَقلیآجرکاریوکاریکاشیپنج،

هایدربکلیهوشهیدسردار7۲سردیسازراعیاستادتوسطشدهقلمزنیمسی
.استشدهساختهچینیوگرهسنتیطراحیصورتبهفلزی

.باشدمیمذهبیمراسماتبرگزاریمرکزبنااینحاضردرحال
لحاحججیمحسنشهیدحرممدافعوسربلندشهیدمزاروجودباشهدایادمانبنای

.استگرفتهخودبهخاصیهوایو
شاکرارخدابابتاینازوباشدمینجففرازآسمانشرکتمعنویافتخاراتجزبنااین

.هستیم

تعاملباوگردیداجراییوطراحینورمدینهیاسشرکتهمتبامهماین
آبادنجفشهرستانشهیدسردارانوکنگرهپاسدارانسپاهحمایتو

.گردیدراهبری



پروژه های انجام شده

منتظریمحمدشهیدبیمارستانتوسعهطرحپروژه

مردمبهرسانیخدمتجهتدرنجفآسمانفرازمهندسیشرکت
رسمیمناقصهبرگزاریازپس۱۳۹۵سالدرآباد،نجفپرورشهید

ابراآبادنجفمنتظریمحمدشهیدبیمارستانپروژهعمومی،و
پزشکیعلومدانشگاهفنیدفترریاستهمکاریومشورت
مانیسلیدکترآقایجناببیمارستان،مدیرانوریاستواصفهان

دخوتعاملوهمکاریوگرفتدستدرکریمی،آقایجنابونسب
بکهشمدیرانوخیرینبیمارستان،بامنانایزدازاستعانتبارا

.نمودآغازآبادنجفشهرستاندرمانوبهداشت



پروژه های انجام شده

آبادنجفآزادگانمهرمسکنپروژه

کاریسفت:پروژهنوع▪
مدینهیاسشرکت:کارفرما▪
مترمربع۳۲۰۰۰:زیربنا▪
۴فازآزادگانشهرکآبادنجف:آدرس▪



پروژه های انجام شده

ایمانسازیماشینپروژه

ایمانسازیماشین:کارفرما▪
مترمربع۲۰۰۰:کارخانهسالنزیربنای▪
مترمربع۵۰۰:اداریزیربنای▪
مترمربع۱۰۰۰:سازیمحوطه▪
۲فازراه،پلیسآباد،نجف۱شمارهصنعتیشهرک.آباد،نجف:آدرس▪





پروژه های انجام شده

شهرفوالدمهرمسکنپروژه

رودزایندهسازهکنترلشرکت:کارفرما•
مترمربع۱۶۱۰۰:زیربنا•
fزون.شهرفوالدمهرمسکن:آدرس•
کاریسفتاجرای:پروژهنوع•



پروژه های انجام شده

هاگلمسکونیواحدی۶7مجتمعپروژه

منفردگسترسازهشرکت:کارفرما•
هاگلپارکروبرویشمالی،منتظریخیاباند،آبانجف:آدرس•
مترمربع۱۴۰۰۰:زیربنا•
بتنیاسکلتاجرای:پروژهنوع•





پروژه های انجام شده

بهارانواحدی۲۰۸پروژه

اسالمیانقالبمسکنبنیادمشارکتباپیمانتوسعهشرکت:کارفرما▪
مترمربع۲۵۰۰۰:زیربنا▪
هارانبمسکونیشهرکتشمالی،کمربندیآباد،نجفاصفهان،:آدرس▪





(ص)اکرمنبیحضرتکلینیک دیتوسعهطرحبتنیعملیاتاجرایپروژه

سایر پروژه های انجام شده توسط مهندسین شرکت فراز آسمان نجف

اسالمیانقالبپاسدارانسپاهزمینینیروی:کارفرما▪
مربعمتر۵۰۰۰:زیربنا▪
(ص)اکرمنبیفعلیکلینیکشرقیجنوبوشرقضلعآباد،نجف:آدرس▪

اپریاداریتجاریمجتمعبتنیاسکلتاجرایپروژه

کبیریآقاداوودآقای:کارفرما▪
مربعمتر۱۱۰۰۰:زیربنا▪
شمالیمنتظریخیابانآباد،نجف:آدرس▪

سنرگگلتجاریاداریمجتمعفلزیسازهنصبوساختپروژه

نورمدینهیاسشرکت:کارفرما▪
تن۱۲۰۰:مقدار▪
تهراندانشگاهدربروبرویانقالب،خیابانتهران،:آدرس▪



تیرانفاضالبانتقالخطپروژه

سایر پروژه های انجام شده توسط مهندسین شرکت فراز آسمان نجف

منفردگسترسازهشرکت:کارفرما▪
کیلومتر۱۰:شبکهمتراژ▪
تیرانشهر:آدرس▪

اصفهانبرقکوشششرکتکشیحصارپروژه

اصفهانبرقکوشششرکت:کارفرما▪
مربعمتر۴۰۰۰۰:کارخانهمساحت▪
۲آبادنجفصنعتیشهرک:آدرس▪



صدرابارانفلزکارخانهپروژه

سایر پروژه های انجام شده توسط مهندسین شرکت فراز آسمان نجف

صدرابارانفلزشرکت:کارفرما▪
مربعمتر۵۰۰۰:سالنزیربنای▪
مربعمتر۶۰۰۰:اداریزیربنای▪
مربعمتر۳۰۰۰:سازیمحوطه▪
دومفازراه،پلیسصنعتیشهرکآباد،نجف:آدرس▪

شهرکردطاقانکشهرشهدایگلزارساماندهیپروژه

بختیاریوچهارمحالایثارگراناموروشهیدبنیاد:کارفرما▪
مربعمتر۲۰۰۰:زیربنا▪
شهداگلزار،طاقانکشهرشهرکرد،:آدرس▪



شماره تلفن دفتر نجف آباد
۰31-4۲۵13۵38

شماره تلفن همراه مدیر عامل 
۰913۲۲88۵98


