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 مشخصات عمومی شرکت

 

 )چکادبام( چکاد نواندیشان طرح نام شرکت

 سهامی خاص نوع شرکت

 4831 تاسیس سال

 636282 شماره ثبت شرکت

های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و )ساختمان های معماریطراحی، نظارت و اجرا در زمینه تخصص مطالعه،  زمینه فعالیت
بناها و مرمت و احیا مهندسی آب، انرژی،  و شهرسازی، راه و ترابری، های آموزشی، درمانی، بهداشتی، ورزشی(نیزساختمان

ای هتخصص ریزی و اقتصاد وخدمات مدیریت، خدمات برنامه های فرسوده،توانمندسازی بافت ،های فرسوده و تاریخیبافت
 )ژئوتکنیک و تاسیسات( مشترک

 بام سبز، دیوار سبز، تراس سبز، معماری داخلی سبز، انواع آالچیق و فالورباکس 

 شهرسازی پایه سه تخصص -4 صالحیت
 های آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانیساختمان پایه سه تخصص -6
 ص ساختمان های مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و نظامیپایه سه تخص-8
 .پایه سه تخصص ژئوتکنیک -1

و هیئت  سهامداران

 مدیره

 جفی،ن نیما مهندس ضیایی، مجید مهندس رحیمی، مهدی مهندس ، شکری، مرتضی دکتر عشری، اثنی مهدی دکتر 
 رحیمی مریم مهندس ضیایی، محسن مهندس

محل دفتر مرکزی 

 شرکت

 7، واحد 401پالک ، نبش بنفشه هفتم، اللهتقاطع  تر ازپائینتهران، بزرگراه شهید ستاری، 
 11173880 تلفکس:  11131304 تلفن تماس:

   4178881832 کد پستی:

 144836322262 کد اقتصادی

 40360028686 شناسه ملی

 www.chekadbam.com سایت شرکت
www.chekadeno.com 

www.chekadchoob.com 

 Email:chekad.company@gmail.com پست الکترونیکی
Email:chekad.group@gmail.com 

 

 

 

http://www.chekadbam.com/
http://www.chekadeno.com/
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 کشور سطح در چکادبام نمایندگی دفاتر

 

دفتر -تهران

 مرکزی

 7، واحد 401پالک ، نبش بنفشه هفتم، اللهتقاطع  تر ازپائینتهران، بزرگراه شهید ستاری، 

 11174440تلفکس:   11141404 تلفن تماس:

 اول طبقه ، اتومات ساختمان ، ۳۶۱ پالک ولیعصر، و آباد عفیف بین ستارخان، خیابان شیراز
 ۱۶۶۲۱۲۶۳-۱۷۳تلفن

 ۱۲۳۶۱۱۳۳۱۷۶همراه

 ۱۲۳۶۱۱۳۳۱۷۶ تبریز

 ۵واحد ،۶ طبقه ابریشم، مجتمع برادران، فرش جنب باهنر، پل و حسین امام میدان حدفاصل یزد
 ۱۷۶۶۳۱۳۳-۱۱۵تلفن

 ۱۲۳۱۳۵۳۳۱۶۳ – ۱۲۳۱۳۵۶۵۲۶۳همراه

 ۳۵۱ پالک ،۳۶ و ۳۳ غفاری ابوذر حدفاصل غفاری، ابوذر خیابان احمدآباد، خیابان مشهد
 ۱۳۳۳۳۳۱۲-۱۵۳تلفن

 ۱۲۳۵۶۳۶۵۲۵۶همراه
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 درباره ما

 
به همت تعدادی از اساتید دانشگاه و مهندسین مجرب  "مهندسین مشاور چکاد نو اندیشان طرح"با نام  4831این شرکت مشاور در سال 

ای و همچنین ارتقاء کیفیت فض که همزیستى پایدار معمارى و شهرسازى با محیط زیست استسیس گردید. همچنین در راستای اهداف خود أت
 ،مودسبز و ترویج فرهنگ استفاده از آن ن اى در امر توزیع متناسب فضاى، مطالعات گستردهسبز عمودی و باال بردن سرانه فضای سبز در ایران

که سرانجام پاسخ مناسب را در توسعه فضاى سبز عمودى شهرها دید. از این رو مطالعات به سمت طراحى و اجراى فضاى سبز عمودى سوق 
 اىهاى توسعه یافتههاى متداول طراحى و اجراى این سیستم در کشورداده شد. در ابتدا با همکارى و همفکرى متخصصین این امر روش

همچون آلمان، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا مورد تحقیق قرار گرفت و جهت آشنایى دقیق به محصوالت مرتبط و انجام تحقیقات 
کشور  آزمایشگاهى اقدام به وارد نمودن چند مجموعه از کشور انگلستان و ایاالت متحده نمود. در ادامه روش هاى اجراى بام و دیوار سبز در

هاى موفق تولید شده در ایاالت متحده که شرکت چکاد بام با الگو بردارى از روش مدرن و موثر نمونه ۳۱۲۱بررسى و در نهایت در اوایل سال 
هاى مشاوره، طراحى، تولید، اجرا و نگهدارى فضاهاى سبز عمودى، اى کامل از فعالیتبا روش مدوالر اجرا شده بودند، به صورت مجموعه

 .قدامات اجرائى خود را آغاز نمودا
وان عن به، طراحی و اجرای بام سبز که جهت انجام خدمات مشاوره ،ای از کارشناسان و متخصصین با تجربه هستندمجموعه شرکت چکادبام

رکت کنند. شلیدی ایفا میها نقش کیکی از سه رکن کارفرما، مشاور و پیمانکار با فراهم آوردن امکانات الزم در به ثمر رسیدن اهداف دولت
کالت ها، آالچیق، پرگوالو... مشطراحی و ساخت قطعاتی نظیر فالورباکساهداف در ایران با مدوالر ، به عنوان شرکت پیشروی سیستم چکاد بام

 است. استفاده از سیستم های غیرمدوالر را برطرف نموده 
ای کامل از خدمات مرتبط با فضای سبز عمودی شامل بام سبز، دیوار سبز، مجموعهتوان در یک جمله ارائه عملکرد موفق شرکت چکادبام را می

های پرتابل و مدوالر خواند که توجه سازندگان ساختمان و بهره برداران مرتبط در این زمینه را تراس سبز، معماری داخلی سبز و فالورباکس
 جلب نموده است.

 

 های شرکت چکاد بامویژگی
 ی صنعتی تجهیزات بام، دیوار سبز نما و معماری داخلی مدوالر در ایرانکنندهنخستین تولید  -

 مشاوره، طراحی و اجرای فضای سبز عمودی: بام، معماری داخلی و دیوار سبز -

 بند، پرگوال و ...ها، پشتها، آالچیقی انواع فالورباکستولیدکننده -

 داردهای ایالت متحده و تولید با مصالح بومی و مقاوم در برابر عوامل محیطیطراحی اقالم به صورت پرتابل و مدوالر بر مبنای استان -

 امکان اجرا و نصب سریع، چیدمان متنوع و تغییر الگو حتی پس از اجرا و نصب -

 سال ضمانت 40دارای  -
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 ی بام سبز چکادبامها و مزایاویژگی
 نترین زمان ممکایجاد بام سبز در کوتاه -

 ها و الگوهای مورد نظرامکان ایجاد طرح -

 واحدهای مدوالر: سبک و قابل انتقال -

 هاها خارج از محل استفاده و سوار کردن مجدد آنپیاده کردن قطعات، انبار کردن آن -

 زیبا و سازگار با محیط زیست -

 ترین نگهداریمدت از گیاهان با کمپشتیبانی طوالنی -

 سبز )گسترده، متمرکز و مدوالر(امکان ایجاد هر سه نوع بام  -

 قیمت مناسب -

 ی قابل توجه در ملکایجاد ارزش افزوده -

 تسعیل در فروش ملک -

رت پرتابل چنین طراحی و تولید به صوهای بام سبز را در عدم نیاز به زیرسازی و همترین مزیت این سیستم نسبت به سایر روششاید بتوان مهم
 .نمایدامکان اجرا و نصب سریع، چیدمان متنوع و تغییر الگو حتی پس از اجرا و نصب را مهیا می و مدوالر دانست که این ویژگی خاص
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 هااستراتژی و اهداف

 

 (Visionچشم انداز شرکت )
ردن با هدف باال ب ،در کمترین زمان ممکن ،به فضاهای سبز مفید و قابل استفاده برای ساکنان ساختمان بال استفاده ساختمان تبدیل فضاهای

 سرانه فضای سبز عمودی و ایجاد ارزش افزوده برای ساختمان در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست.

 

 خط مشی شرکت
  ؛مدیران با تجربه برمبنای رعایت اصول مدیریت مشارکتی توان ازمندی بهره -
 ؛تعهد و تخصص در جهت نیل به اهداف شرکتاس ارجاع امور محوله در تمامی سطوح پرسنلی براس -
 ؛ای شرکتبه روزرسانی خدمات مشاورهبه منظور آموزش مستمر پرسنل کاری  -
 ؛فرمایانها و امکانات در راستای تسریع خدمات رسانی و مشاوره کاربه کارگیری اصول مدیریتی و استفاده از تمام توانایی -
 ؛کاری در انجام کلیه اموررعایت انصاف و عدالت و انضباط  -
 ؛ی صدر و تفکر در کلیات و جزییات برنامه عملیاتی به صورت مستمر قبل از اتخاذ تصمیماتسعهتو -
  ؛ایها برای متخصصین در شناخت مسایل و مطلوبات کار فرمایان برای ارائه خدمات مشاورهایجاد زمینه تبلور ابتکارات و نوآوری -
 ها در مقابل کارفرمایان.شی در انجام سریع و به موقع وعدهپرهیز از هرگونه حوا -
 

 عهدات اخالقی مهندسین مشاور چکادت
روی و اهداف کلیه نیو کلیه پرسنل این شرکت سعی در رعایت امانت و صداقت و حفظ اسرار کارفرما و سایر موارد داشته و با تمام توان  چکادبام
 گیرند.ما به کار میجهت اعتالی هدف مورد نظر کارفر خود را
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 شرح خدمات چکاد بام

 
ه در سه مرحل ،گرددهای موضوع قرارداد منعقد میبه موجب شرایط قراردادی که با کارفرما در رابطه با طرح یا طرح چکادبامطور کلی خدمات به

 گیرد:ذیل انجام می
 ؛های اجراییرحله اول : تهیه طرح و نقشهم

 ؛طرح تولید اقالممرحله دوم : 
 اجراء و نظارت بر طرح.مرحله سوم : 

  

 تهیه طرح و نقشه های اجرایی – مرحله اول

 اولیه در رابطه با طرح مورد نظر شناسایی و بررسی های -الف
 ؛ها و نیازهای طرحمذاکره و تبادل نظر با کارفرما و دریافت اطالعات الزم از خواسته -

 ؛مورد نظربام یا تراس کسب اطالعات الزم از موقعیت  و بازدید از محل -

 ؛های الزم در مورد حال و آینده طرحمطالعه و بررسی -

ه به های الزم جهت اقالم که با توجبینینیروی انسانی و همچنین پیش، سیساتأت ،در محل و لوازم و تجهیزات اقالمدرباره  تحقیق و بررسی -
 گیرد:می احتیاجات طرح مورد استفاده قرار

 مشخص نمودن فضاها و سطوح الزم -

 ؛های مختلف واجزای تشکیل دهنده طرح باتوجه به عملکردهای مناسب آنروابط بین قسمت وا همقیاس  -

 ؛کلی از طرح مورد نظر باشد هایهای شماتیک اولیه گویای ایدهتهیه و تنظیم نقشه -

 تهیه یک برآورد اولیه از هزینه اجرای طرح -

 

 طرح مقدماتیتهیه  - ب
 ؛های مختلف و مشخص نمودن بهترین راه حلحلبررسی راه -

 اقالم؛بررسی کامل و جامع در رابطه با  -

اجرا  محلمدت زمان اجرای کار و  ،بینی روش مناسبی که با توجه به نوع ساختمان از نظر هزینهو پیشبام های مختلف اجرای بررسی روش -
 مورد توجه قرارداده شود

 

 تولید اقالم طرح –دوم مرحله 
 های پیشنهادی به کارگاه تولیدی؛ارائه طرح -

 ساخت و تولید اقالم مورد نیاز پروژه -

 

 اجراء و نظارت بر طرح –سوم مرحله 
 ارائه طرح نهایی به پیمانکار پروژه؛ -

 ایجاد و ساخت اقالم مورد نظر در هنگام کار ؛ -

 پروژه مورد نظر.تهیه و گزارش نهایی انجام کار و تهیه مستندات از  -
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 مدیریتی مناصب و( چکادبام) طرح نواندیشان چکاد اعضای

 

 مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 اعضای هیئت مدیره
 کارشناس ارشد معماری و عمران رهیمد اتیعضو ه و عامل ریمد یمیرح یمهندس مهد 4

 تکنیکدکتری ژئو  رهیمد اتیعضو ه یعشر یاثن یدکتر مهد 2

 های هیدرو لیکیدکتری سازه رهیمد اتیعضو ه یشکر یدکتر مرتض 4

 یخیتار یبناها اءیکارشناس ارشد مرمت و اح رهیمد اتیه سئیر ییایض مجید مهندس 1

 کارشناس ارشد مکانیک نایب رئیس هیات مدیره ضیایی مهندس محسن 5

 قائم مقام

 ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخیکارشناس  قائم مقام مدیر عامل مجید ضیائی 6

 دفتر داران

 کارشناس زبان فرانسه مدیر دفتر روناک نصرتی 7

 کارشناس هنر منشی دفتر نگار ابراهیمی 4

 معاونین
 دکتری تجارت الکترونیک معاونت فناوری اطالعات و امور بین الملل دکتر کیوان بیدارپور 4

 کارشناس ارشد مدیریت ساخت معاونت فنی و مهندسی علی توکلیان 40

 دکتری عمران معاونت مالی حامد مصلحی 44

 کارشناس عمران معاونت پشتیبانی خسرو گلکار 42

 مشاوران
 دکتری سازه هیدرولیکی مشاور عالی مرتضی شکری 44

 دکتری ژئو تکنیک مشاور عالی مهدی اثنی عشری 41

 دکتری معماری مشاور عالی منوچهر ریاحی 45

 دکتری سازه مدیر بخش نظارت یاسر شهبازی 46

 کارشناس معماری مشاور عالی مهدی سحر خیز 47

 دکتری عمران، مهندسی و مدیریت ساخت مشاور عالی مهدی روانشادنیا 44

 کارشناس ارشد عمران مشاور عالی پیمان بختیاری 44

 کارشناس ارشد معماری مشاور عالی نیما نجفی 20

 زلزله-کارشناس ارشد عمران مشاور عالی آبادی علیرضا میمنت 24

 کارشناسی ارشد سرناظر معماری پروژه ارسالن وکیلی 22

 کارشناس عمران سر ناظر سازه اباذر بابایی 24

 کارشناس مکانیک سر ناظر تاسیسات رضا کاکایی 21

 بخش مطالعات و طراحی
 معماری کارشناس ارشد مدیر بخش مطالعات و طراحی نیما نجفی 25

 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری مدیر بخش شهرسازی مهدی کریمی 26

 کارشناس ارشد برق مدیر بخش تاسیسات احمد شیدایی 27
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 کارشناس ارشد طراحی محیط زیست مدیر پروژه فضای سبز ایمان اسالمی 24

 کارشناس ارشد ژئو تکنیک مدیر پروژه ژئو تکنیک مهرداد خادمی 24

 کارشناس ارشد مرمت و احیا مدیر پروژه معماری آقاخانیسحر  40

 کارشناس ارشد معماری مدیر پروژه توانمند سازی سیده مهدیس آذری 44

 کارشناس برق مدیر پروژه تاسیسات )عمومی( ایمان لطف الهی 44

 کارشناس معماری مدیر پروژه معماری )خاص( امیر رحمانی 41

 کارشناس محیط زیست محیط زیستمدیر پروژه  ناهید الماسی 45

 سرپرستان
 سرپرست تاسیسات مکانیکی کارشناس مکانیک سعید سهرابی 46

 سرپرست تاسیسات برقی کارشناس برق اصغر حسینی 47

 کارشناسان
 کارشناس تاسیسات کارشناس تاسیسات علیرضا مسلمی 44

 ، زلزلهکارشناس ارشد عمران  کارشناس عمران حمیر رضا روانشادنیا 44

 کارشناس عمران کارشناس ژئوتکنیک اباذر بابائی 10

 ریزی حمل و نقلبرنامه-کارشناس ارشد عمران کارشناس ترافیک و حمل و نقل مهدی استادی جعفری 14

 عمران -کارشناس عمران کارشناس عمران مجید ولیزاده 12

 کارشناس ارشد مکانیک کارشناس مکانیک محسن ضیائی 14

 کارشناس مکانیک کراشناس مکانیک کاکائیرضا  11

 کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری ندا ثابت ایمانی 15

 کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری امیر محمد شهرآراد 16

 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری کارشناس شهرسازی محمود سلیمی 17

 معماریکارشناس ارشد  کارشناس معماری یاسمن سحرخیز 14

 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهرسازی کارشناس شهرسازی فاطمه ضیائی 14

 کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری علیرضا کریمی 50

 کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری محمد مرادی 54

 کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری بهاره حدادی 52

 کارشناس معماری معماریکارشناس  اله حسنی عارفحبیب 54

 کارشناس ارشد طراحی شهری کارشناس شهرسازی شاداب بحرینی 51

 کارشناس ارشد طراحی شهری کارشناس شهرسازی فاطمه کشانی 55

 یشهر یزیارشد برنامه ر یکارشناس کارشناس شهرسازی نیلوفر گرامی 56

 سازه-کارشناس ارشد عمران کارشناس سازه مهداد اقبالیان 57
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 چکادبام شرکت توسط شده انجام هایپروژهبرخی از  فهرست

 
 ردیف تاریخ  نوع پروژه کارفرما مبلغ قرارداد)ریال( محل پروژه

دشت سیمین صنعتی شهرک 48/03/80 فروش اقالم آقای خواجوی 230.216.710   1 

47/03/80 تراس آقای مهردادی 824.832.800 اصفهان  2 

حقانی شهید اتوبان - تهران 48/03/80 چوب پالست آقای بلورچی 181.180.600   3 

آباد جنت - تهران نژادآقای سید  670.682.000  68/03/80 فروش اقالم   4 

مرزداران - تهران 62/03/80 فروش اقالم آقای اعوانی 60.374.800   5 

تهرانپارس - تهران 80/03/80 محوطه آقای خان دردی 140،000،000   6 

شمالی حمزه بلوار -کرمان 02/08/80 چوب پالست و اقالم آقای مریمی 61.073.700   7 

فرمانیه - تهران 03/08/80 محوطه آقای افتخارالدین 269.645.630   8 

قدس میدان - تهران 08/08/80 تراس سبز آقای جابر 203.152.500   9 

قدس میدان - تهران 41/08/80 محوطه آقای راهبردی 959.311.600   10 

آباد یوسف - تهران 46/08/80 فروش اقالم خانم امیرسلیمانی 227.322.900   11 

چیذر - تهران رهبری -طباطبایی 298.200.530  60/08/80 فروش اقالم   12 

 48 68/08/80 قرارداد طراحی آقای دانایان 6.000.000 جماران -تهران

 41 90/09/26 آتریوم اجرای آقای موحدی زاده 10.000.000 ولنجک -تهران

 46 90/09/28 اقالم فروش آقای راهبردی 370،000،000 محمودیه -تهران

 42 90/10/03 طراحی قرارداد خانم امیرسلیمانی 48،000،000 آجودانیه -تهران

 47 90/10/04 دیوارسبز آقای راهبردی 8.330.000 ظفر -تهران

 43 90/10/20 طراحی قرارداد خانم تقدسی 88.000.000 میرداماد -تهران

 48 90/10/24 طراحی قرارداد خانم پوری 203.152.500 کامرانیه -تهران

 60 90/10/25 سبز تراس ادریسیآقای  959.311.600 احتشامیه -تهران

 64 90/10/26 طراحی قرارداد آقای جامکو 227.322.900 لواسان -تهران

مطهری خیابان -تهران طراحی قرارداد آقای هرمز زاده 444.460.000   90/11/01 22 

شیرازی صیاد بزرگراه-تهران طراحی قرارداد آقای پاک نژاد 6.000.000   90/11/03 23 

زعفرانیه خیابان -تهران البی قرارداد آقای مرادی 7600000000   90/11/07 24 

 66 90/11/09 سبز بام قرارداد آقای ابئحمزه 4806000000 شیراز

زعفرانیه - تهران سبز بام قرارداد آقای محدثه ایی 7600000000   90/11/13 26 

فرمانیه - تهران 42/44/80 بام سبز آقای فردوسی فر 82400000000   27 

آباد سعادت – تهران 43/44/80 بام سبز خانم سرلک 18100000000   28 

 68 60/44/80 بام سبز آقای بهادری 670.682.000 قیطریه -تهران 

 80 66/44/80 فروش فالورباکس آقای شهریاری 60.374.800 قیطریه -تهران 

فرمانیه - تهران 62/44/80 تراس سبز آقای فردوسی فر 900.000.000   31 

گیشا - تهران 80/44/80 تراس سبز خانم سرلک 230.216.710   32 

طالقانی - تهران 06/46/80 فروش فالورباکس آقای بهادری 824.832.800   33 

رومی پل - تهران 01/46/80 قرارداد طراحی آقای شهریاری 181.180.600   34 

 86 06/46/80 بام سبز آقای فردوسی فر 670.682.000 قیطریه -تهران 

 82 07/46/80 فروش اقالم خانم سرلک 60.374.800 قیطریه -تهران 

 87 48/46/80 تراس آقای یاسمند 140،000،000 تجریش -تهران 

 83 46/46/80 چوب پالست آقای شهری 61.073.700 خیابان مالصدرا -تهران

 88 42/46/80 فروش اقالم آقای باختری 269.645.630 شهرک غرب -تهران 

 10 68/46/80 فروش اقالم اصفهانیآقای  203.152.500 فرشته -تهران 

 14 66/46/80 محوطه آقای حامی 959.311.600 نیاوران -تهران 

شهرری - تهران  16 67/46/80 چوب پالست و اقالم آقای شهیدی 227.322.900 
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 18 08/04/84 سبز بام قرارداد آقای رضایی دوست 950.000.000 شهرک غرب -تهران 

 11 48/04/84 طراحی قرارداد قاضیآقای  120.000.000 فرشته -تهران 

 16 41/04/84 اقالم فروش آقای گلهر 86.700.000 نیاوران -تهران 

شهرری - تهران اجرا قرارداد آقای پور عبداهلل 60.000.000   42/04/84  46 

ولنجک خیابان – تهران اجرا قرارداد آقای جابری 2.000.000   66/04/84  47 

جردن - تهران زادهآقای حسن  17.300.000  اقالم فروش   68/04/84  48 

کاشانی بلوار - تهران اجرا قرارداد خانم فروغی 67.000.000   67/04/84  49 

جنوبی دیباجی - تهران اجرا قرارداد آقای دهیاری 227.322.900   80/04/84  50 

دروس - تهران طراحی قرارداد آقای مفتح 298.200.530   06/06/84  51 

 66 08/06/84 طراحی قرارداد جابریآقای  6.000.000 میدان قدس -تهران 

 68 06/06/84 اقالم فروش آقای حسن زاده 10.000.000 یوسف آباد -تهران 

 61 02/06/84 طراحی قرارداد خانم فروغی 370،000،000 چیذر -تهران 

 66 40/06/84 طراحی قرارداد آقای دهیاری 48،000،000 چیذر -تهران 

 62 48/06/84 بام سبز آقای مفتح 8.330.000 زرافشان -تهران 

 67 41/06/84 اقالم فروش آقای حسینی 88.000.000 نیاوران -تهران 

 63 46/06/84 قالم فروش آقای محبتی منفرد 203.152.500 قیطریه -تهران 

 68 42/06/84 اقالم فروش آقای فردوسی فر 959.311.600 قیطریه -تهران 

 20 60/06/84 سبز بام خانم سرلک 227.322.900 قیطریه -تهران 

 24 66/06/84 اقالم فروش آقای بهادری 298.200.530 بزرگراه آفریقا -تهران 

 26 62/06/84 اقالم فروش آقای حسینی 6.000.000 تجریش -تهران 

 28 63/06/84 طراحی قرارداد آقای محبتی منفرد 10.000.000 خیابان مالصدرا -تهران

 21 80/06/84 طراحی قرارداد آقای فردوسی فر 370،000،000 شهرک غرب -تهران 

 26 84/06/84 سبز تراس خانم سرلک 437.416.400 فرشته -تهران 

 22 04/08/84 طراحی قرارداد آقای بهادری 20.618.000 نیاوران -تهران 

شهرری - تهران طراحی قرارداد آقای حسینی 836.261.160   06/08/84  67 

ولنجک خیابان – تهران  38.000470600 منفردآقای محبتی   طراحی قرارداد   06/08/84  68 

جردن - تهران اقالم فروش آقای دانایان 41000000000   07/08/84  69 

کاشانی بلوار - تهران قالم فروش آقای موحدی زاده 24.078.700   08/08/84  70 

جنوبی دیباجی - تهران اقالم فروش آقای راهبردی 628.216.280   40/08/84  71 

دروس - تهران 41/08/84 تراس سبز خانم امیرسلیمانی 140،000،000   72 

چیتگر دریاچه - تهران رهبری -طباطبایی 61.073.700  اقالم فروش   46/08/84  73 

زعفرانیه - تهران 47/08/84 تراس آقای دانایان 269.645.630   74 

 76 48/08/84 پالست چوب آقای موحدی زاده 203.152.500 خیابان مالصدرا -تهران

 72 60/08/84 اقالم فروش آقای راهبردی 959.311.600 شهرک غرب -تهران 

 77 64/08/84 اقالم فروش خانم امیرسلیمانی 227.322.900 فرشته -تهران 

 73 66/08/84 اقالم فروش رهبری -طباطبایی 298.200.530 نیاوران -تهران 

شهرری - تهران طراحی قرارداد آقای دانایان 6.000.000   68/08/84  79 

ولنجک خیابان – تهران 66/08/84 دیوارسبز آقای موحدی زاده 10.000.000   80 

جردن - تهران طراحی قرارداد آقای تفرشی 370،000،000   62/08/84  81 

کاشانی بلوار - تهران 63/08/84 بام سبز آقای صدق 48،000،000   82 

 38 68/08/84 پالست چوب فروش آقای ثابت قدم 8.330.000 

 31 80/08/84 دیوارسبز وارستهآقای  60.374.800 شریعتی -تهران

 36 80/08/84 اقالم فروش پرگوالو آقای کتایونی 140،000،000 پونک -تهران

 32 80/08/84 سبز بام آقای امراضی 61.073.700 ولیعصر -تهران

 37 04/01/84 سبز تراس آقای الههی محترم 269.645.630 شهرک قدس -تهران
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 -تهران-بلوار خوردین -تهران
 کوی فراز

 33 08/01/84 سبز بام آقی تهرانی تجریش 203.152.500

 38 02/01/84 پالست چوب فروش آقای زمردی 959.311.600 -شهرک کیهان -تهران

 80 07/01/84 فالورباکس اجرای آقای بهشتیان راد 227.322.900 گاندی -تهران

 84 40/01/84 آالچیق اجرا و ساخت آقای رادی اصل 298.200.530 شهرک فجر -تهران

 86 40/01/84 فالورباکس فروش آقای چاووشی 6.000.000 دروس -تهران

 88 46/01/84 سبز بام آقای درونی راد 10.000.000 تجریش -تهران

 81 41/01/84 فالورباکس فروش آقای یغما 370،000،000 الهیه -تهران

 86 41/01/84 سبز تراس آقای رخ چهره احتشامی 48،000،000 اقدسیه -تهران

 82 46/01/84 طراحی قرارداد آقای آقایی نژاد 8.330.000 قیطریه -تهران

 87 47/01/84 بام سبز آقای پورزاد 88.000.000 گیشا -تهرانه

 83 48/01/84 فروش اقالم خانم پوریایی 203.152.500 نیاوران -تهران

 88 60/01/84 اقالم فروش پرگوالو آقای نژاد 959.311.600 حکت -تهران

 400 66/01/84 بام سبز آقای احمدوند 227.322.900 دستگردی -تهران

 404 68/01/84 سبز بام آقای راستین 298.200.530 عظیمیه -کرج

 406 62/01/84 اقالم فروش آقای قربانپور 6.000.000 منظریه-تهران

 408 63/01/84 تراس سبز آقای معلم 10.000.000 جماران -تهران

 401 68/01/84 تراس سبز آقای مالح 370،000،000 ولنجک -تهران

 406 80/01/84 بام سبز خانم پورمند 437.416.400 محمودیه -تهران

 402 06/06/84 سبز بام آقای سلطانی 20.618.000 آجودانیه -تهران

 407 06/06/84 فالورباکس فروش آقای سمیعی 836.261.160 ظفر -تهران

 403 02/06/84 فالورباکس فروش مهندسین مشاور کنت 47060038.000 میرداماد -تهران

 408 40/06/84 سبز بام آقای آرزویی 41000000000 کامرانیه -تهران

 440 40/06/84 دیوارسبز آقای آتنایی 60.374.800 احتشامیه -تهران

 444 46/06/84 اقالم فروش پرگوالو آقای عطیه زاده 140،000،000 لواسان -تهران

 446 42/06/84 سبز بام آقای آزاد 61.073.700 پل رومی -تهران

 448 47/06/84 سبز تراس آقای صادقی 269.645.630 بزرگراه همت -تهران

 441 43/06/84 سبز بام آقای هوگر 203.152.500 بلوار دریا -تهران

 446 60/06/84 پالست چوب فروش آقای بهراد منش 959.311.600 مهستان -تهران

 442 64/06/84 فالورباکس اجرای آقای چشک 227.322.900 دادمان -تهران

 447 68/06/84 آالچیق اجرا و ساخت اقای پستچیان 298.200.530 سهروردی -تهران

 443 61/06/84 فالورباکس فروش آقای امیرچقماغی 6.000.000 ونک -تهران

 448 67/06/84 بام سبز آقای فالحتی 10.000.000 سعد آباد -تهران

 460 80/06/84 اقالم فروش آقای فضلی 370،000،000 جردن -تهران

 464 84/06/84 تراس دهیاری آقای 48،000،000 صیاد شیرازبزرگراه  -تهران

 466 08/02/84 پالست چوب مفتح آقای 8.330.000 شریعتی -تهران

 468 06/02/84 اقالم فروش اسالمی آقای 88.000.000 پونک -تهران

 461 40/02/84 اقالم فروش آقای ابراهیمی 203.152.500 ولیعصر -تهران

 466 40/02/84 سبز بام فراستی آقای 959.311.600 شهرک قدس -تهران

 -تهران-بلوار خوردین -تهران
 کوی فراز

 462 44/02/84 فالورباکس فروش آقای باکریان 227.322.900

 467 46/02/84 فالورباکس فروش اقای یونسی 298.200.530 -شهرک کیهان -تهران

 463 48/02/84 سبز بام آقای جهانی راد 6.000.000 گاندی -تهران

آباد عباس -تهران فالورباکس فروش آقای بلوکیان 950.000.000   42/02/84  129 

عظیمیه -کرج سبز تراس آقای ثبتی 120.000.000   60/02/84  130 

 484 66/02/84 طراحی قرارداد آقای آیتی 86.700.000 بلوار تعاون –تهران 
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 486 61/02/84 سبز تراس آقایوحدتی منفرد 60.000.000 بلوار میرزایی-عدل-پونک

 488 66/02/84 فالورباکس فروش آقای حضرتی 2.000.000 نوبنیاد -تهران

 481 67/02/84 فالورباکس فروش آقای منافی 17.300.000 اشرفی اصفهانی -تهران

 486 63/02/84 فالورباکس  فروش آقای امامی 67.000.000 خیابان دادمان -تهران

 482 04/07/84 فالورباکس فروش آقای زهرایی زاده 227.322.900 نیاوران -تهران 

 487 08/07/84 پالست چوب فروش آقای واقف 298.200.530 قیطریه -تهران 

 483 06/07/84 فالورباکس اجرای آقای بسطامی 6.000.000 قیطریه -تهران 

 488 08/07/84 سبز تراس آقای محرابی 10.000.000 قیطریه -تهران 

فرمانیه - تهران پرگوال و ورودی اجرای آقای واالیی 370،000،000   40/07/84  140 

گیشا - تهران آالچیق کاور آقای پهلوان 48،000،000   46/07/84  141 

طالقانی - تهران سبز بام آقای صدیق 8.330.000   48/07/84  142 

رومی پل - تهران اقالم فروش آقای بوستانی 88.000.000   42/07/84  143 

آباد سعادت - تهران سبز بام خانم متونی فر 203.152.500   48/07/84  144 

 416 60/07/84 سبز تراس آقای کسرتیان 959.311.600 زعفرانیه -تهران 

 412 68/07/84 نیمکت و پرگوال اجرای آقای سرمد 1800000000 فرمانیه -تهران 

 417 61/07/84 اقالم فروش آقای رستمی 2200000000 سعادت آباد –تهران 

 413 67/07/84 دوطبقه فالورباکس آقای بلوکیان 700000000 سعادت آباد -تهران 

 418 08/03/84 سبز تراس آقای ثبتی 1600000000 لواسان -تهران

 460 06/03/84 کانکس و سبز دیوار آقای آیتی 83016600000 دزاشیب -تهران

 464 41/03/84 اقالم فروش آقایوحدتی منفرد 16.060.000 اتوبان همت -تهران

 466 42/03/84 اقالم امانت آقای حضرتی 82.000.000 زعفرانیه -تهران

 468 43/03/84 سبز بام آقای منافی 61.220.000 شریعتی -تهران

 461 60/03/84 اقالم فروش آقای امامی 60306660000 پونک -تهران

 466 64/03/84 سبز تراس آقای هوگر 38007600000 ولیعصر -تهران

 462 68/03/84 فالورباکس فروش آقای بهراد منش 468.000.000 شهرک قدس -تهران

 -تهران-بلوار خوردین -تهران
 کوی فراز

 467 68/03/84 باکس فالور فروش آقای چشک 227.322.900

 463 66/03/84 اقالم فروش اقای پستچیان 298.200.530 -شهرک کیهان -تهران

 468 62/03/84 تراس آقای امیرچقماغی 6.000.000 گاندی -تهران

 420 68/03/84 سبز دیوار آقای فالحتی 10.000.000 شهرک فجر -تهران

 424 06/08/84 اقالم آقای فضلی 370،000،000 دروس -تهران

 426 08/08/84 پالست چوب آقای خواجوی 48،000،000 تجریش -تهران

 428 01/08/84 سبز تراس آقای مهردادی 10.000.000 الهیه -تهران

 421 06/08/84 طراحی قرارداد آقای هوگر 46.360.000 اقدسیه -تهران

 426 02/08/84 محوطه آقای دادرس 4.830.000.000 قیطریه -تهران

 422 07/08/84 اقالم و پالست چوب آقای شعیبی 14.100.000 گیشا -تهرانه

 427 40/08/84 محوطه آقای پایدار 3.000.000 نیاوران -تهران

 423 44/08/84 فالورباکس فروش آقای فقیع 1.500.000 حکت -تهران

 428 41/08/84 سبز تراس آقی تهرانی تجریش 7100000000 دستگردی -تهران

 470 47/08/84 طراحی قرارداد آقای زمردی 47.600.000 عظیمیه -کرج

 474 43/08/84 سبز تراس آقای بهشتیان راد 46.000.000 منظریه-تهران

 476 60/08/84 فالورباکس فروش آقای رادی اصل 8.000.000 جماران -تهران

 478 64/08/84 فالورباکس فروش آقای منفرد 407.000.000 ولنجک -تهران

 471 66/08/84 بام سبز آقای ثابت 17،50089.000 آجودانیه -تهران

 476 61/08/84 فروش اقالم آقای گلزار 140،000،000 ظفر -تهران

 472 62/08/84 اقالم فروش پرگوالو آقای سامر 187،000000 میرداماد -تهران
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 477 68/08/84 بام سبز آقای عربیون 60.249.000 کامرانیه -تهران

 473 80/08/84 سبز بام فاطمی آقای 385.654.450 احتشامیه -تهران

 478 06/40/84 اقالم فروش آقای قاسمی 17،50089.000 لواسان -تهران

 430 08/40/84 تراس سبز آقای جاللی 140،000،000 پل رومی -تهران

 434 01/40/84 تراس سبز آقای ایری 61.073.700 بزرگراه همت -تهران

 436 06/40/84 بام سبز آقای عمویی 269.645.630 بلوار دریا -تهران

 438 02/40/84 سبز بام آقای صدری 203.152.500 مهستان -تهران

 431 03/40/84 فالورباکس فروش آقای شیوا 959.311.600 دادمان -تهران

 436 40/40/84 فالورباکس فروش آقای نشاطی 227.322.900 سهروردی -تهران

 432 48/40/84 سبز بام آقای دریاب 298.200.530 ونک -تهران

 437 47/40/84 دیوارسبز آقای عبدی 6.000.000 آبادسعد  -تهران

 433 42/40/84 اقالم فروش پرگوالو آقای جاللی 40.000.000 آجودانیه -تهران

 438 47/40/84 سبز بام آقای ایری 370،000،000 ظفر -تهران

اصفهانی اشرفی -تهران سبز تراس آقای عمویی 48،000،000   48/40/84  190 

دادمان خیابان -تهران سبز بام آقای صدری 17.500.000   60/40/84  191 

نیاوران - تهران  187 ،000000 پالست چوب فروش آقای شیوا   66/40/84  192 

قیطریه - تهران فالورباکس اجرای آقای نشاطی 60.249.000   68/40/84  193 

قیطریه - تهران آالچیق اجرا و ساخت آقای دریاب 385.654.450   61/40/84  194 

قیطریه - تهران فالورباکس فروش آقای عبدی 230.216.710   66/40/84  195 

دهم بوستان-پاسداران 62/40/84 بام سبز خانم امیرشاهی 824.832.800   196 

اقالم فروش آقای آباد وند 181.180.600 تهران  68/40/84  197 

تهرانپارس - تهران 06/44/84 تراس آقای کوهسار 670.682.000   198 

مرزداران - تهران پالست چوب آقای بوعلی 60.374.800   08/44/84  199 

اقالم فروش آقای پونکی 140،000،000 یزد  06/44/84  200 

 604 07/44/84 اقالم فروش خانم زمینیان 61.073.700 الهیه -تهران

 606 40/44/846 اقالم فروش آقای جوان 269.645.630 اقدسیه -تهران

 608 41/44/84 طراحی قرارداد آقای مهتانی 203.152.500 قیطریه -تهران

 601 46/44/84 دیوارسبز آقای فراز 959.311.600 گیشا -تهرانه

 606 47/44/84 طراحی قرارداد آقای قاسمی منفرد 227.322.900 نیاوران -تهران

 602 60/44/84 دیوارسبز آقای کوبانی 298.200.530 حکت -تهران

 607 68/44/84 اقالم فروش پرگوالو آقای رویش 6.000.000 دستگردی -تهران

 603 61/44/84 سبز بام آقای ماکیان نژلد 17،50089.000 عظیمیه -کرج

 608 62/44/84 سبز تراس آقای عالم زاده 140،000،000 منظریه-تهران

 640 80/44/84 سبز بام آقای کجبافی 187،000000 جماران -تهران

 644 08/46/84 پالست چوب فروش آقای کیایی 60.249.000 ولنجک -تهران

 646 03/46/84 فالورباکس اجرای خانم بستر زاده 385.654.450 محمودیه -تهران

 648 40/46/84 آالچیق اجرا و ساخت آقای غالمی 17،50089.000 آجودانیه -تهران

 641 48/46/84 فالورباکس فروش آقای قلی زاده 140،000،000 ظفر -تهران

 646 46/46/84 سبز بام آقای ایوان دره 61.073.700 میرداماد -تهران

 642 47/46/84 فالورباکس فروش آقای مصباح 269.645.630 کامرانیه -تهران

 647 60/46/84 سبز تراس آقای هجرت زاده 203.152.500 احتشامیه -تهران

 643 68/46/84 طراحی قرارداد آقای والدتیان 959.311.600 لواسان -تهران

 648 61/46/84 فالورباکس فروش آقای قانونی 298.200.530 دزاشیب -تهران

 660 62/46/84 سبز تراس آقای بهاری 6.000.000 اتوبان همت -تهران

 664 67/46/84 طراحی قرارداد آقای مجلسی 10.000.000 زعفرانیه -تهران

 666 06/04/86 سبز تراس آقای مهربان 370،000،000 شریعتی -تهران
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 668 07/04/86 فالورباکس فروش آقای عالم زاده  پونک -تهران

 661 03/04/86 فالورباکس فروش آقای یوسفی 195،000،000 ولیعصر -تهران

 666 40/04/86 فالورباکس  فروش آقای ایمانی 150،000،000 شهرک قدس -تهران

 -تهران-بلوار خوردین -تهران
 کوی فراز

 662 44/04/86 فالورباکس فروش آقای محیط 380،000،000

 667 41/04/86 پالست چوب فروش موسسه آموزشی واله 45،000،000 -شهرک کیهان -تهران

 663 46/04/86 فالورباکس اجرای آقای ملکی 175،000،000 گاندی -تهران

 668 46/04/86 سبز تراس آقای عبدالهی 129.100.000 شهرک فجر -تهران

 680 42/04/86 پرگوال و ورودی اجرای آقای حسن پور 680.642.740 دروس -تهران

 684 47/04/86 آالچیق کاور آقای بختیار 111.150.000 تجریش -تهران

 686 60/04/86 سبز بام آقای فرنازی 5.000.000 الهیه -تهران

 688 60/04/86 اقالم فروش آقای داوودی 75،000،000 اقدسیه -تهران

 681 66/04/86 سبز بام آقای عرفانی 13،500،000 قیطریه -تهران

 686 68/04/86 سبز تراس آقای رضایی دوست 75،000،000 گیشا -تهرانه

 682 66/04/86 نیمکت و پرگوال اجرای آقای قاضی 361،000،000 نیاوران -تهران

 687 67/04/86 اقالم فروش آقای گلهر 494،000،000 حکت -تهران

 683 80/04/86 دوطبقه فالورباکس آقای پور عبداهلل 570.536.000 دستگردی -تهران

 688 04/06/86 سبز تراس آقای علی محمدی 20.871.900 عظیمیه -کرج

 610 08/06/86 کانکس و سبز دیوار آقای سلیمی 900.000.000 منظریه-تهران

 614 06/06/86 اقالم فروش آقای طبرستانی 300.000.000 جماران -تهران

 616 02/06/86 اقالم امانت آقای ضراب 75،000،000 ولنجک -تهران

 618 08/03/86 سبز بام آقای ریاضی 36،000،000 محمودیه -تهران

 611 40/06/86 اقالم فروش خانم جاللوند 114.702.770 آجودانیه -تهران

 616 48/06/86 سبز تراس خانم جواهریان 9،0000،000 ظفر -تهران

 612 46/06/86 فالورباکس فروش آقای مهری 720.000.000 میرداماد -تهران

 617 47/06/86 باکس فالور فروش آقای جباری 12.000.000 کامرانیه -تهران

 613 48/06/86 اقالم فروش مشکی زادهآقای  506.966.000 احتشامیه -تهران

 618 60/06/86 تراس آقای شیخ زاده 89.000.000 لواسان -تهران

 660 68/06/86 دیوارسبز آقای چیتگر 43،000،000 پل رومی -تهران

 664 62/06/86 اقالم فروش پرگوالو آقای محمدی 9،0065،000 بزرگراه همت -تهران

 666 86//80/06 سبز بام خانم جنتی 72،077،000 بلوار دریا -تهران

 668 84/06/86 سبز تراس آقای فراستی 495.016.509 مهستان -تهران

 661 08/08/86 سبز بام خانم صفدرزاده 567.922.000 دادمان -تهران

 666 01/08/86 پالست چوب فروش آقای محتشمی 298.200.530 سهروردی -تهران

 662 02/08/86 فالورباکس اجرای آقای کمالی 6.000.000 ونک -تهران

 667 07/08/86 آالچیق اجرا و ساخت آقای احمدی نسب 10.000.000 سعد آباد -تهران

 663 40/08/86 فالورباکس فروش خانم رودابسری 370،000،000 جردن -تهران

 668 48/08/86 سبز بام آقای صالح  بزرگراه صیاد شیراز -تهران

 620 41/08/86 فالورباکس فروش آقای میرصالحی 195،000،000 سعادت آباد -تهران

 624 42/08/86 سبز تراس آقای الهی 150،000،000 عظیمیه -کرج

 626 43/08/86 طراحی قرارداد آقای ابراهیمی 380،000،000 فشم -تهران

 628 48/08/86 سبز تراس و بام آقای فراستی 45،000،000 

لواسان - تهران سبز بام قرارداد آقای باکریان 1800000000   66/08/86  264 

فرمانیه - تهران طراحی قرارداد اقای یونسی 2200000000   68/08/86  265 

تهرانپارس - تهران اقالم فروش آقای جهانی راد 700000000   66/08/86  266 

لواسان - تهران اجرا قرارداد آقای آریایی 1600000000   63/08/86  267 
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دروس - تهران اجرا قرارداد آقای زاغمرز 83016600000   80/08/86  268 

چیتگر دریاچه - تهران اقالم فروش آقای پژوهش 16.060.000   06/01/86  269 

بابایی اتوبان-تهران اجرا قرارداد آقای هاللی فر 82.000.000   06/01/86  270 

همت اتوبان -تهران اجرا قرارداد آقای فرمانی 61.220.000   06/01/86  271 

 676 02/01/86 طراحی قرارداد اقای بهشتی 60306660000 میدان تجریش –تهران 

شیان - تهران محترمی خانم 38007600000  طراحی قرارداد   08/01/86  273 

گاندی -تهران داراآبادی اقدسی آقای 468.000.000  اقالم فروش   40/01/86  274 

مالصدرا خیابان -تهران مشکانی آقای 227.322.900  طراحی قرارداد   48/01/86  275 

غرب شهرک - تهران زاده مهدی آقای 298.200.530  طراحی قرارداد   46/01/86  276 

فرشته - تهران عندلیبی آقای 6.000.000  47/01/86 بام سبز   277 

نیاوران - تهران چمن سرو خانم 10.000.000  اقالم فروش   47/01/86  278 

راد رازقی آقای 370،000،000 شیراز قالم فروش   60/01/86  279 

فرشته خ - تهران راد آقای 48،000،000  اقالم فروش   68/01/86  280 

زعفرانیه - تهران مفرد خطیبی آقای 10.000.000  سبز بام   66/1/86  281 

تهرانپارس - تهران منظر خانم 46.360.000  اقالم فروش   67/01/86  282 

مرزداران - تهران محترمی خانم 4.830.000.000  اقالم فروش   68/01/86  283 

نوبنیاد -تهران داراآبادی اقدسی آقای 14.100.000  طراحی قرارداد   84/01/86  284 

لواسان - تهران مشکانی آقای 3.000.000  طراحی قرارداد   08/06/86  285 

فرمانیه - تهران زاده مهدی آقای 1.500.000  سبز تراس   01/06/86  286 

تهرانپارس - تهران عندلیبی آقای 7100000000  طراحی قرارداد   02/06/86  287 

لواسان - تهران چمن سرو خانم 47.600.000  طراحی قرارداد   08/06/86  288 

دروس - تهران راد رازقی آقای 46.000.000  طراحی قرارداد   40/06/86  289 

چیتگر دریاچه - تهران راد آقای 8.000.000  اقالم فروش   46/06/86  290 

بابایی اتوبان-تهران قالم فروش آقای خوش سیرت 407.000.000   41/06/86  291 

همت اتوبان -تهران اقالم فروش آقای کولیوند 170.000.000   47/06/86  292 

 688 43/06/86 تراس سبز آقای ترکاشوند 950.000.000 میدان تجریش –تهران 

شیان - تهران اقالم فروش آقای ناظری 120.000.000   60/06/86  294 

 686 64/06/86 تراس آقای ابتسامی 86.700.000 چیذر -تهران 

 682 64/06/86 پالست چوب آقای شاهانی 60.000.000 زرافشان -تهران 

 687 68/06/86 اقالم فروش آقای شاهینی 2.000.000 نیاوران -تهران 

 683 67/06/86 اقالم فروش آقای هوانورد 17.300.000 قیطریه -تهران 

 688 84/06/86 اقالم فروش آقای تهرانی اصل 67.000.000 قیطریه -تهران 

 800 84/06/86 طراحی قرارداد آقای ستارزاده 227.322.900 قیطریه -تهران 

 804 06/02/86 دیوارسبز آقای شوکوفت 298.200.530 بزرگراه آفریقا - تهران

 806 01/02/86 طراحی قرارداد آقای یزدانی 6.000.000 تجریش -تهران 

 808 06/02/86 بام سبز آقای شکوفا 10.000.000 میدان فاطمی -تهران 

 801 3/02/86 پالست چوب فروش آقای پارسیانی 370،000،000 خیابان مطهری -تهران

 806 40/02/86 فالورباکس اجرای آقای سهروردی 48،000،000 شیرازی صیاد بزرگراه-تهران

 802 48/02/86 سبز بام قرارداد آقای الله زار 8.330.000 خیابان زعفرانیه -تهران

 807 42/02/86 طراحی قرارداد آقای فرازمنش 88.000.000 

 803 47/02/86 اقالم فروش آقای منش زاد 203.152.500 

 808 48/02/86 فالورباکس فروش آقای شفیعی 17،50089.000 سعادت آباد –تهران 

 840 60/02/86 سبز تراس آقای مهدی زاذه 140،000،000 بومهن -تهران 

چیذر - تهران  187 ،000000 طراحی قرارداد آقای آقایی   66/02/86  311 

چیذر - تهران سبز تراس آقای شکوفر 60.249.000   68/02/86  312 

رشت تختی پل فالورباکس فروش آقای سیل سپور 385.654.450   66/02/86  313 
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تجریش میدان - تهران فالورباکس فروش آقای آمنی راد 17،50089.000   67/02/86  314 

 846 68/02/86 فالورباکس  فروش آقای سوار رخش 140،000،000 شهرری -تهران 

 842 08/07/86 فالورباکس فروش خانم ابوذری 61.073.700 خیابان ولنجک –تهران 

 847 01/07/86 پالست چوب فروش آقای آرزویی 269.645.630 جردن -تهران 

 843 06/07/86 فالورباکس اجرای آقای آتنایی 203.152.500 بلوار کاشانی -تهران 

جنوبی دیباجی - تهران سبز تراس آقای عطیه زاده 959.311.600   02/07/86  319 

دروس - تهران پرگوال و ورودی اجرای آقای آزاد 227.322.900   03/07/86  320 

چیتگر دریاچه - تهران آالچیق کاور آقای صادقی 298.200.530   40/07/86  321 

زعفرانیه - تهران سبز بام آقای هوگر 6.000.000   46/07/86  322 

نیاوران - تهران اقالم فروش آقای بهراد منش 40.000.000   46/07/86  323 

جنوبی کامرانیه - تهران سبز بام آقای چشک 370،000،000   48/07/86  324 

بابایی اتوبان-تهران سبز تراس اقای پستچیان 48،000،000   46/07/86  325 

همت اتوبان -تهران نیمکت و پرگوال اجرای آقای امیرچقماغی 17.500.000   42/07/86  326 

آباد عباس -تهران  187 ،000000 اقالم فروش آقای فالحتی   42/07/86  327 

عظیمیه -کرج دوطبقه فالورباکس آقای فضلی 60.249.000   47/07/86  328 

ارتش بلوار - تهران سبز تراس آقای خواجوی 385.654.450   47/07/86  329 

 880 43/07/86 کانکس و سبز دیوار آقای مهردادی 230.216.710 سعادت آباد –تهران 

 884 43/07/86 اقالم فروش آقای شاهانی 824.832.800 بومهن -تهران 

چیذر - تهران شاهینیآقای  1800000000  اقالم امانت   60/07/86  332 

چیذر - تهران سبز بام آقای هوانورد 2200000000   60/07/86  333 

زعفرانیه - تهران اقالم فروش آقای تهرانی اصل 700000000   64/07/86  334 

نیاوران - تهران سبز تراس آقای ستارزاده 1600000000   68/07/86  335 

جنوبی کامرانیه - تهران شوکوفتآقای  83016600000  فالورباکس فروش   68/07/86  336 

بابایی اتوبان-تهران باکس فالور فروش آقای یزدانی 16.060.000   61/07/86  337 

همت اتوبان -تهران اقالم فروش آقای شکوفا 82.000.000   61/07/86  338 

آباد عباس -تهران 66/07/86 تراس آقای پارسیانی 61.220.000   339 

عظیمیه -کرج آقایی نژادآقای  60306660000  سبز دیوار   66/07/86  340 

ارتش بلوار - تهران 62/07/86 بام سبز آقای پورزاد 38007600000   341 

 816 68/07/86 فروش اقالم خانم پوریایی 468.000.000 سعادت آباد –تهران 

 818 68/07/86 اقالم فروش پرگوالو آقای نژاد 227.322.900 بومهن -تهران 

چیذر - تهران احمدوندآقای  298.200.530  04/03/86 بام سبز   344 

چیذر - تهران سبز بام آقای راستین 6.000.000   06/03/86  345 

رشت تختی پل اقالم فروش آقای قربانپور 10.000.000   08/03/86  346 

تجریش میدان - تهران 01/03/86 تراس سبز آقای معلم 370،000،000   347 

01/03/86 تراس سبز آقای مالح 48،000،000 یزد  348 

ظفر - تهران 06/03/86 بام سبز خانم پورمند 10.000.000   349 

قیطریه - تهران سبز بام آقای سلطانی 46.360.000   02/03/86  350 

غرب شهرک - تهران فالورباکس فروش آقای سمیعی 4.830.000.000   02/03/86  351 

 866 07/03/86 فالورباکس فروش مهندسین مشاور کنت 14.100.000 سعادت آباد -تهران 

 868 08/03/86 سبز بام آقای زرگرانی 3.000.000 

طالقانی - تهران فالورباکس فروش آقای ترکاشوند 17،50089.000   40/03/86  354 

رومی پل - تهران سبز تراس آقای عزیززاده 140،000،000   40/03/86  355 

آباد سعادت - تهران  187 ،000000 طراحی قرارداد آقای نوری   48/03/86  356 

نیاوران - تهران سبز تراس آقای ماهوری مفرد 60.249.000   41/03/86  357 

جنوبی کامرانیه - تهران فالورباکس فروش خانم فربد راد 385.654.450   41/03/86  358 

بابایی اتوبان-تهران فالورباکس فروش آقای کشوری 17،50089.000   42/03/86  359 
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همت اتوبان -تهران فالورباکس  فروش خانم امینی 140،000،000   42/03/86  360 

آباد عباس -تهران فالورباکس فروش آقای فراستی 61.073.700   47/03/86  361 

عظیمیه -کرج پالست چوب فروش خانم صفدرزاده 269.645.630   48/03/86  362 

ارتش بلوار - تهران فالورباکس اجرای آقای محتشمی 203.152.500   60/03/86  363 

 821 64/03/86 سبز تراس آقای کمالی 959.311.600 سعادت آباد –تهران 

 826 /64/03/86 پرگوال و ورودی اجرای آقای احمدی نسب 227.322.900 بومهن -تهران 

چیذر - تهران آالچیق کاور خانم رودابسری 298.200.530   68/03/86  366 

چیذر - تهران سبز بام آقای صالح 6.000.000   61/03/86  367 

رشت تختی پل اقالم فروش آقای میرصالحی 40.000.000   66/03/86  368 

تجریش میدان - تهران سبز بام آقای الهی 370،000،000   62/03/86  369 

 870 67/03/86 بام سبز آقای ابراهیمی 824.832.800 شهرری -تهران 

 874 63/03/86 دیوار سبز آقای شیخ زاده 181.180.600 خیابان ولنجک –تهران 

 876 80/40/86 بام سبز آقای چیتگر 670.682.000 جردن -تهران 

 878 60/04/88 فروش اقالم آقای محمدی 60.374.800 بلوار کاشانی -تهران 

جنوبی دیباجی - تهران اقالم فروش پرگوالو خانم جنتی 140،000،000   60/04/88  374 

دروس - تهران سبز بام خانم مقدسی زاده کرمانی 61.073.700   066/04/88  375 

چیتگر دریاچه - تهران سبز تراس آقای احمدی 269.645.630   68/04/88  376 

زعفرانیه - تهران سبز بام آقای حسینی 203.152.500   61/04/88  377 

نیاوران - تهران پالست چوب فروش آقای محبتی منفرد 959.311.600   61/04/88  378 

جنوبی کامرانیه - تهران فالورباکس اجرای آقای فردوسی فر 227.322.900   66/04/88  379 

بابایی اتوبان-تهران آالچیق اجرا و ساخت خانم سرلک 298.200.530   67/04/88  380 

همت اتوبان -تهران فالورباکس فروش آقای بهادری 6.000.000   63/04/88  381 

آباد عباس -تهران طراحی قرارداد آقای شهریاری 10.000.000   63/04/88  382 

عظیمیه -کرج پالست چوب آقای جویایی 370،000،000   68/04/88  383 

ارتش بلوار - تهران اقالم فروش خانم پروایی 48،000،000   80/04/88  384 

 836 80/04/88 فروش باغچه طبقاتی آقای تهمتن 8.330.000 سعادت آباد –تهران 

 832 84/04/88 فروش اقالم آقای طباطبایی 88.000.000 بومهن -تهران 

چیذر - تهران طراحی قرارداد خانم بشیری 203.152.500   04/06/88  387 

چیذر - تهران طراحی قرارداد آقای صادق زاده 959.311.600   06/06/88  388 

رشت تختی پل اقالم فروش آقای آذریان 227.322.900   01/06/88  389 

تجریش میدان - تهران طراحی قرارداد خانم صبحانی 298.200.530   01/06/88  390 

طراحی قرارداد آقای میرانیان 6.000.000 یزد  07/06/88  391 

ظفر - تهران آتریوم اجرای آقای رادمنش 10.000.000   07/06/88  392 

قیطریه - تهران فالورباکس اجرای آقای رضایی 370،000،000   03/06/88  393 

 881 08/06/88 ساخت و اجرا آالچیق آقای صیدیآن 437.416.400 کرمانشاه

 886 44/06/88 تراس سبز آقای امیری 20.618.000 پارک وی -تهران 

 882 46/08/88 بام سبز آقای علیخانی 836.261.160 شیان -تهران 

 887 48/08/88 فروش فالورباکس خانم محرمی قزوینی 47060038.000 گاندی -تهران

 883 46/08/88 فروش فالورباکس آقای کامران خواجوی 41000000000 خیابان مالصدرا -تهران

 888 47/08/88 بام سبز آقای باقرزاده 24.078.700 شهرک غرب -تهران 

 100 48/08/88 دیوارسبز آقای مومنی 628.216.280 فرشته -تهران 

 104 67/08/88 پرگوالو فروش اقالم آقای الموتیان 608.466.600 نیاوران -تهران 

شهرری - تهران طراحی قرارداد خانم ساعتچی 203.152.500   63/08/88  402 

ولنجک خیابان – تهران طراحی قرارداد آقای جاللی فر 959.311.600   63/08/88  403 

جردن - تهران اقالم فروش آقای عیسی 227.322.900   80/08/88  404 

کاشانی بلوار - تهران طراحی قرارداد آقای مهراویان 298.200.530   84/08/88  405 
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جنوبی دیباجی - تهران طراحی قرارداد آقای محمد ابراهیم 6.000.000   04/01/88  406 

دروس - تهران آتریوم اجرای آقای منتظری 10.000.000   08/01/88  407 

چیتگر دریاچه - تهران کوهستان یارآقای  370،000،000  فالورباکس اجرای   01/01/88  408 

زعفرانیه - تهران اقالم فروش آقای نظیفی    06/01/88  409 

تعاون بلوار – تهران اقالم فروش آقای شموشکی 195،000،000   02/01/88  410 

آباد سعادت - تهران اقالم فروش آقای سعادتیان 150،000،000   02/01/88  411 

تعاون بلوار – تهران اجرا قرارداد خانم ونکی 380،000،000   02/01/88  412 

میرزایی بلوار-عدل-پونک فالورباکس فروش آقای باغیان 45،000،000   03/01/88  413 

نوبنیاد -تهران سبز تراس آقای امینی 175،000،000   08/01/88  414 

اصفهانی اشرفی -تهران طراحی قرارداد آقای بادوام 129.100.000   40/01/88  415 

دادمان خیابان -تهران سبز تراس خانم مظفری 680.642.740   40/01/88  416 

نیاوران - تهران فالورباکس فروش خانم کیانی 111.150.000   44/01/88  417 

قیطریه - تهران فالورباکس فروش اقای افشار زاده اصل 5.000.000   44/01/88  418 

قیطریه - تهران فالورباکس  فروش آقای درویشی 75،000،000   48/01/88  419 

قیطریه - تهران فالورباکس فروش آقای پیروی 13،500،000   48/01/88  420 

فرمانیه - تهران پالست چوب فروش آقای برزویی 75،000،000   42/01/88  421 

گیشا - تهران فالورباکس اجرای آقای ژند 361،000،000   42/01/88  422 

طالقانی - تهران سبز تراس آقای تهرانی 494،000،000   42/01/88  423 

رومی پل - تهران پرگوال و ورودی اجرای خانم محتشمی 570.536.000   42/01/88  424 

آباد سعادت - تهران آالچیق کاور آقای گیالنی 20.871.900   47/01/88  425 

زعفرانیه - تهران سبز بام آقای صدیق 900.000.000   48/01/88  426 

فرمانیه - تهران اقالم فروش آقای بوستانی 300.000.000   64/01/88  427 

آباد سعادت – تهران سبز بام خانم متونی فر 75،000،000   64/01/88  428 

آباد سعادت - تهران سبز تراس آقای کسرتیان 36،000،000   66/01/88  429 

قدس میدان - تهران نیمکت و پرگوال اجرای آقای سرمد 114.702.770   68/01/88  430 

آباد یوسف - تهران اقالم فروش آقای رستمی 9،0000،000   68/01/88  431 

چیذر - تهران دوطبقه فالورباکس آقای بلوکیان 720.000.000   66/01/88  432 

چیذر - تهران سبز تراس آقای ثبتی 12.000.000   62/01/88  433 

رشت تختی پل کانکس و سبز دیوار آقای آیتی 506.966.000   67/01/88  434 

تجریش میدان - تهران اقالم فروش آقایوحدتی منفرد 89.000.000   63/01/88  435 

اقالم امانت آقای حضرتی 43،000،000 یزد  63/01/88  436 

ظفر - تهران سبز بام آقای منافی 9،0065،000   68/01/88  437 

قیطریه - تهران اقالم فروش آقای امامی 72،077،000   68/01/88  438 

قیطریه - تهران سبز تراس آقای زهرایی زاده 495.016.509   84/01/88  439 

تجریش میدان – تهران فالورباکس فروش آقای واقف 567.922.000   84/01/88  440 

باکس فالور فروش آقای بسطامی 201.967.500   08/06/88  441 

غرب شهرک – تهران اقالم فروش آقای محرابی 1.720.000.000   01/06/88  442 

پونک - تهران 01/06/88 تراس آقای واالیی 450.000.000   443 

تعاون بلوار – تهران سبز دیوار آقای پهلوان 170.000.000   02/06/88  444 

آباد سعادت - تهران 07/06/88 اقالم آقای جعفری 149.900.000   445 

تعاون بلوار – تهران پالست چوب آقای کالنی نژاد 147،582،512   07/06/88  446 

میرزایی بلوار-عدل-پونک سبز تراس آقای سنتنیان 100.000.000   03/06/88  447 

نوبنیاد -تهران طراحی قرارداد آقای حامدی 900.000.000   08/06/88  448 

اصفهانی اشرفی -تهران 08/06/88 محوطه خانم صادق 300.000.000   449 

دادمان خیابان -تهران اقالم و پالست چوب آقای مهرروزی 75،000،000   40/06/88  450 

نیاوران - تهران 44/06/88 محوطه آقای خاشعی 36،000،000   451 
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قیطریه - تهران سبز تراس آقای دانشجو 114.702.770   48/06/88  452 

قیطریه - تهران 48/06/88 محوطه آقای سیدی 80.912.150   453 

قیطریه - تهران اقالم فروش آقای گلرویی 1.200.000.000   48/06/88  454 

دهم بوستان-پاسداران طراحی قرارداد آقای جابری 33.000.000   46/06/88  455 

طراحی قرارداد آقای حسن زاده 187،000،00 تهران  47/06/88  456 

تهرانپارس - تهران اقالم فروش خانم فروغی 60.249.000   47/06/88  457 

مرزداران - تهران طراحی قرارداد آقای دهیاری 385.654.450   48/06/88  458 

طراحی قرارداد آقای مفتح 17،50089.000 یزد  60/06/88  459 

آتریوم اجرای آقای اسالمی 140،000،000 قزوین  64/06/88  460 

صدر اتوبان - تهران فالورباکس اجرای آقای معلم 61.073.700   64/06/88  461 

فرمانیه - تهران اقالم فروش سازگار 269.645.630   66/06/88  462 

صادقیه- تهران اقالم فروش آقای دریازادگان 203.152.500   61/06/88  463 

احمد آل جالل - تهران سبز بام آقای شنبه زاده 959.311.600   66/06/88  464 

اقالم فروش خانم دوستی 227.322.900 بندرعباس  63/06/88  465 

آباد سعادت - تهران اقالم فروش آقای حماسی منفرد 298.200.530   63/06/88  466 

شمالی کامرانیه - تهران اقالم فروش آقای گلرویی 6.000.000   80/06/88  467 

پاسداران - تهران اقالم فروش آقای کلویی 10.000.000   80/06/88  468 

وی پارک – تهران قالم فروش آقای خوش سیرت 370،000،000   04/02/88  469 

کامرانیه - تهران اقالم فروش آقای کولیوند 48،000،000   01/02/88  470 

دشت سیمین صنعتی شهرک سبز بام آقای ترکاشوند 17.500.000   01/02/88  471 

اقالم فروش آقای ناظری 35.700.000 اصفهان  06/02/88  472 

حقانی شهید اتوبان - تهران اقالم فروش آقای ابتسامی 20.000.000   07/02/88  473 

آباد جنت - تهران طراحی قرارداد آقای شاکری 6.000.000   03/02/88  474 

مرزداران - تهران طراحی قرارداد آقای باکریان 47.800.000   08/02/88  475 

تهرانپارس - تهران سبز تراس اقای یونسی 27.000.000   40/02/88  476 

شمالی حمزه بلوار -کرمان طراحی قرارداد آقای جهانی راد 8.150.000   40/02/88  477 

فرمانیه - تهران طراحی قرارداد آقای آریایی 18.240.000   //44/02/88  478 

قدس میدان - تهران طراحی قرارداد آقای زاغمرز 6.500.000   46/02/88  479 

قدس میدان - تهران البی قرارداد آقای پژوهش 890،750،000   48/02/88  480 

آباد یوسف - تهران سبز بام قرارداد آقای هاللی فر 370،000،000   41/02/88  481 

چیذر - تهران سبز بام قرارداد آقای فرمانی 48،000،000   41/02/88  482 

چیذر - تهران طراحی قرارداد اقای بهشتی 17.500.000   47/02/88  483 

زرافشان - تهران اقالم فروش آقای داداشی 35.700.000   47/02/88  484 

نیاوران - تهران اجرا قرارداد آقای عزیز زاده 20.000.000   47/02/88  485 

قیطریه - تهران اجرا قرارداد آقای صفت زاده 6.000.000   43/02/88  486 

قیطریه - تهران اقالم فروش آقای عاج 830.916.000   43/02/88  487 

قیطریه - تهران اجرا قرارداد آقای مکرم 684.434.064   48/02/88  488 

آفریقا بزرگراه - تهران اجرا قرارداد آقای ستوده    48/02/88  489 

تجریش - تهران طراحی قرارداد آقایخورشید وند 417.000.000   48/02/88  490 

فاطمی میدان - تهران طراحی قرارداد آقای اسلوبی 55.000.000   60/02/88  491 

مطهری خیابان -تهران اقالم فروش آقای کاهانی 360.000.000   64/02/88  492 

شیرازی صیاد بزرگراه-تهران طراحی قرارداد آقای نصر 30.500.000   66/02/88  493 

زعفرانیه خیابان -تهران طراحی قرارداد آقای مطهری 9.000.000   66/02/88  494 

 186 66/02/88 بام سبز آقای خلفی نژاد 868.844.200 شیراز

زعفرانیه - تهران اقالم فروش آقای باور زاده 1.200.000.000   66/02/88  496 

فرمانیه - تهران قالم فروش آقای اسالمی 33.000.000   67/02/88  497 
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آباد سعادت – تهران اقالم فروش آقای شهرکی 187،000،00   63/02/88  498 

آباد سعادت - تهران سبز بام آقای آل احمد 60.249.000   63/02/88  499 

قدس میدان - تهران اقالم فروش آقای تدین 385.654.450   68/02/88  500 

آباد یوسف - تهران اقالم فروش آقای فرهنگی 17،50089.000   68/02/88  501 

چیذر - تهران طراحی قرارداد آقای کمانی زاده راد 140،000،000   80/02/88  502 

چیذر - تهران طراحی قرارداد آقای بازاریان 61.073.700   80/02/88  503 

رشت تختی پل سبز تراس آقای صدیقی 269.645.630   80/02/88  504 

تجریش میدان - تهران طراحی قرارداد آقای انقالبی 203.152.500   04/07/88  505 

طراحی قرارداد آقای معصومی 959.311.600 یزد  08/07/88  506 

ظفر - تهران طراحی قرارداد آقای فاضل 1.200.000.000   08/07/88  507 

قیطریه - تهران اقالم فروش آقای مهرآشکار 33.000.000   06/07/88  508 

قیطریه - تهران محمودیان آقای 187،000،00  قالم فروش   06/07/88  509 

زعفرانیه - تهران اقالم فروش آقای قاسم نژاد 60.249.000   02/07/88  510 

 644 03/07/88 تراس سبز اسفهالنی -کمجا چوب  شرکت 667.866.800 خ فرشته -تهران 

 646 03/07/88 اقالم فروش خانم صوری 824.832.800 کامرانیه جنوبی -تهران 

بابایی اتوبان-تهران 40/07/88 تراس خانم کشواد 181.180.600   513 

همت اتوبان -تهران پالست چوب آقای صفدر زاده 670.682.000   40/07/88  514 

آباد عباس -تهران اقالم فروش آقای رضازاده 60.374.800   44/07/88  515 

عظیمیه -کرج اقالم فروش آقای مشهدی 140،000،000   46/07/88  516 

ارتش بلوار - تهران اقالم فروش آقای مجتبی پور 61.073.700   41/07/88  517 

لواسان - تهران طراحی قرارداد خانم دماوندی 269.645.630   46/07/88  518 

فرمانیه - تهران 07/88*/42 دیوارسبز آقای اکرمی 203.152.500   519 

تهرانپارس - تهران طراحی قرارداد آقای سعیدی 959.311.600   4707/88  520 

 664 47/07/88 بام سبز آقای عشقی فر 683.600.680 زعفرانیه -تهران 

تهرانپارس - تهران پالست چوب فروش آقای سرمدی 2.000.000   48/07/88  522 

مرزداران - تهران فالورباکس اجرای آقای اختیاری 460.000.000   60/07/88  523 

68/07/81 ساخت و اجرا آالچیق آقای علمشاهی 48600000000 گرگان  524 

مرزداران -تهران 68/07/81 فروش فالورباکس خانم رمضانی زاده لنگرودی 46000000000   525 

شهرک غرب -تهران 67/07/81 بام سبز آقای عالیشاهی 83000000000   526 

سبز تراس خانم محمدی 1600000000 یزد  08/03/88  527 

پرگوال و ورودی اجرای آقای مرادی راد 47600000000 قزوین  06/03/88  528 

 668 03/03/88 ساخت آالچیق اداره اتباع و مهاجرین خارجی 468.400.000 بلوار تعاون –تهران 

دروس - تهران  187 ،000000 03/03/88 بام سبز خانم سیف   530 

چیتگر دریاچه - تهران 40/03/88 دیوار سبز آقای گرجی 60.249.000   531 

زعفرانیه - تهران 40/03/88 بام سبز آقای ضامنی 385.654.450   532 

نیاوران - تهران 44/03/88 فروش اقالم آقای احمدی 17،50089.000   533 

دروس - تهران اقالم فروش پرگوالو خانم احتشامیه 140،000،000   48/03/88  534 

چیتگر دریاچه - تهران  187 ،000000 41/03/88 بام سبز آقای کاوسی زاده   535 

زعفرانیه - تهران سبز بام آقای نورانی 60.249.000   41/03/88  536 

نیاوران - تهران اقالم فروش آقای ملتیان 385.654.450   41/03/88  537 

جنوبی کامرانیه - تهران 46/03/88 تراس سبز آقای فجر 17،50089.000   538 

بابایی اتوبان-تهران 46/03/88 تراس سبز آقای قاهری 140،000،000   539 

همت اتوبان -تهران 47/03/88 بام سبز آقای رسالتی 61.073.700   540 

آباد عباس -تهران صدرا نژادآقای  269.645.630  سبز بام   47/03/88  541 

عظیمیه -کرج فالورباکس فروش آقای میرعمادالدینی 203.152.500   47/03/88  542 

ارتش بلوار - تهران فالورباکس فروش آقای ساحل نژاد 959.311.600   48/03/88  543 
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 611 60/03/88 سبز بام خانم نعیمی 227.322.900 سعادت آباد –تهران 

 616 60/03/88 دیوارسبز آقای حسینی 298.200.530 بومهن -تهران 

چیذر - تهران اقالم فروش پرگوالو آقای آرامیان 6.000.000   64/03/88  546 

چیذر - تهران سبز بام خانم نجم الدین 40.000.000   66/03/88  547 

رشت تختی پل سبز تراس آقای شهابی 370،000،000   61/03/88  548 

تجریش میدان - تهران سبز بام آقای زرگران 48،000،000   61/03/88  549 

پالست چوب فروش آقای کوشیار 17.500.000 یزد  66/03/88  550 

ظفر - تهران  187 ،000000 فالورباکس اجرای آقای مدرس   62/03/88  551 

قیطریه - تهران آالچیق اجرا و ساخت آقای کاظمی 60.249.000   68/03/88  552 

غرب شهرک - تهران فالورباکس فروش آقای شمالی 385.654.450   80/03/88  553 

 661 04/08/88 بام سبز شرکت مسکن گستر 230.216.710 سعادت آباد -تهران 

 666 08/08/88 اقالم فروش آقای کالهدوز 824.832.800 کامرانیه جنوبی -تهران 

بابایی اتوبان-تهران 08/08/88 تراس آقای سنجابی 181.180.600   556 

همت اتوبان -تهران پالست چوب خانم داراب موحدی 670.682.000   01/08/88  557 

آباد عباس -تهران اقالم فروش آقای دواتی 60.374.800   06/08/88  558 

عظیمیه -کرج اقالم فروش آقای حسنی 140،000،000   07/08/88  559 

ارتش بلوار - تهران اقالم فروش آقای راسخ 61.073.700   07/08/88  560 

لواسان - تهران طراحی قرارداد اقای البرزی 269.645.630   03/08/88  561 

فرمانیه - تهران 40/08/88 دیوارسبز آقای جوادیان 203.152.500   562 

تهرانپارس - تهران طراحی قرارداد آقای صدر 959.311.600   40/08/88  563 

لواسان - تهران طراحی قرارداد خانم لنگری 227.322.900   44/08/88  564 

دروس - تهران اقالم فروش خانم موحبتی 298.200.530   48/08/88  565 

دروس - تهران طراحی قرارداد آقای اسد بیگی 6.000.000   46/08/88  566 

چیتگر دریاچه - تهران طراحی قرارداد آقای دربند سری 10.000.000   46/08/88  567 

زعفرانیه - تهران آتریوم اجرای آقای جمارانی 370،000،000   47/08/88  568 

نیاوران - تهران فالورباکس اجرای آقای لرستانی 48،000،000   43/08/88  569 

جنوبی کامرانیه - تهران اقالم فروش آقای صدف نژاد 8.330.000   60/08/88  570 

بابایی اتوبان-تهران اقالم فروش آقای کریمی 88.000.000   66/08/88  571 

همت اتوبان -تهران سبز بام آقای شریعتی 203.152.500   66/08/88  572 

آباد عباس -تهران اقالم فروش خانم زیبا 959.311.600   66/08/88  573 

عظیمیه -کرج اقالم فروش آقای پور ابتهاج 227.322.900   68/08/88  574 

 676 68/08/88 البی ورودی اداره اتباع و مهاجرین خارجی 444.460.000 بلوار تعاون –تهران 

 672 62/08/88 قرارداد طراحی آقای خدایی 6.000.000 بلوار میرزایی-عدل-پونک

 677 62/08/88 قرارداد طراحی آقای کسمایی 7600000000 نوبنیاد -تهران

 673 68/08/88 فروش فالور باکس آقای میران زاده 4806000000 اشرفی اصفهانی -تهران

 678 80/08/8 فروش چوب پلالست آقای گندمی 7600000000 خیابان دادمان -تهران

 630 06/40/88 سبز بام آقایصبحانی 82400000000 نیاوران -تهران 

 634 06/40/88 اقالم فروش آقای بهاردوست 18100000000 قیطریه -تهران 

 636 06/40/88 طبقاتی باغچه فروش آقای نویدزاده 670.682.000 قیطریه -تهران 

 638 08/40/88 اقالم فروش آقای کرمانی اصل 60.374.800 قیطریه -تهران 

فرمانیه - تهران سبز بام خانم پهلوان نژاد 900.000.000   44/40/88  584 

گیشا - تهران سبز بام آقای صادقی 300.000.000   41/40/88  585 

طالقانی - تهران سبز بام آقای هزار بیشه 75،000،000   41/40/88  586 

رومی پل - تهران فالورباکس فروش آقای کابوسی 36،000،000   42/40/88  587 

آباد سعادت - تهران سبز تراس آقای المیران 114.702.770   43/40/88  588 
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 638 48/40/88 طراحی قرارداد خانم کرباسی 8،0000،000 زعفرانیه -تهران 

 680 68/40/88 بام و تراس سبز آقای صالح زاده 760.000.000 فرمانیه -تهران 

 684 80/40/88 تجهیزات دیوار آقای جابری 46.000.000 سعادت آباد –تهران 

 686 80/40/88 بام سبز آقای گلشن فر 602.822.000 سعادت آباد -تهران 

قدس میدان - تهران پالست چوب آقای داداشی 38.000.000   06/44/88  593 

آباد یوسف - تهران سبز تراس خانم اقبالی 1800000000   01/44/88  594 

چیذر - تهران طراحی قرارداد آقای کالنتری 8000260000   01/44/88  595 

چیذر - تهران 06/44/88 محوطه آقای بشیری 7600770000   596 

 687 02/44/88 پوشش چوب پالست پل شهرداری رشت 186.042.608 پل تختی رشت

 683 02/46/88 فروش اقالم مجتمع تجاری ارگ تجریش 627.866.000 میدان تجریش -تهران 

 688 46/04/81 فروش اقالم مجتمع تجاری ققنوس 604.827.600 یزد

 200 48/04/81 بام سبز آقای دولت آبادی 4.760.000.000 ظفر -تهران 

 204 80/04/81 تراس آقای باقری 160.000.000 قیطریه -تهران 

 206 67/04/81 ایجاد بستر گیاهی باقری 470.000.000 قیطریه -تهران 

 208 46/06/81 فروش اقالم رستوران هیوا)ابوالقاسمی( 418.800.000 میدان تجریش –تهران 

 201 07/06/81 وگیاهفروش اقالم و گل  دفتر معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری 41706360646 

 206 66/06/81 فروش اقالم آقای مهدوی 400.000.000 شهرک غرب –تهران 

 202 67/06/81 بام سبز آقای خدایی 800.000.000 پونک -تهران 

 207 67/06/81 بام سبز خانم تقدسی 187،000000 کامرانیه جنوبی -تهران 

بابایی اتوبان-تهران سبز بام خانم پوری 60.249.000   68/06/81  608 

همت اتوبان -تهران اقالم فروش آقای ادریسی 385.654.450   80/06/81  609 

آباد عباس -تهران 80/06/81 تراس سبز آقای جامکو 17،50089.000   610 

عظیمیه -کرج 84/06/81 تراس سبز آقای هرمز زاده 140،000،000   611 

ارتش بلوار - تهران 06/06/81 بام سبز آقای پاک نژاد 61.073.700   612 

لواسان - تهران سبز بام آقای مرادی 269.645.630   06/06/81  613 

فرمانیه - تهران 01/06/81 بام سبز آقای ابئحمزه 203.152.500   614 

تهرانپارس - تهران 01/06/81 دیوار سبز آقای محدثه ایی 959.311.600   615 

لواسان - تهران 02/06/81 بام سبز آقای احمد 227.322.900   616 

دروس - تهران 01/06/81 فروش اقالم آقای یحیی نژاد 298.200.530   617 

چیتگر دریاچه - تهران اقالم فروش پرگوالو خانم نوشین 6.000.000   07/06/81  618 

بابایی اتوبان-تهران سبز بام آقای مالک 40.000.000   07/06/81  619 

همت اتوبان -تهران سبز تراس آقای سرو راد 370،000،000   40/06/81  620 

 264 40/06/81 سبز بام آقای رضایی 48،000،000 میدان تجریش –تهران 

شیان - تهران پالست چوب فروش آقای صیدیآن 17.500.000   46/06/81  622 

گاندی -تهران  187 ،000000 فالورباکس اجرای آقای امیری   46/06/81  623 

مالصدرا خیابان -تهران آالچیق اجرا و ساخت آقای علیخانی 60.249.000   41/06/81  624 

 266 41/06/81 بام سبز خانم محرمی قزوینی 12.850.000 فرمانیه -تهران 

 262 46/06/81 سبز بام آقای کامران خواجوی 1.980.000.000 سعادت آباد –تهران 

 267 46/06/81 اقالم فروش آقای باقرزاده 3.200.000 سعادت آباد -تهران 

قدس میدان - تهران 42/06/81 تراس سبز آقای مومنی 10.000.000   628 

آباد یوسف - تهران 47/06/81 تراس سبز آقای الموتیان 5.200.000   629 

چیذر - تهران 48/06/81 بام سبز خانم ساعتچی 2.560.000   630 

چیذر - تهران سبز بام آقای جاللی فر 3.000.000   60/06/81  631 

 286 60/06/81 فالورباکس فروش آقای بهره مند 58.700.000 پل تختی رشت

 288 60/06/81 فالورباکس فروش آقای بهروزی زاده 950.000.000 میدان تجریش -تهران 

 281 66/06/81 سبز بام آقای گلیراد 120.000.000 یزد
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 286 68/06/81 دیوارسبز آقای یاسمند 14.100.000 ظفر -تهران 

 282 68/06/81 اقالم فروش پرگوالو آقای شهری 3.000.000 قیطریه -تهران 

 287 66/06/81 سبز بام آقای باختری 1.500.000 قیطریه -تهران 

 283 62/06/81 سبز تراس آقای اصفهانی 74،000،000 میدان تجریش –تهران 

تهرانپارس - تهران سبز بام آقای حامی 17.500.000   63/06/81  639 

مرزداران - تهران پالست چوب فروش آقای شهیدی 15.000.000   63/06/81  640 

نوبنیاد -تهران فالورباکس اجرای آقای تمسکنی 3.000.000   68/06/81  641 

اصفهانی اشرفی -تهران آالچیق اجرا و ساخت خانم بابایی 107.000.000   06/08/81  642 

دادمان خیابان -تهران فالورباکس فروش آقای فتاحی 82400000000   01/08/81  643 

نیاوران - تهران سبز بام آقای یهرام زاده 18100000000   06/08/81  644 

قیطریه - تهران فالورباکس فروش آقای فالح زاده 670.682.000   07/08/81  645 

قیطریه - تهران سبز تراس آقای قدس زاده منفرد 60.374.800   03/08/81  646 

قیطریه - تهران طراحی قرارداد آقای ایرانی 900.000.000   03/08/81  647 

لواسان - تهران سبز تراس و بام خانم فرحزادی 300.000.000   08/08/81  648 

فرمانیه - تهران دیوار تجهیزات آقای نیایشی راد 75،000،000   40/08/81  649 

تهرانپارس - تهران سبز بام خانم امیرشاهی 36،000،000   44/08/81  650 

لواسان - تهران پالست چوب آقای آباد وند 114.702.770   46/08/81  651 

دروس - تهران  000،0000،8 سبز تراس آقای کوهسار   46/08/81  652 

چیتگر دریاچه - تهران طراحی قرارداد آقای بوعلی 760.000.000   46/08/81  653 

بابایی اتوبان-تهران 46/08/81 محوطه آقای پونکی 46.000.000   654 

همت اتوبان -تهران پل پالست چوب پوشش خانم زمینیان 602.822.000   42/08/81  655 

 262 42/08/81 اقالم فروش آقای جوان 38.000.000 فرمانیه -تهران 

 267 42/08/81 اقالم فروش آقای مهتانی 1800000000 سعادت آباد –تهران 

 263 47/08/81 سبز بام آقای فراز 8000260000 سعادت آباد -تهران 

قدس میدان - تهران 43/08/81 تراس آقای قاسمی منفرد 7600770000   659 

آباد یوسف - تهران گیاهی بستر ایجاد آقای کوبانی 186.042.608   43/08/81  660 

چیذر - تهران اقالم فروش آقای رویش 627.866.000   43/08/81  661 

چیذر - تهران وگیاه گل و اقالم فروش آقای ماکیان نژلد 604.827.600   43/08/81  662 

 228 43/08/81 بام سبز آقای اعالئی 800.000.000 دیباجی جنوبی -تهران 

دروس - تهران سبز بام آقای امجدی پور 7600000000   60/08/81  664 

چیتگر دریاچه - تهران اقالم فروش آقای اعالیی 8200000000   66/08/81  665 

 222 63/08/81 تراس سبز آقای زرین قلم 441.706.770 زعفرانیه -تهران 

 227 63/08/81 تراس سبز آقای زندی 30.846.460 نیاوران -تهران 

 223 01/01/81 بام سبز آقای آقایی 4.600.000.000 کامرانیه جنوبی -تهران 

بابایی اتوبان-تهران سبز بام آقای حسن عباسی 33.000.000   01/01/81  669 

همت اتوبان -تهران  187 ،000000 فالورباکس فروش آقای افشار   02/01/81  670 

آباد عباس -تهران فالورباکس فروش خانم محترمی 60.249.000   07/01/81  671 

عظیمیه -کرج سبز بام آقای اقدسی داراآبادی 385.654.450   03/01/81  672 

ارتش بلوار - تهران 40/01/81 دیوارسبز آقای مشکانی 17،50089.000   673 

لواسان - تهران اقالم فروش پرگوالو آقای مهدی زاده 140،000،000   40/01/81  674 

فرمانیه - تهران سبز بام آقای عندلیبی 61.073.700   46/01/81  675 

تهرانپارس - تهران سبز تراس خانم سرو چمن 269.645.630   48/01/81  676 

لواسان - تهران سبز بام آقای رازقی راد 203.152.500   46/01/81  677 

دروس - تهران پالست چوب فروش آقای راد 959.311.600   47/01/81  678 

چیتگر دریاچه - تهران فالورباکس اجرای آقای خطیبی مفرد 227.322.900   48/01/81  679 

بابایی اتوبان-تهران آالچیق اجرا و ساخت خانم منظر 298.200.530   60/01/81  680 
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همت اتوبان -تهران فالورباکس فروش آقای روایان 6.000.000   66/01/81  681 

 236 68/01/81 قرارداد طراحی مهندسین مشاور کنت 40.000.000 میدان تجریش –تهران 

شیان - تهران پالست چوب آقای زرگرانی 370،000،000   61/01/81  683 

گاندی -تهران اقالم فروش آقای ترکاشوند 48،000،000   62/01/81  684 

مالصدرا خیابان -تهران 67/01/81 تراس آقای عزیززاده 17.500.000   685 

غرب شهرک - تهران پالست چوب آقای نوری 35.700.000   67/01/81  686 

فرشته - تهران اقالم فروش آقای ماهوری مفرد 20.000.000   67/01/81  687 

نیاوران - تهران فربد رادخانم  6.000.000  اقالم فروش   80/01/81  688 

اقالم فروش آقای کشوری 47.800.000 شیراز  84/01/81  689 

فرشته خ - تهران طراحی قرارداد خانم امینی 27.000.000   08/06/81  690 

زعفرانیه - تهران 01/06/81 دیوارسبز آقای فراستی 8.150.000   691 

تهرانپارس - تهران طراحی قرارداد خانم صفدرزاده 18.240.000   02/06/81  692 

مرزداران - تهران طراحی قرارداد آقای محتشمی 6.500.000   02/06/81  693 

نوبنیاد -تهران سبز تراس آقای کمالی 38007600000   07/06/81  694 

اصفهانی اشرفی -تهران طراحی قرارداد آقای احمدی نسب 87000000000   08/01/81  695 

دادمان خیابان -تهران رودابسریخانم  1300000000  طراحی قرارداد   08/06/81  696 

نیاوران - تهران طراحی قرارداد آقای صالح 47.600.000   44/06/81  697 

قیطریه - تهران البی قرارداد آقای میرصالحی 86.700.000   48/06/81  698 

قیطریه - تهران سبز بام قرارداد آقای الهی 60.000.000   48/06/81  699 

قیطریه - تهران محجوبیآقای  2.000.000  سبز بام قرارداد   41/06/81  700 

 704 41/06/81 بام سبز آقای متفرس 380.842.000 شیراز

 706 64/06/81 بام سبز شرکت صنایع خالق برهان)برمک( 231.181.021 بلوار آفریقا -تهران 

 708 66/06/81 بام سبز بیمارستان الزهرا  تبریز

 701 66/06/81 فروش فالورباکس موسسه آموزشی منظومه خرد 147.000.000 ولنجک -تهران 

 706 66/06/81 تراس سبز آقای موسوی 66.000.000 زعفرانیه -تهران 

 702 63/06/81 تراس سبز خانم قادری 820.000.000 لواسان -تهران 

 707 01/02/81 فروش فالورباکس آقای یوسفی 80.600.000 صادقیه -تهران 

 703 41/02/81 قرارداد طراحی آقای عالم زاده 8.000.000 خیابان نواب -تهران 

 708 48/02/81 بام سبز آقای کجبافی 260.000.000 شهرک غرب -تهران 

زعفرانیه - تهران سبز بام آقای کیایی 46.360.000   48/02/81  710 

تهرانپارس - تهران فالورباکس فروش خانم بستر زاده 4.830.000.000   60/02/81  711 

مرزداران - تهران سبز تراس آقای غالمی 12.850.000   64/02/81  712 

نوبنیاد -تهران طراحی قرارداد آقای قلی زاده 1.980.000.000   66/02/81  713 

اصفهانی اشرفی -تهران سبز تراس و بام آقای ایوان دره 3.200.000   68/02/81  714 

دادمان خیابان -تهران دیوار تجهیزات آقای مصباح 10.000.000   68/02/81  715 

نیاوران - تهران سبز بام آقای هجرت زاده 5.200.000   66/02/81  716 

قیطریه - تهران پالست چوب آقای والدتیان 2.560.000   66/02/81  717 

قیطریه - تهران سبز تراس آقای قانونی 3.000.000   62/02/81  718 

قیطریه - تهران طراحی قرارداد آقای بهاری 58.700.000   67/02/81  719 

 760 67/02/81 محوطه آقای مجلسی 950.000.000 شیراز

 764 67/02/81 پل پالست چوب پوشش آقای مهربان 120.000.000 بلوار آفریقا -تهران 

 766 80/02/81 اقالم فروش آقای چورلی 14.100.000 تبریز

 768 04/07/81 اقالم فروش آقای آقازاده 3.000.000 ولنجک -تهران 

 761 04/07/81 سبز بام آقای عیدیان 1.500.000 زعفرانیه -تهران 

 766 01/07/81 تراس آقای یزدی 74،000،000 لواسان -تهران 

زعفرانیه - تهران گیاهی بستر ایجاد آقای فرخنده 17.500.000   06/07/81  726 
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تهرانپارس - تهران اقالم فروش آقای یلدایی 15.000.000   02/07/81  727 

مرزداران - تهران وگیاه گل و اقالم فروش آقای یازرلو 3.000.000   07/07/81  728 

نوبنیاد -تهران اقالم فروش آقای محرابی 107.000.000   08/07/81  729 

 780 08/07/81 سبز بام آقایی )بانک صادرات( 22.800.000 آزادگان –تهران 

 784 64/07/81 فروش اقالم سازمان انرژی اتمی 17.600.000 ولیعصر -تهران 

دروس - تهران 64/07/81 بام سبز آقای احمدی 38007600000   732 

چیتگر دریاچه - تهران 68/07/81 دیوار سبز آقای حسینی 87000000000   733 

زعفرانیه - تهران 68/07/81 بام سبز آقای محبتی منفرد 1300000000   734 

نیاوران - تهران 66/07/81 فروش اقالم آقای فردوسی فر 47.600.000   735 

جنوبی کامرانیه - تهران اقالم فروش پرگوالو خانم سرلک 86.700.000   62/07/81  736 

بابایی اتوبان-تهران سبز بام آقای بهادری 60.000.000   63/07/81  737 

همت اتوبان -تهران سبز تراس آقای شهریاری 2.000.000   63/07/81  738 

آباد عباس -تهران سبز بام آقای جویایی 17.300.000   80/07/81  739 

عظیمیه -کرج پالست چوب فروش خانم پروایی 67.000.000   80/07/81  740 

ارتش بلوار - تهران فالورباکس اجرای آقای تهمتن 3.460.000   80/07/81  741 

 716 04/03/81 آالچیق اجرا و ساخت آقای طباطبایی 43.610.000 سعادت آباد –تهران 

 718 04/03/81 فالورباکس فروش خانم بشیری 2.600.000 بومهن -تهران 

چیذر - تهران طراحی قرارداد آقای صادق زاده 824.832.800   06/03/81  744 

چیذر - تهران پالست چوب آقای آذریان 181.180.600   06/03/81  745 

رشت تختی پل اقالم فروش خانم صبحانی 670.682.000   08/03/81  746 

تجریش میدان - تهران 08/03/81 فروش باغچه طبقاتی آقای میرانیان 60.374.800   747 

08/03/81 فروش اقالم آقای رادمنش 140،000،000 یزد  748 

 718 08/03/81 طراحی قرارداد رضایی آقای 61.073.700 

 760 08/03/81 فروش اقالم فرودگاه امام خمینی 800.000.000 فرودگاه امام خمینی -تهران 

 764 01/03/81 قرارداد اجرا خانم مددی 660،000،000 خیابان شریعتی-تهران

 766 01/03/81 فروش فالورباکس آقای ثابت قدم 1800000000 بلوار دریا -تهران

 768 02/03/81 تراس سبز خانم طاهری اصل 2200000000 لواسان -تهران

 761 02/03/81 قرارداد طراحی آقای گالشی 700000000 خیابان دادمان -تهران

 766 07/03/81 تراس سبز آقای نظری زاده 1600000000 صادقیه -تهران

 762 07/03/81 فروش فالورباکس آقای تدیین 83016600000 اندرزگو -تهران

 767 07/03/81 فروش فالورباکس آقای آخوندی 16.060.000 باقری شهرک -تهران 

 763 43/03/81 فروش  فالورباکس آقای دوامی پور 82.000.000 زعفرانیه -تهران 

 768 43/03/81 فروش فالورباکس شرکت تأمین ماسه ریختگری 61.220.000 سهروردی -تهران 

 720 48/03/81 فروش چوب پالست 8شهرداری رشت منطقه  60306660000 رشت

 724 60/03/81 سبز بام خانم شهبازی 38007600000 تبریز

 726 64/03/81 فالورباکس فروش آقای بختیاری سعید 87000000000 اتوبان بابایی-تهران

 728 66/03/81 سبز تراس آقای مهقانی 1300000000 اتوبان همت -تهران

 721 66/03/81 طراحی قرارداد اقای تفرشی 47.600.000 عباس آباد -تهران

 726 66/03/81 سبز تراس و بام خانم راونگرد 86.700.000 عظیمیه -کرج

 722 66/03/81 دیوار تجهیزات آقای صحیح النسب 60.000.000 بلوار ارتش -تهران 

 727 62/03/81 سبز بام آقای اصغری 2.000.000 لواسان -تهران 

 723 68/03/81 پالست چوب آقای نائمی 17.300.000 فرمانیه -تهران 

 728 68/03/81 سبز تراس آقای طالبی 824.832.800 گیشا -تهران 

 770 80/03/81 طراحی قرارداد آقای اسکندری 181.180.600 طالقانی -تهران 

 774 08/08/81 محوطه خانم رمضانی 670.682.000 تبریز

 776 01/08/81 پل پالست چوب پوشش آقای همتیان 60.374.800 اتوبان بابایی-تهران



 

 
27 

 

 778 02/08/81 اقالم فروش آقای عطری 140،000،000 همت اتوبان -تهران

 771 03/08/81 اقالم فروش آقای ژاندار 61.073.700 عباس آباد -تهران

 776 40/08/81 سبز بام آقای مصطفوی 269.645.630 عظیمیه -کرج

 772 40/08/81 تراس آقای ضیایی 203.152.500 بلوار ارتش -تهران 

 777 46/08/81 گیاهی بستر ایجاد فرشچیانآقای  959.311.600 لواسان -تهران 

 773 46/08/81 اجرای فالورباکس تاالر صدرخانم محرمی 460.000.000 تقاطع صدر و شریعتی –تهران 

 778 41/08/81 تراس سبز آقای اقبالیان 20.000.000 کامرانیه جنوبی -تهران 

 730 42/08/81 پرگوالاجرای ورودی و  کلینیک بصیر 430.000.000 جمال زاده شمالی -تهران 

 734 43/08/81 کاور آالچیق آقای محمد رحیمی 30.000.000 نیاوران -تهران 

 736 66/08/81 بام سبز آقای مرادی 660.000.000 فرمانیه -تهران 

 738 68/08/81 اقالم فروش خانم سودابه منش 38007600000 نمایشگاه بین المللی -تهران 

 731 61/08/81 سبز تراس خانم سنایی 87000000000 تبریز

 736 66/08/81 فالورباکس فروش آقای بیات 1300000000 اتوبان بابایی-تهران

 732 66/08/81 باکس فالور فروش آقای شایانی 47.600.000 اتوبان همت -تهران

 737 62/08/81 اقالم فروش آقای حکیمی 86.700.000 عباس آباد -تهران

 733 67/08/81 تراس آقای دانایان 60.000.000 عظیمیه -کرج

 738 63/08/81 سبز دیوار آقای موحدی زاده 2.000.000 بلوار ارتش -تهران 

 780 68/01/81 اقالم آقای راهبردی 17.300.000 لواسان -تهران 

 784 80/08/81 پالست چوب خانم امیرسلیمانی 67.000.000 فرمانیه -تهران 

 786 04/40/81 فروش اقالم رهبری -طباطبایی 20.000.000 گیشا -تهران 

 788 46/40/81 بام سبز مرکز تحقیقات پوست و جزام 4.128.000.000 طالقانی -تهران 

 781 42/40/81 تراس سبز آقای جواهریان 476.000.000 پل رومی -تهران 

 786 64/40/81 اجرای پرگوال و نیمکت آقای حشمتی 440.000.000 سعادت آباد -تهران 

 782 67/40/81 فروش اقالم آقای موالیی 63.100.000 کامرانیه جنوبی -تهران 

 787 67/40/81 اقالم فروش آقای احمدی 12.850.000 تبریز

 783 68/40/81 سبز تراس آقای حسینی 1.980.000.000 اتوبان بابایی-تهران

 788 80/40/81 فالورباکس فروش آقای محبتی منفرد 3.200.000 اتوبان همت -تهران

 300 80/40/81 باکس فالور فروش فردوسی فرآقای  10.000.000 عباس آباد -تهران

 304 06/44/81 اقالم فروش خانم سرلک 5.200.000 عظیمیه -کرج

 306 06/44/81 تراس آقای بهادری 2.560.000 بلوار ارتش -تهران 

 308 06/44/81 سبز دیوار آقای شهریاری 3.000.000 لواسان -تهران 

 301 02/44/81 اقالم آقای جویایی 58.700.000 فرمانیه -تهران 

 306 07/44/81 اقالم فروش خانم پروایی 950.000.000 تهرانپارس -تهران 

 302 03/44/81 اقالم فروش آقای تهمتن 120.000.000 تبریز

 307 08/44/81 قالم فروش آقای طباطبایی 14.100.000 اتوبان بابایی-تهران

 303 40/44/81 اقالم فروش خانم بشیری 3.000.000 اتوبان همت -تهران

 308 46/44/81 سبز بام آقای صادق زاده 1.500.000 عباس آباد -تهران

 340 46/44/81 اقالم فروش آقای آذریان 74،000،000 عظیمیه -کرج

 344 41/44/81 اقالم فروش خانم صبحانی 17.500.000 بلوار ارتش -تهران 

 346 46/44/81 طراحی قرارداد آقای میرانیان 15.000.000 لواسان -تهران 

 348 42/44/81 طراحی قرارداد آقای رادمنش 3.000.000 فرمانیه -تهران 

 341 42/44/81 سبز تراس آقای رضایی 107.000.000 تهرانپارس -تهران 

 346 47/44/81 طراحی قرارداد آقای صیدیآن 470.000.000 تبریز

 342 43/44/81 طراحی قرارداد آقای امیری 1.600.000.000 اتوبان بابایی-تهران

 347 48/44/81 طراحی قرارداد آقای علیخانی 5.000.000 همتاتوبان  -تهران

 343 60/44/81 البی قرارداد خانم محرمی قزوینی 79.200.000 عباس آباد -تهران
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 348 64/44/81 سبز بام قرارداد آقای کامران خواجوی 900،000،000 عظیمیه -کرج

 360 64/44/81 سبز بام قرارداد آقای باقرزاده 250،000،000 بلوار ارتش -تهران 

 364 66/44/81 طراحی قرارداد آقای مومنی 12.850.000 لواسان -تهران 

 366 68/44/81 اقالم فروش آقای الموتیان 1.980.000.000 فرمانیه -تهران 

 368 68/44/81 اقالم فروش خانم ساعتچی 3.200.000 تهرانپارس -تهران 

 361 61/44/81 قالم فروش آقای جاللی فر 10.000.000 تبریز

 366 66/44/81 فالورباکس دوطبقه آقای بهره مند 40.600.000 اتوبان بابایی-تهران

 362 06/46/81 تراس سبز آقای ناصری 470.000.000 دروس -تهران 

 367 06/46/81 دیوار سبز و کانکس مرکز تحقیقات پوست و جزام 160.000.000 طالقانی -تهران 

 363 01/46/81 فروش اقالم آقای الوری 467.230.000 بندرعباس

 368 40/46/81 امانت اقالم نمایشگاه محیط زیست 620.000.000 نمایشگاه بین المللی -تهران 

 380 44/46/81 بام سبز آقای نهایی 424.000.000 تبریز

 384 47/46/81 فروش اقالم دانشگاه امام حسین 430.600.000 اتوبان بابایی-تهران

 386 47/46/81 تراس سبز منافیخانم اشرفی  76000000000 اتوبان همت -تهران

 388 43/46/81 فروش فالورباکس کلینیک آداک 1600000000 عباس آباد -تهران

 381 48/46/81 فروش فالور باکس آقای معظمی 3600000000 عظیمیه -کرج

 386 60/46/81 محوطه   اندرزگو -تهران

 382 60/46/81 چوب پالست و اقالم   شهرک باقری -تهران 

 387 64/46/81 محوطه آقای زمردیان 86.700.000 زعفرانیه -تهران 

 383 66/46/81 تراس سبز خانم تهمورث 60.000.000 سهروردی -تهران 

 388 68/46/81 محوطه آقای واثقی 2.000.000 رشت

 310 66/46/81 فروش اقالم آقای یونسی 17.300.000 تبریز

 314 62/46/81 فروش اقالم آقای شاهانی 67.000.000 اتوبان بابایی-تهران

 316 67/46/81 قرارداد طراحی آقای شاهینی 3.460.000 اتوبان همت -تهران

 318 63/46/81 چوب پالست آقای هوانورد 43.610.000 عباس آباد -تهران

 311 63/46/81 فروش اقالم آقای تهرانی اصل 2.600.000 عظیمیه -کرج

 316 63/46/81 تراس آقای ستارزاده 14.100.000 بلوار ارتش -تهران 

 312 68/46/81 چوب پالست آقای شوکوفت 3.000.000 لواسان -تهران 

 317 48/04/86 فروش اقالم آقای یزدانی 87.000.000 بلوار ارتش -تهران 

 313 60/04/86 قرارداد طراحی آقای شکوفا 227.322.900 اندرزگو -تهران

 318 64/04/86 قرارداد طراحی آقای پارسیانی 298.200.530 شهرک باقری -تهران 

 360 66/04/86 قرارداد طراحی آقای سهروردی 6.000.000 زعفرانیه -تهران 

 364 6*66/04/8 قرارداد البی آقای الله زار 10.000.000 سهروردی -تهران 

 366 61/04/86 قرارداد بام سبز آقای فرازمنش 370،000،000 رشت

 368 66/04/86 قرارداد بام سبز آقای منش زاد 48،000،000 تبریز

 361 62/04/86 قرارداد طراحی آقای شفیعی 8.330.000 اتوبان بابایی-تهران

 366 62/04/86 فروش اقالم آقای مهدی زاذه 88.000.000 اتوبان همت -تهران

 362 62/04/86 قرارداد اجرا آقای آقایی 203.152.500 عباس آباد -تهران

 367 67/04/86 قرارداد اجرا آقای شکوفر 959.311.600 عظیمیه -کرج

 363 67/04/86 فروش اقالم آقای سیل سپور 227.322.900 بلوار ارتش -تهران 

 368 63/04/86 قرارداد اجرا آقای آمنی راد 298.200.530 لواسان -تهران 

 320 68/04/86 قرارداد اجرا آقای سوار رخش 6.000.000 فرمانیه -تهران 

 324 80/04/86 قرارداد طراحی خانم ابوذری 10.000.000 گیشا -تهران 

 326 04/06/86 قرارداد طراحی آقای آرزویی 370،000،000 طالقانی -تهران 

 328 04/06/86 قرارداد طراحی آقای آتنایی 437.416.400 تبریز

 321 08/06/86 قرارداد البی آقای عطیه زاده 20.618.000 اتوبان بابایی-تهران
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 326 01/06/86 قرارداد بام سبز آقای آزاد 836.261.160 اتوبان همت -تهران

 322 02/06/86 قرارداد بام سبز آقای صادقی 47060038.000 آبادعباس  -تهران

 327 02/06/86 قرارداد طراحی آقای هوگر 41000000000 عظیمیه -کرج

 323 07/06/86 فروش اقالم آقای بهراد منش 24.078.700 بلوار ارتش -تهران 

 328 03/06/86 قرارداد اجرا آقای چشک 628.216.280 لواسان -تهران 

 370 08/06/86 قرارداد اجرا اقای پستچیان 608.466.600 تقاطع صدر و شریعتی –تهران 

 374 40/06/86 فروش اقالم آقای امیرچقماغی 203.152.500 کامرانیه جنوبی -تهران 

 376 44/06/86 قرارداد اجرا آقای فالحتی 959.311.600 جمال زاده شمالی -تهران 

 378 48/06/86 قرارداد اجرا آقای فضلی 227.322.900 نیاوران -تهران 

 371 46/06/86 قرارداد طراحی آقای خواجوی 298.200.530 فرمانیه -تهران 

 376 46/06/86 قرارداد طراحی آقای مهردادی 6.000.000 نمایشگاه بین المللی -تهران 

 372 42/06/86 قرارداد طراحی آقای بلورچی 10.000.000 تبریز

 377 43/06/86 قرارداد البی سید نژادآقای  370،000،000 اتوبان بابایی-تهران

 373 43/06/86 قرارداد بام سبز آقای اعوانی 227.322.900 اتوبان همت -تهران

 378 48/06/86 قرارداد بام سبز آقای خان دردی 298.200.530 عباس آباد -تهران

 330 60/06/86 قرارداد طراحی آقای مریمی 6.000.000 عظیمیه -کرج

تهرانپارس - تهران 60/06/86 فروش اقالم آقای افتخارالدین 10.000.000   881 

مرزداران - تهران 66/06/86 تراس آقای جابر 866.000.000   882 

نوبنیاد -تهران 68/06/86 دیوار سبز آقای دانشور 480.000.000   883 

اصفهانی اشرفی -تهران 61/06/86 اقالم خانم گلشنی 3.600.000   884 

دادمان خیابان -تهران سازان بناپوشش شرکت 38.000.000  66/06/86 چوب پالست   885 

نیاوران - تهران 62/06/86 تراس سبز خانم ورشوچی 84.000.000   886 

قیطریه - تهران 67/06/86 قرارداد طراحی آقای ممتاز 8.100.000   887 

قیطریه - تهران 01/08/86 محوطه آقای غالمی 760.000.000   888 

قیطریه - تهران پالست و اقالمچوب  آقای فرهادی 18.60.000   01/08/86  889 

 380 01/08/86 محوطه آقای رادمنش 38007600000 جهانشهر -کرج

 384 06/08/86 تراس سبز آقای شیخی 87000000000 اقدسیه -تهران

 386 02/08/86 محوطه آقای فضلی 1300000000 سهروردی -تهران

 388 02/08/86 فروش اقالم آقای ناصح 47.600.000 شهرک غرب -تهران 

 381 02/08/86 فروش اقالم آقای ارتفاعی 86.700.000 مرزداران -تهران 

 386 07/08/86 قرارداد طراحی آقای درانی 60.000.000 نیاوران -تهران 

 382 07/08/86 چوب پالست آقای پاشایی 2.000.000 تهران

 387 07/08/86 فروش اقالم دکتر شهبازی 17.300.000 شیراز

 383 03/08/86 تراس افشارخانم  67.000.000 بوستان دهم-پاسداران

 388 08/08/86 چوب پالست آقای پارسا 3.460.000 تهران

 800 08/08/86 فروش اقالم خانم عزتی 43.610.000 تهرانپارس -تهران 

 804 46/08/86 فروش اقالم KFCرستوران  2.600.000 مرزداران -تهران 

 806 48/08/86 آتریوم اجرای آقای انصاری 14.100.000 قیطریه -تهران 

 808 46/08/86 فالورباکس اجرای آقای عربعلی 3.000.000 قیطریه -تهران 

فرمانیه - تهران اقالم فروش آقای اسکندری 1.500.000   42/08/86  904 

گیشا - تهران اقالم فروش آقای انصافی 7100000000   47/08/86  905 

طالقانی - تهران سبز بام آقای کوثری 47.600.000   48/08/86  906 

 807 60/08/86 فروش اقالم نمایندگی یزدآقای عبدلی 82.000.000 یزد

 803 66/08/86 قرارداد طراحی آقای یوسفی 4.600.000 قزوین

 808 61/08/86 دیوارسبز آقای ایمانی 680.000.000 اتوبان صدر -تهران 

 840 67/08/86 قرارداد طراحی آقای محیط 330.000.000 فرمانیه -تهران 
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 844 04/01/86 قرارداد طراحی آموزشی والهموسسه  8.000.000 صادقیه-تهران 

 846 04/01/86 فروش اقالم آقای ملکی 760.000 جالل آل احمد -تهران 

 848 06/01/86 محوطه آقای عبدالهی 800.000.000 قیطریه -تهران 

 841 08/01/86 چوب پالست و اقالم آقای حسن پور 660،000،000 قیطریه -تهران 

فرمانیه - تهران بختیارآقای  1800000000  06/01/86 محوطه   915 

گیشا - تهران 06/01/86 تراس سبز آقای فرنازی 2200000000   916 

طالقانی - تهران 02/01/86 محوطه آقای داوودی 700000000   917 

رومی پل - تهران 07/01/86 فروش اقالم آقای عرفانی 1600000000   918 

آباد سعادت - تهران 03/01/86 فروش اقالم آقای رضایی دوست 83016600000   919 

 860 03/01/86 قرارداد طراحی آقای قاضی 16.060.000 زعفرانیه -تهران 

 864 08/01/86 چوب پالست آقای گلهر 82.000.000 فرمانیه -تهران 

 866 40/01/86 فروش اقالم آقای پور عبداهلل 61.220.000 سعادت آباد –تهران 

 868 40/01/86 قرارداد طراحی آقای علی محمدی 6.600.000 بندرعباس

 861 41/01/86 قرارداد طراحی آقای سلیمی 6.300.000 سعادت آباد -تهران 

 866 48/01/86 اجرای آتریوم آقای طبرستانی 120.000.000 کامرانیه شمالی -تهران 

 862 48/01/86 آتریوم اجرای آقای ضراب 800.000.000 

نیاوران - تهران  000،000،660 فالورباکس اجرای آقای ریاضی   60/01/86  927 

جنوبی کامرانیه - تهران اقالم فروش خانم جاللوند 1800000000   64/01/86  928 

بابایی اتوبان-تهران اقالم فروش خانم جواهریان 2200000000   64/01/86  929 

همت اتوبان -تهران سبز بام آقای مهری 700000000   66/01/86  930 

آباد عباس -تهران اقالم فروش آقای جباری 1600000000   68/01/86  931 

عظیمیه -کرج اقالم فروش آقای مشکی زاده 83016600000   68/01/86  932 

ارتش بلوار - تهران اقالم فروش آقای الله زار آبادی 16.060.000   66/01/86  933 

 881 62/01/86 اقالم فروش آقای دستوری 82.000.000 سعادت آباد –تهران 

 886 62/01/86 قالم فروش آقای جاللی 61.220.000 بومهن -تهران 

چیذر - تهران اقالم فروش آقای ایری 60306660000   67/01/86  936 

چیذر - تهران سبز بام آقای عمویی 38007600000   63/01/86  937 

 883 68/01/86 اجرای فالورباکس آقای صدری 468.000.000 پاسداران -تهران 

تهرانپارس - تهران آتریوم اجرای آقای شیوا 227.322.900   84/01/86  939 

مرزداران - تهران فالورباکس اجرای آقای نشاطی 298.200.530   04/06/86  940 

نوبنیاد -تهران اقالم فروش آقای دریاب 6.000.000   08/06/86  941 

اصفهانی اشرفی -تهران اقالم فروش آقای عبدی 10.000.000   01/06/86  942 

دادمان خیابان -تهران سبز بام آقای کوهی 370،000،000   02/06/86  943 

نیاوران - تهران اقالم فروش آقای پایین محله 48،000،000   07/06/86  944 

 816 03/06/86 فروش اقالم آقای خانم شیبانیآقای محمودی 10.000.000 پارک وی –تهران 

 812 40/06/86 فروش اقالم آقای عبدیآقای عطریان 46.360.000 کامرانیه -تهران 

 817 47/06/86 بام سبز نانوفناوران الوند شرکت داروسازی 4.830.000.000 شهرک صنعتی سیمین دشت

 813 43/06/86 محوطه آقای مقیم 14.100.000 میدان قدس -تهران 

 818 48/06/86 چوب پالست و اقالم آقای غفاری 3.000.000 یوسف آباد -تهران 

 860 60/06/86 محوطه خانم عباسی 1.500.000 چیذر -تهران 

 864 60/06/86 سبزتراس  آقای گلدسته 7100000000 چیذر -تهران 

 866 64/06/86 محوطه آقای کیومرثی 47.600.000 زرافشان -تهران 

 868 66/06/86 فروش اقالم آقای رحیمی 46.000.000 نیاوران -تهران 

 861 68/06/86 فروش اقالم آقای صابری 8.000.000 قیطریه -تهران 

 866 61/06/86 قرارداد طراحی خانم مهماندوست 407.000.000 قیطریه -تهران 

 862 66/06/86 چوب پالست آقای شاکر زاده 170.000.000 قیطریه -تهران 
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 867 66/06/86 فروش اقالم آقای طاهریان 4.200.000.000 بزرگراه آفریقا -تهران 

 863 62/06/86 فروش اقالم آقای شاه زیدی 8.600.000 اصفهان

 868 02/02/86 فروش اقالم آقای امرالهی 10.000.000 اتوبان شهید حقانی -تهران 

 820 02/02/86 فروش اقالم آقای افشاری 5.200.000 جنت آباد -تهران 

 824 07/02/86 فروش اقالم آقای صالحی 2.560.000 مرزداران -تهران 

 826 42/02/86 فروش قالم آقای محمدی 3.000.000 تهرانپارس -تهران 

 828 66/02/86 فروش اقالم آقای نادری زاده 58.700.000 بلوار حمزه شمالی -کرمان

 821 63/02/86 بام سبز آقای جعفری 950.000.000 فرمانیه -تهران 

 826 63/02/86 فروش اقالم آقای فاطمی 120.000.000 میدان قدس -تهران 

 822 68/02/86 آتریوم اجرای آقای مظفری 86.700.000 قیطریه -تهران 

 827 80/02/86 فالورباکس اجرای آقای تاجیک 60.000.000 قیطریه -تهران 

فرمانیه - تهران اقالم فروش آقای نمسه چی 2.000.000   84/02/86  968 

گیشا - تهران اقالم فروش آقای آقایی نژاد 17.300.000   84/02/86  969 

طالقانی - تهران سبز بام آقای پورزاد 67.000.000   04/07/86  970 

رومی پل - تهران اقالم فروش خانم پوریایی 227.322.900   06/07/86  971 

آباد سعادت - تهران اقالم فروش آقای نژاد 298.200.530   08/07/86  972 

نیاوران - تهران اقالم فروش آقای احمدوند 6.000.000   08/07/86  973 

جنوبی کامرانیه - تهران اقالم فروش آقای راستین 10.000.000   01/07/86  974 

بابایی اتوبان-تهران قالم فروش آقای قربانپور 370،000،000   06/07/86  975 

همت اتوبان -تهران 02/07/86 محوطه آقای معلم 48،000،000   976 

آباد عباس -تهران 02/07/86 چوب پالست و اقالم آقای مالح 8.330.000   977 

عظیمیه -کرج 08/07/86 محوطه خانم پورمند 88.000.000   978 

ارتش بلوار - تهران 08/07/86 تراس سبز آقای سلطانی 203.152.500   979 

 830 44/07/86 محوطه آقای سمیعی 959.311.600 سعادت آباد –تهران 

 834 46/07/86 فروش اقالم آقای بهرام 227.322.900 بومهن -تهران 

چیذر - تهران 48/07/86 فروش اقالم آقای نرگسی 298.200.530   982 

چیذر - تهران 48/07/86 قرارداد طراحی خانم روشن 6.000.000   983 

رشت تختی پل پالستچوب  آقای صمیمی 10.000.000   41/07/86  984 

تجریش میدان - تهران 46/07/86 فروش اقالم آقای ابر 370،000،000   985 

47/07/86 تراس آقای آقایی 437.416.400 یزد  986 

ظفر - تهران 47/07/86 چوب پالست آقای قربانی 20.618.000   987 

قیطریه - تهران 48/07/86 فروش اقالم آقای نجفی 836.261.160   988 

 838 48/07/86 فروش اقالم آقای محمدی 47060038.000 کرمانشاه

 880 60/07/86 محوطه آقای دادرس 41000000000 پارک وی -تهران 

 884 66/07/86 چوب پالست و اقالم آقای شعیبی 24.078.700 شیان -تهران 

 886 68/07/86 محوطه آقای پایدار 628.216.280 گاندی -تهران

 888 68/07/86 تراس سبز فقیعآقای  608.466.600 خیابان مالصدرا -تهران

 881 66/07/86 محوطه آقی تهرانی تجریش 203.152.500 شهرک غرب -تهران 

 886 62/07/86 فروش اقالم آقای زمردی 959.311.600 فرشته -تهران 

 882 67/07/86 فروش اقالم آقای بهشتیان راد 227.322.900 نیاوران -تهران 

شهرری - تهران 63/07/86 قرارداد طراحی آقای رادی اصل 298.200.530   997 

ولنجک خیابان – تهران آتریوم اجرای آقای منفرد 6.000.000   80/07/86  998 

جردن - تهران فالورباکس اجرای آقای ثابت 10.000.000   80/07/86  999 

کاشانی بلوار - تهران اقالم فروش آقای گلزار 370،000،000   04/0386  1000 

جنوبی دیباجی - تهران سامرآقای  227.322.900  اقالم فروش   04/03/86  1001 

دروس - تهران سبز بام آقای عربیون 298.200.530   06/03/86  1002 
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 4008 08/03/86 فروش اقالم آقای فاطمی 14.100.000 میدان قدس -تهران 

 4001 06/03/86 قرارداد طراحی آقای قاسمی 3.000.000 یوسف آباد -تهران 

 4006 06/03/86 قرارداد طراحی آقای رجبی 1.500.000 چیذر -تهران 

 4002 06/03/86 تراس سبز آقای رجبی 7100000000 چیذر -تهران 

 4007 02/03/86 قرارداد طراحی آقای غیبی 47.600.000 زرافشان -تهران 

 4003 07/03/86 قرارداد طراحی آقای غالمی 46.000.000 نیاوران -تهران 

 4008 08/03/86 قرارداد طراحی میرزائی-آقای حبیبان 8.000.000 قیطریه -تهران 

 4040 08/03/86 قرارداد البی میرزائی-آقای حبیبان 407.000.000 قیطریه -تهران 

 4044 40/03/86 قرارداد بام سبز میرزائی-آقای حبیبان 170.000.000 قیطریه -تهران 

 4046 08/03/86 قرارداد بام سبز شرکت کشتی رانی ماروس 4.200.000.000 بزرگراه آفریقا -تهران 

 4048 40/03/86 قرارداد طراحی آقای مهدوی 6.000.000 تجریش -تهران 

 4041 44/03/86 فروش اقالم شرکت خانه صنعت باستان 78.600.000 میدان فاطمی -تهران 

 4046 48/3/86 قرارداد اجرا آقای عبالهی زاده 80000000000 خیابان مطهری -تهران

 4042 66/3/86 اجراقرارداد  آقای جهانگیریان 660،000،000 شیرازی صیاد بزرگراه-تهران

 4047 67/3/86 فروش اقالم آقای مینایی 80،000،000 خیابان زعفرانیه -تهران

 4043 68/8/86 قرارداد اجرا آقای زینالی 17600000000 خیابان کالهدوز-تهران

 4048 64/8/86 قرارداد اجرا آقای شریفیان 76300000000 اتوبان صدر -تهران

 4060 44/40/86 طراحیقرارداد  آقای شبستری 6200000000 شمال

 4064 64/40/86 قرارداد اجرا آقای یوسف زاده 800000000 مرزداران-تهران

 4066 04/44/86  قرارداد اجرا خانم فقیری 6200000000 پاسداران -تهران  

 4068 04/44/86  فروش اقالم شهر داری همدان  همدان

 4061 95/11/10 فروش اقالم خانم نجمی نیا 11.700.000 

 شیراز

 

 4066 95/11/11 فروش اقالم نمایشگاه شیراز 07.777.770

 اصفهان

 

 4062 95/11/11 فروش اقالم آقای عشاقی 3.260.000

شهرک غرب،ایوانک،زرافشان 

31شمالی،کوچه دوم،پالک  
7 .31  4067 95/11/11 قرارداد اجرا آقای لواسانی 000.000

هفتم تیر،خ کریمخان زند،نرسیده 

به میدان هفت تیر،پالک 

پتروشیمی،شرکت کاالی 13  

 کاال پتروشیمی 202.800.000

 خانم ادیب

 4063 95/11/12 قرارداد اجرا

 4068 95/11/12 قرارداد اجرا اکسین شمال دریاسر 2.253.500.000 

شهرک غرب،ایوانک،زرافشان 

31شمالی،کوچه دوم،پالک  

آدرس دفتر:شهرک غرب.سیمای 

ایران.کوچه 

.طبقه اول31سیزدهم.پالک  

بهداد-مهندس پوراکبریان    95/11/13 4080 

سیستان بلوچستان،زاهدان،تقاطع 

جمهوری و بزرگمهر،پارک علم و 

 فناوری،شرکت زیست بوم

 4084 95/11/13 فروش اقالم آّقای ولیزاده 

شریعتی،اول دوراهی قلهک ، 

خیابان امیرپابرجا،کوچه جلیلی 

3،پالک   

 4086 95/11/11  حسینی 

،طبقه 2ولنجک، خیابان ج،پالک 

 همکف
 4088 95/11/11  آقای خسروی 

 4081 95/11/11  شهبازی)نمایشگاه شیراز(  

 4086 95/11/10  آقای شبستری  
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نیاوران ،سه راه یاسر،بوکان، 

 مرجان
 4082 95/11/27  رضاپور 

 4087 95/11/27  کشوری  

 4083 95/11/23  فخیمی  تبریز

شیخ بهایی شمالی،کوچه 

طبقه اول غربی 31کشفیان،پالک  
 4088 95/11/23  شبستری 

پارس،قنات کوثر،بلوار تهران 

متری مسجد ، نبش  27مطهری، 

کوچه یکم غربی ، پالک 

)کارگاه(1  

26/32/31 فروش اقالم آقای عباسی 13,367,777  4010 

تهران،کوچه گلستان،کوچه 

گلستانک ، کوچه ترانه ،پالک 

1،واحد 32  

26/32/31  ربیعی   4014 

شهرک غرب بلوارخوردین توحید 

3/3پالک 3  
21/32/31  خانم امینی   4016 

73/32/31  علیرضائی    4018 

جردن باالتراز میرداماد.خیابان 

نگهبانی  11یزدان پناه پالک 

 .برمک

26/32/31  خانم محمدیان   4011 

 4016  قرارداد اجرا افشاری  

 4012 1396/01/18 اجرا خیرالدین 44.000.000 دریاسر

اقالم فروش نانوالوند 3.050.000   1396/01/23 4017 

بهارکارگرشمالی آزمایشگاه بهار آزمایشگاه 68.000.000    1396/01/26 4013 

 4018 1396/01/26 اجرا فارمدارکید 146.700.000 

 بلوارمرادی گاندی خ-کرمان

33 کوچه کرمانی  

نسب منصورحیدری 600.000.000  4060 1396/01/31 اجرا 

 شاهرخی کوچه انقالب خ-رشت

16-13پالک  

 4064 1396/02/04 اجرا اسداللهی 70.000.000

 آفتاب بین ونک خ-تهران

01وشیرازپالک  

رضوانی-باطنی مهدی 850.000.000  4066 1396/02/06 اجرا 

 جهان باالترازچهارراه-جردن خ

 0 پدیدارطبقه خ ابتدای کودک

03واحد  

فرخی-شهابی 1200.000.000  4068 1396/02/08 اجرا 

دولتی خانم 2.430.000  اقالم فروش   1396/02/09 4061 

10 پالک37بوستان-پاسداران اقالم فروش حریرچیان 115.000.000   1396/02/10 4066 

 پسندبعدازچهارراه خ-اقدسیه

اسکری خ منجیل  

 4062 1396/02/13 طراحی ابوالفتحی 300,000

 حسین کوچه-خزرشمالی خ-الهیه

6پالک چپ دست کوچه انتهای  

پور حسین 250.000.000  4067 1396/02/14 اجرا 

 نبش-شیراز بعدازوصال-طالقانی

331پ نادری  

ومو پوست مرکزتحقیقات-نصیری 62.500.000  4063 1396/02/16 اجرا 

 جهان باالترازچهارراه آفریقا خ

0 پالک کیش خ کودک  

مسلح های نیرو سازی توانمندی موسسه 362.860.000  4068 1396/02/16 اجرا 

اقالم فروش محمدی 6.400.000 کرج  1396/02/21 4020 

رضائی خانم 1.800.000  اقالم فروش   1396/02/26 4024 

دان مساله 400,000   4026 1396/02/28 طراحی 

اقالم فروش قاسمی 1.300.000   1396/02/30 4028 
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 طبقه 3پالک نیایش خ-بهبودی خ

 اخر
صدرا خوش 445,000 اقالم فروش   1396/02/30 4021 

 4026 1396/03/01 طراحی گلستانی 495,000 

پور دوانی 3.200.000  اقالم فروش   1396/03/01 4022 

 حافظ خ اطالعات فلکه-نو تهران

331پ غربی  

طراحی)قاسمی 200,000  4027 1396/03/07 طراحی (

 خ فرازشمالی کوی-اباد سعادت

6پ غزال مجتمع ارغوان  

 4023 1396/03/08 طراحی سجادی 300,000

 ماکویی بلواربهزادی-زعفرانیه

 چهارباغ بست بن پورشمالی

3 طبقه67پ  

اقالم فروش قمری 2.070.000  1396/03/11 4028 

اقالم فروش حاجیلو 900,000   1396/03/20 4070 

 4074 1396/03/23 طراحی شاهرودی 600,000 

 بعدازخروجی شرق به غرب-صدر

 خ-منظریه خروجی-شمالی کاوه

3واحد1پ غربی آریای  

اقالم فروش خوبان 4.820.000  1396/03/24 4076 

 میدان بسمت-دریاچه میدان

 طبقه 3برلیان ساختمان ساحل

30 

 4078 1396/03/28 طراحی درخشان 150,000

آمل) شمال اکسین 19.505.000   4071 1396/03/29 اجرا (

 صادقی خ -یاسر راه1بعداز-نیاوران

 مهربان خ-بوکان خ-قومی

3 زنگ13پ  

شجاعی خانم 500,000 اقالم فروش   1396/04/03 4076 

زاده دهقان 3.200.000   4072 1396/04/03 طراحی 

اقالم فروش بیضایی 350,000   1396/04/13 4077 

اقالم فروش صادقی 650,000   1396/04/14 4073 

نژاد دریانی 300,000 تنکابن  4078 1396/04/14 طراحی 

رحیمی مهندس 1.126.000 همدان اقالم فروش   1396/04/15 4030 
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 فضای سبز عمودی

 

 مقدمه 

رویه یتوسعه شهری بامروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. گسترش شهرها باعث تشدید عوارض 

ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و آید که خود زمینههای محیطی از این عوارض به شمار میو ناپایدار شده است که تشدید آلودگی

ذا در این ت. لتغییر کاربری این گونه اراضی است. از طرفی زمین، برای ایجاد فضاهای سبز در شهرها و کالن شهرها کمیاب و بسیار گران اس

وزی را با های شهری امرتر از این نیست که فضاهای استفاده نشده سازهمحیطی و اقتصادی، معقولحالت هیچ چیز تأثیرگذارتر و از نظر زیست

ظر شهری من فضاهای سبز عمودی بپوشانیم. لذا درصورتی که بتوان اجرای فضاهای سبز عمودی را در ساختمان ها افزایش داد نه تنها در بهبود

و روح و روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد، بلکه با ایجاد ریه تنفسی برای شهرهای بزرگ و صنعتی، باعث کاهش آلودگی و آالیندگی های 

ها از طرف دیگر موجب کمبود فضای سبز از یک طرف و گسترش روز افزون شهرنشینی و بالطبع رشد عمودی ساختمان شهری خواهد شد.

 ها در زندگی شهری به دست فراموشی سپرده شود.نیازهای روحی و جسمی شهروندان به طبیعت و فضای سبز و کارکرد مهم آنشده است 

ی هوا، حفاظت از فاضالب، کاهش آلودگی صوتی و از همه فناوری بام سبز، با مزایای فراوانی از جمله کاهش بار گرمایش و سرمایش، تصفیه

های مدرن برای مشکالت شهری و تالشی برای پایدار کردن شهرهاست. )محمودی و همکاران، یکی از راه حلتر کاهش مصرف انرژی، مهم

1931.) 

های یتیلهای اجرا و دهای سبز پرداخته شده و پس از آن انواع بام سبز و روشدر این پروپوزال ابتدا به تعریف واژگان کلیدی مورد استفاده در بام

یرد. گچنین تجارب جهانی مورد بررسی قرار میها و منشورهای آن و همنامها و معایب بام سبز، تاریخچه بام سبز و آییناجرایی به همراه مزای

 یهای شرکت چکاد بام در اجرای بام سبز شرح داده شده و ضمن معرفی چند نمونهپس از بررسی موارد عمومی ذکر شده، ابتکارات و نوآوری

 های محصوالت آن را توضیح داده خواهد شد.ویژگیاجرایی شرکت چکاد بام، 
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 انواع بام سبز

 

 سبز گسترده بام

بام مناسب  -هایی که برای استفاده به عنوان باغ هایی است که ظرفیت تحمل بار پایینی داشته و یا سایتهای سبز گسترده برای بامکاربرد بام

ی کمتری است. این نوع بام ، نیازمند حداقل تأسیسات، نگهداری و در نتیجه هزینه"Extensive Roof"بام سبز گسترده یا وسیع نیستند. 

جا که اغلب نیاز کند و از آنمتر دارد و به همین دلیل، سبک بوده و بار محدودی را به ساختمان وارد میسانتی 15تا  5سبز، بستر کاشتی بین 

هم  های مسطح وتواند هم روی بامچنین میتر است. همهای موجود، مناسبختار ساختمان ندارد، برای قرار گرفتن بر بام ساختمانبه اصالح سا

ده، ها نیز بسته به نوع آب و هوا ناچیز است. در بام سبز گسترها کم و آبیاری آندار، تا شیب سی درصد پیاده شود. نیاز به نگهداری این بامشیب

های سدوم، خزه، گیاهان علفی دائمی، ها، گونهی کاشت و محدودیت در گسترش ریشه، نوع پوشش گیاهی آن به چمنه به عمق الیهبست

ا آب، شود و در حالت اشباع بتری دارند، محدود میهای کوتاه و مقاوم در برابر خشکسالی که نیاز به مراقبت کمساالنه و سایر گیاهان با ریشه

مند هرهمحیطی آنها بتوان از منافع زیستها معموأل کاربردی نیستند و تنها میدهد. این نوع بامکیلوگرم افزایش می 107تا  07بین  وزن بام را

 شد. 

 سبز متمرکز بام

ها، نیمکتروها، شوند. پیادههای روی سطح زمین طراحی میاصوأل همانند محوطه "Intensive Roof "های سبز متمرکز یا متراکمبام

ه روی هایی است کها و بوتههای بازی یا حتی استخرها به عنوان اجزای اضافی به بام اضافه شده و پوشش گیاهی شامل درختان، درختچهزمین

ن زهای مرسوم فضاهای سبز روی زمین بوده و به دلیل وسطح زمین قابل کشت هستند. از این رو نیازمند نگهداری، آبیاری و سایر مراقبت

طبیق بار ی ساختمان، از قابلیت تقویت برای تها ظرفیت بار بیشتری دارند و یا سازههایی بنا شوند که ساختمان آنتر، یا باید روی بامسنگین

 307 تا 037متر متغیر است و در حالت اشباع با آب، باری حدود سانتی 07تا  07های متمرکز، از اضافی برخوردار است. عمق بستر کاشت بام

رخوردار و به ای بهای بام از اهمیت ویژهها، طراحی سازهکنند. به دلیل بار وزنی قابل توجه این نوع بامکیلوگرم بر مترمربع به وزن بام اضافه می

اضافی بام در  بار های جدید و در نظر گرفتنباشد. بهترین گزینه برای این نوع بام سبز، احداث آن روی ساختمانتر میهمان نسبت نیز پرهزینه

 ی اولیه ساختمان است.طراحی و محاسبات سازه

 متمرکزبام سبز نیمه

تر نوعهای گیاهی متتر و گونههای زهکشی، خاک و گیاه عمیقها دارای الیهاین سیستم مابین سیستم گسترده و متمرکز قرار دارد. این بام

کیلوگرم بر مترمربع است. نگهداری  107 -077متر و وزن آن حدودأ بین سانتی 10 -05ها حداکثر نسبت به بام گسترده است. عمق الیه

ی باالتر و وزن بیشتر خصوصیاتی برای این تیپ در مقایسه با بام سبز گسترده است و از لحاظ پوشش گیاهی امکانات بیشتری بیشتر، هزینه

 توانند کاشته شوند.چون اسطوخودوس میهایی همههای چندساله و بوتهای متنوع، علفیکند؛ از جمله: گراسفراهم می
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  1سیستم مدوالر یا جعبه گیاه

ای های است که بدون نیاز به زیرساخت، قابل پیاده شدن روی هر بام و بالکن و هر نوعی از بامساختههای پیشدیگری از بام سبز، مدلنوع 

ود. شسبز هستند. این قطعات پیش ساخته با پوشش گیاهی متنوع و از پیش کاشته شده به صورت گیاهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه می

های مشوند و برخالف سیستپوشاند، کشت و نگهداری میتر بام سبز را میهای مخصوصی که تمام یا بیشگیاهان در جعبه در این سیستم

 دهد. غیرمدوالر محیطی ناپیوسته تشکیل می

های ضد مکالن ایجاد باهای تواند از مشکالت و هزینهای یافته است زیرا این گونه سیستم میکاشت گیاهان در سیستم مدوالر رواج گسترده

ند، وزن کم کترین ویژگی این سیستم طراحی با اجزا و قطعاتی است که عالوه بر این که رشد پایدار گیاه را فراهم میچنین مهمآب بکاهد. هم

 تأثیرگذاری بام سبز در کاهش)ارزیابی چگونگی  کند.ها و الگوهای مورد نظر را فراهم میها به راحتی امکان ایجاد طرحجایی آنو قابلیت جابه

های ، بام1931، شماره بیستم، سال نهم، بهار پژوهشی باغ نظر -ی علمیدمای محیط، مهناز محمودی، ندا پاکاری، حسن بهرامی، فصلنامه

، صفحات 17ی جغرافیایی آمایش محیط، شماره نامه، فصل1933سبز، دکتر محمد تقی رضویان، دکتر امین غفوری فرد، ماهان رضویان، 

، ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، www.igra-word.com، 107تا  190

 (079نشریه 

 

                                                           
1 Planter Box 

 بام سبز متمرکز بام سبز نیمه مترکز بام سبز گسترده 

 زیاد ایدوره کم نگهداری

 منظم ایدوره چندان احتیاج ندارد آبیاری

 ها و درختانایها، بوتهچمن یا چندساله هاایها و بوتهعلف -گراس هاها و گراسسدوم، علفی جوامع گیاهی

 >mm4000تا  mm 600- 20 mm 660- 460 mm 100- 460 ارتفاع سیستم ایجاد شده

 2Kg/m 460- 20 2Kg/m 600- 460 2Kg/m 600- 430 وزن

 زیاد متوسط کم هزینه

 چون باغپارکی هم بام سبز طراحی شده ی حفاظت اکولوژیکیالیه استفاده

http://www.igra-word.com/
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 آیین نامه ها و ضوابط بام سبز

 

منتشر  1337ی ترین قوانین که در دهههای سبز دارند. قدیمیی بامهایی برای استفادهقوانین و دستورالعمل فقط تعداد محدودی از کشورها

ر و ی تحقیقی منظاست که توسط جامعه "های سبزریزی، اجرا و نگهداری سایتدستورالعمل برای برنامه"شد، استانداردهای آلمان با عنوان 

ساخت، تولیدات  هایهای بام سبز، انواع پوشش گیاهی، نیازها و تکنیکمنتشر شد. دستورالعمل بام سبز شامل تیپی منظر در بن )آلمان( توسعه

 (www.igra-word.com های سبز است .)چنین نگهداری بامبام سبز و هم

شگیری از ها، پیت تحمل بار، بادشکنتواند شامل تکنیک ساخت ساختمان )ظرفیاین موضوع باید در سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد و می

های بام )مواد ضد آب، شیب، زهکشی و ...( و معماری منظر و باغ )خاک و گیاهان، چمن، ی حرارت، عایق صدا و ...(، تکنیکسوزی، درجهآتش

 ها، کارهای نگهداری و ....( باشد.مخلوط دانه

 نیز "ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری"ارت راهبردی رییس جمهور تحت عنوان ریزی و نظمعاونت برنامه 079ی شماره چنین در نشریههم

 .ی طراحی فضاهای سبز عمودی اشاره شده استبه ضوابطی در زمینه

 

 ضوابط طراحی فضاهای سبز عمودی

ه شده پاسخگویی به بار اضافای، توان شوند، بایستی از لحاظ سازههایی که برای احداث فضای سبز عمودی در نظر گرفته میساختمان -

سترده، در های سبز گرسد. بامتر به نظر میهای جدید برای این امر، منطقیدر سطح بام یا نما را داشته باشند. به همین دلیل، انتخاب ساختمان

 کنند. ختمان اضافه میکیلوگرم بر بار سا 307تا  037های سبز متمرکز، در هر متر مکعب، کیلوگرم و بام 107تا  07هر متر مکعب، 

ای آبرسانی ههایی که قرار است به فضای سبز عمودی اختصاص داده شوند، تعبیه شود. سیستمالزم است الزامات تأسیساتی در ساختمان -

وان از تیو دفع زهکش، بایستی به طور جداگانه طراحی و احداث شوند. از آن جا که، به دلیل تماس نزدیک افراد با این نوع فضای سبز، نم

اده ی آبیاری که حداقل اتالف آب را به همراه داشته باشند، استفهای پیشرفتههای غیربهداشتی برای آبیاری استفاده کرد. الزم است از سیستمآب

 کرد.

 های سبز، باید مالحظات زیر در نظر گرفته شود:ها و دیوارههای گیاهی برای بامدر انتخاب گونه -

  شوند، نیاز آبی کمی داشته باشند.میگیاهانی که انتخاب 

 شوند، به خشکی و آفتاب شدید، مقاومت داشته باشند.گیاهانی که انتخاب می 

 .حجم رشد گیاهان، متناسب با حجم خاک باشد 

 شناسی در این نوع از فضای سبز نیز الزامی است.ی اصول زیباییرعایت کلیه 

های مدیریت آب و ریزیبز عمودی و میزان پساب خروجی از آن، تعیین و در برنامهالزم است میزان آب مورد استفاده برای فضای س -

 فاضالب شهری محاسبه شود. این نکته، به ویژه در زمانی که فضاهای سبز عمودی عمومیت بیشتری پیدا کنند، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

الت ها با یکدیگر، مشکنگی، تفاوت ساختاری بسیار دارد و تداخل آنهای خااز آن جا که پساب خروجی از این گونه تأسیسات، با پساب -

 ها در نظر گرفته شود.دهد، الزم است اقدامات الزم برای جداسازی پسابمحیطی را افزایش میمدیریتی و زیست

مال با این گونه فضاهای سبز، احتکودها و سموم، باید در حد پایین و با مدیریت و دقت نظر استفاده شود؛ زیرا در اثر تماس زیاد انسان  -

گیری خواهد یافت. بنابراین، الزم است در مورد میزان کود و سموم، زمان استفاده و نحوه استفاده آلودگی و مشکالت جانبی آن نیز، افزایش چشم
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ب خروجی به صورت پایدار باقی ها، به دقت مدیریت و اعمال نظر صورت گیرد. استفاده از کودهای شیمیایی، به خاطر آن که در پسااز آن

 دهند، غیر مجاز است.محیطی را افزایش میمانند و مشکالت زیستمی

شود، الزم است که اختیارات مدیریت فضای سبز شهری خارج میی جا که مدیریت و نگهداری این گونه فضای سبز، از حیطهاز آن -

 صدیان مربوطه ارائه شود.های الزم در این خصوص، به واحدهای ساختمانی و متآموزش

سازی یا اجرای فضای سبز است. بنابراین، الزم است، های باال در مراحل ساختماناحداث فضای سبز عمودی، مستلزم صرف هزینه -

 های متمادی، بتوان از آن بهره برد.ای باشد که در سالمدیریت و نگهداری آن، به گونه

 

ن ترتیب ریزی نمود و بدیی پایدار و ضوابط کالن برنامههای سبز باید در قالب الگوهای توسعهبه بام های موجودچنین در راستای تبدیل بامهم

 ریزی و اجراست. در این میان موارد زیر را نیز باید در نظر داشت:های جامع دیگر برای شهرها قابل برنامهاین الگوی جامع همانند طرح

 رو در این زمینه بهره گرفت.از الگوهای جامع موجود در کشورهای پیش -

 های متبوع در دستور کار قرار گیرد.این الگو باید در برنامه های بلندمدت و سازمان -

نجی سچنین الگوی جامعی باید توسط متخصصین امر تهیه شده و در آن اهداف و فواید اساسی مورد انتظار از بام سبز در هر منطقه با نتایج امکان

در آن ترکیب شده و با توجه به آن اقدام به تدوین استانداردهایی کامأل علمی نمود که شامل استانداردهای معماری، سازه، های موجود ساختمان

فته های سبز و نوع مواد بکار رشناسی، شهرسازی، منظر و فضای سبز باشد و به چگونگی طراحی و اجرای بامگیاه شناسی، محیط زیست، آب

 پرداخته شود.

های دوستداران محیط زیست و ایجاد زمینه برای طراحی و های برتر بام سبز یا تشویق انجمنهای ویژه همانند انتخاب طرحیتاهدای حما

ث ترویج هایی هستند که باعهای طبقاتی در نواحی با تراکم باال که با کمبود فضای سبز استاندارد مواجه هستند از جمله سیاستاجرای پارک

 گردد. ها میاماستفاده از این ب

 های سبز به صورت قانون در آید مانند:گردد در مواردی نیز احداث بامعالوه بر این پیشنهاد می

 اند.های قدیمی را تصرف کردههایی که قبأل کاربری سبز داشته یا باغزمین -

 نواحی دارای بحران آلودگی در شهرهای بزرگ -

 ی محیط هستندهایی که آالیندهی ساختمانها و کلیهها، کارگاهکارخانه -

 های مرتبط های متولی فضای سبز، محیط زیست و سازمانها و تأسیسات وابسته به سازمانی ساختمانکلیه -
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 بام سبز چکادبام

 روش اجرا بام سبز چکادبام

 روند اجرای پروژه بام سبز چکادبام از صفر تا صد 

چکادبام، با توجه به نوع پروژه، کارشناس متخصص به محل پروژه اعزام شده و به صورت رایگان از محل قبل از اجرای هر پروژه توسط تیم 

های انجام شده توسط کارشناس و نیازهای کارفرما و با توجه به مقیاس کار، طراحی دو بعدی)و یا دهد. سپس با توجه برداشتبازدید انجام می

گیرد. مطابق طرح متفاوت با بازه قیمتی مختلف، در آتلیه طراحی چکادبام انجام می 9الی  0قالب سه بعدی در صورت درخواست کارفرما( در 

ها، به تفکیک هزینه اقالم، اجرا، نصب و... و زمان اجرای پروژه برای گردد که در آن کلیه هزینههای انجام شده، پیش فاکتوری ارائه میطراحی

های انجام گرفته، در صورت نیاز و مطابق نظر کارفرما اصالحات و تغییرات مورد نیاز یش فاکتور و طراحیگردد. پس از ارسال پکارفرما صادر می

در صورت تأئید نهایی طرح توسط کارفرما، واحد مالی و امور  در طراحی انجام شده تا طرح نهایی مطابق با سلیقه و خواسته کارفرما شکل گیرد.

نماید. در این مرحله قراردادی شفاف بین دو طرف) کارفرما و پیمانکار( منعقد خواهد شد. نهایتاً پس از عقد می قراردادها جهت عقد قرارداد اقدام

 قرارداد تیم اجرایی مطابق با نوع پروژه، به ساخت محصوالت در کارگاه و پس از آن چیدمان و اجرای تجهیزات در محل اقدام خواهد نمود. 

 

 ییر در چیدمان بام مدوالر، پرتابل و قابلیت تغ

اند. به این معنا که کلیه تجهیزات به لحاظ کلیه اقالم چکادبام و تجهیزات اجرای بام سبز در این روش، به صورت مدوالر طراحی و ساخته شده

ایر نسبت به س های اصلی چکادبام که آن راکنند. از دیگر ویژگیابعاد و طرح، متناسب با هم ساخته شده و از یک الگوی خاص پیروی می

ا حتی بعد هباشد. تمامی اقالم پرتابل بوده و قابلیت جابجایی آن( میپرتابل) حتی پس از اجرا و نصب، امکان تغییر الگودهد، ها برتری میروش

 باشد. از کاشت گیاهان و اتمام پروسه بام سبز نیز محیا می

 

 زیرسازی

ال های در حگونه زیرسازی حتی در ساختمانترین ویژگی این روش، عدم نیاز به هیچشاخصهای چکادبام تسهیل در اجرا، و یکی از ویژگی

های تکمیل شده از اقالم چکادبام استفاده ها و ساختمانهای موجود، در تراستوان در تمام ساختمانباشد. به همین دلیل میبرداری میبهره

ی اسازی سطح بام جهت اجرای بام سبز به روش چکادبام، نیاز به زیرسازی ویژه. در واقع آمادهنمود و آنها را به بام سبز و تراس سبز تبدیل نمود

های معماری ساختمان در این روش مکفی بوده و ها طبق نقشهبامبندی و ایزوالسیون پشتندارد! در واقع کلیه اقدامات صورت گرفته جهت آب

و یا اجرای  انسیم -ماسه  مترییک مالت سه سانتیاجرای به منظور جلوگیری از آسیب به آن ، بام ایزوگام شده باشدسطح در صورتی که تنها 

 باشد. سازی پشت بام میموزائیک بهترین گزینه جهت آماده

 

 بار تحمیلی بام سبز به ساختمان 

ن وزن ه اتصالی به سطح بام ندارند بنابرایاز آنجا که کلیه تأسیسات و تجهیزات بام سبز در روش چکاد بام به صورت پرتابل بوده و هیچ گون

ای هگاردن به بار زنده، کلیه مشکالت سازگردد. چکادبام با تکیه بر این بار زنده و تبدیل تمامی بارهای روفها، بار زنده محسوب میناشی از آن

ند. بنابر گاردن هستها، واجد شرایط تبدیل به روفمهای موجود از بین برده است و معتقد است کلیه پشت باناشی از بار را حتی برای ساختمان
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باشد. از آنجا که اقالم دکانیوتن بر مترمربع می 157های تخت و با شیب کم برابر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، حداقل بار زنده برای بام

ای ایجاد نخواهند کرد. هیچ گونه مشکلی به لحاظ سازه کیلوگرم بر مترمربع هستند، 57چکادبام در حالت اشباع، دارای وزنی برابر با حداکثر 

ر د مرحله نصب و اجرای بام سبز توسط تیم اجرایی چکادبامساخته شده و  کارگاه چکادبام داخل درهمچنین کلیه اقالم به صورت پیش ساخته 

امکان نصب و اجرای بام سبز به روش چکادبام در ، مبا توجه به پرتابل بودن اقالگیرد همچنین ترین زمان ممکن در محل پروژه انجام میکوتاه

 د.باشپذیر میاقصی نقاط کشور امکان

 

 دتایل اجرای بام سبز چکادبام

های چکادبام بر دو الیه بیرونی و داخلی آنها گذاشته شده است. الیه ها و پلنترباکسباکسها، تریتمرکز اصلی در طراحی تمامی فالورباکس

تحت عنوان چکاد چوب، با سختی سطحی مناسب، مقاومت باال نسبت به شرایط محیطی،  پالست تولیدی شرکت چکادبامز چوببیرونی یا نما، ا

 زدگی( ساخته شده است.ای) مقاوم در برابر زنگکوره-متناسب با فضاهای باز، و الیه درونی از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری

های فیلتر و زهکش) الیه ژئوسنتتیک و محافظ خاک و الیه نگهدارنده آب و هوا دهی ریشه( تعبیه شده الیهها همچنین داخل کلیه فالورباکس

 است تا شرایط مناسب برای رشد گیاه فراهم باشد. 

ضمانت  سال را 5ها موجب تسهیل خروج آب اضافه و عدم نیاز به تعویض خاک تا های فیلتر و زهکش در داخل فالورباکساستفاده از الیه

ها امکان گندیدن آب وجود ندارد. الیه زهکش که تخم مرغ های محافظ به ویژه الیه زهکش در داخل سینیبا وجود الیهکند. همچنین می

کند و از آب باران کمک می Run-off دارد. این الیه به کاهش سرعتها دریافت کرده و در خود نگه میشکلی است، آب اضافی را از ریشه

 د.اعث گردش هوا و جلوگیری از گندیدگی محیط می شوطرفی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاییبا توجه به منافذ تعبیه شده در کف نهایی سینها دریچه بازدید قسمت تخلیه آب است. ها و تراسهای اساسی در بامیکی دیگر از اکسسوری
 د.گردسطح بام حرکت کرده و به طرف آبرو هدایت می طبیعی بام، برشیب  متناسب با و ها خارج شدهسینیاز پوششی، آب مازاد 

 دتایل اجرای بام سبز چکادبام 
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 کاشت گیاه، آبیاری اتوماتیک و نگهداری بام سبز چکادبام

ر سایت ه های اقلیمیمتناسب با ویژگی، در حین اجرای پروژه، اجرای فضای سبز ی طراحی وبا داشتن تیمی متخصص در زمینه شرکت چکادبام

های گیاهی انتخاب شده عمدتاً همیشه سبز، مقاوم به شرایط محیطی گونهنماید. می های گیاهیو کاشت گونه طراحی، به انتخاب اقدام منطقهو 

  باشند.و نیازمند حداقل مراقبت و نگهداری می

های نگهداری و ... جهت سهولت برای افرادی که به دلیل مختلف)مانند مشغله کاری، ما، باال بودن هزینهکشور  در کمبود آبمسئله با توجه به 

ول سال و...( امکان نگهداری و آبیاری گیاهان را ندارند، استفاده از آبیاری اتوماتیک برای تنظیم شرایط در فصول گرم و حجم باالی سفر در ط

باشد. سیستم آبیاری اتوماتیک به دو صورت دستی و دیجیتال قابل های اداری، مسکونی، تجاری و... موجود میسرد سال در کلیه ساختمان

جهز به یک شیر کنترلی برقی بوده که برنامه آبرسانی مطابق با تراکم و نوع گیاهان انتخابی برای سیستم تعریف تنظیم است. این سیستم م

 پذیرد. چکادبام با ارائه مشاوره و بازدید در فواصلهای آبیاری در کلیه بسترهای کاشت تعبیه شده و آبرسانی مطابق برنامه میشود. نازلمی

 ن سیستم را برای همه امکان پذیر نموده است. مشخص امکان استفاده از ای

 

 تیپ بندی بام سبز به سبک چکادبام

های دهد، طراحی و اجرای بام سبز با طرحای از محصوالت و تجهیزات مرتبط با بام سبز را به سبک پرتابل ارائه میاز آنجا چکادبام طیف گسترده

پذیر است. به همین دلیل کارفرمایان به راحتی قادر به انتخاب نوع طرح با بودجه مدنظر های قیمتی مختلف به راحتی امکانمتنوع و با بازه

مختلف به نام تیپ ساحلی، تیپ ارگانیک، تیپ مینیاتوری، تیپ رویایی  تیپ 5های طراحی بام سبز را به هستند. بر همین اساس، چکادبام، تیپ

همانند مسیرهای  (2و نه کیفیت اقالم تجهیزات جانبی)استفاده از  "و حجم میزان"ر درتیپ مذکو 5تفاوت  کند.بندی میو تیپ الکچری تقسیم

کچری، د. برای مثال در تیپ الباشمی های پرتابل همچون آالچیق و ...تزئینی، سازه شن، درصد استفاده از پوشش گیاهی چوبی کف بام، تراکم

ت، درختچه، گل و گیاهان پوششی در کل سطح بام، امکان استفاده از تجهیزات عالوه بر استفاده از پوشش گیاهی عمده همچون انواع درخ

 باشد. جانبی همچون آالچیق، پرگوال، آبنما، فضاهای نشستن و استراحت مانند میز و نیمکت و تخت آفتابگیری و ... فراهم می

 

تیپ ساحلی 

سطح بام را پوشش گیاهی تشکیل  %95دهد. به صورت متوسط شش میدر این تیپ طراحی بام سبز به صورت عمده، سطح بام را شن تزئینی پو

ندی بهایی مانند آالچیق و آتریوم در این تیپداده و مابقی آن را مسیرهای چوبی و سایر تجهیزات مانند نیمکت چوبی پوشش داده است و سازه

 مان برآورد شده است. تو 137،777گنجد. هزینه اجرای این تیپ بام سبز به طور متوسط متر مربعی نمی

تیپ ارگانیک 

در این تیپ طراحی بام سبز از درصد شن تزئینی کاسته شده و تراکم فضای سبز به همراه مسیرهای چوبی و تجهیزات جانبی افزایش یافته 

 تومان برآورد شده است.  007،777است. هزینه اجرای این تیپ بام سبز به طور متوسط متر مربعی 

                                                           
های مذکور تنها در تعداد و نوع اقالم انتخابی توسط کارفرما نماید و به همین دلیل تفاوت در هزینه تیپشرکت چکادبام کلیه اقالم خود را در یک سطح کیفی تولید می -2

محصول متفاوت را در اختیار کارفرما قرار داده تا مطابق با  100اقالم خود شامل باشد و نه کیفیت آنها. در واقع با توجه به تنوع اقالم تولیدی شرکت چکادبام لیست می

 سلیقه کارفرما طراحی انجام شود.

http://www.chekadeno.com/
http://www.chekadeno.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=612
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تیپ مینیاتوری 

 %15در این تیپ طراحی بام سبز بیشتر سطح بام را فضای سبز پوشانده و تراکم سبزینگی بیشتر است. تجهیزاتی همچون پرگوال در این طرح 

 تومان برآورد شده است.  037،777فضا را پوشش می دهد. هزینه اجرای این تیپ بام سبز به طور متوسط متر مربعی 

تیپ رویایی 

سطح بام را فضای سبز و پوشش گیاهی و باقی  % 57کند، به گونه ای که یایی یک فضای رویایی در پشت بام خلق میتیپ طراحی بام سبز رو

نه اجرای این شود. هزیدهد. پوشش کف بیشتر مسیرهای چوبی بوده و سطح کمتری شن تزئینی دیده میفضا را آالچیق، آتریوم و ... پوشش می

 تومان برآورد شده است.  907،777ربعی تیپ بام سبز به طور متوسط متر م

تیپ الکچری 

، گل و گیاهان پوششی در کل سطح بام، امکان استفاده در تیپ الکچری، عالوه بر استفاده از پوشش گیاهی عمده همچون انواع درخت، درختچه

اشد. هزینه بنیمکت و تخت آفتابگیری و ... فراهم میاز تجهیزات جانبی همچون آالچیق، پرگوال، آبنما، فضاهای نشستن و استراحت مانند میز و 

 تومان برآورد شده است. 377،777اجرای این تیپ بام سبز حدود 

های طراحی بام سبز چکادبام به لحاظ تجهیزات و هزینه اجرایی به صورت جدول زیر خالصه توان مقایسه بین تیپبا توجه به آنچه گفته شد، می

 نمود:

 گانه طراحی بام سبز چکاد بام 5های مقایسه تیپ

 تیپ بندی
 جانبی تجهیزات

 (درصد)

 چوبی کف پوشش

 (درصد )

 کف گیاهی پوشش

 (درصد)

 شن با کف پوشش

 (درصد )تزینی

 متر هزینه هر

 ( تومان) مربع

 137777 55 95 5 5 تیپ ساحلی

 007777 07 07 17 17 تیپ ارگانیک

 037777 05 05 15 15 تیپ مینیاتوری

 937777 17 57 07 07 رویاییتیپ 

 537777 5 07 15 07 تیپ الکچری
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 دیوار سبز چکادبام

 

 روش کابلی)روش اکتیو و فعال(

زشی شوند. از آنجا که گیاهان رونده و یا ریها در راستای طولی فضای مورد نظر تعبیه میدر این روش با توجه به ابعاد دیوار، ردیفی از فالورباکس

متر ارتفاع از یک ردیف و در هر متر طول یک عدد فالورباکس، استفاده خواهد شد.  0کنند، بنابراین به ازای هر متر ارتفاع رشد می 0تا حداکثر 

ا کاشته هگردد. سپس گیاه رونده) یا ریزشی( در داخل فالورباکسهای استیل ایجاد میای از کابلهای فلزی شبکهروی دیوار از طریق اسکوپ

 مهمی امگ کابلی ایشبکه هایسیستم اجرای و طراحی با چکادبام و با گذشت زمان و رشد گیاهان دیوار سبز شکل خواهد گرفت. شرکتشده 

  این روش برای دیوارهایی که سطح وسیعی دارند بسیار مناسب است. .است برداشته سبز دیوارهای سیستم ارتقای در

 

 روش مدوالر

ای( در فواصل مشخص و معینی رو سطح کوره -هایی از جنس ورق گالوانیزه و کامالً ضد زنگ) دارای رنگ پودریدر این روش فالورباکس 

گیرد. در این نوع دیوار بر خالف دیوار سبز کابلی، از گیاهان همیشه سبز و های فیلتر و زهکش قرار میها الیهدیوار نصب شده و داخل آن

از سطح  اند توسط پوشش گیاهی پوشیده شده و هیچ قسمتیها روی دیوار نصب شدهن در قسمتی که فالورباکسشود. بنابرایپرتراکم استفاده می

ها، البی و پشت بام و ... و به صورت مینیاتوری گیرد. اجرای دیوار سبز به روش مدوالر مناسب کلیه فضاها، اعم از تراسدر معرض دید قرار نمی

 باشد. و در ابعاد کوچک می

 

 وارهای سبز مدوالر جعبه ایدی

اشد بهایی میای چکادبام، سبک جدیدی از دیوار سبز را خلق نموده است. این نوع از دیوار سبز شامل فالورباکسدیوارهای سبز مدوالر جعبه

ن پناه، یا فضاهای که دید های جاتوان از این دیوارها، در لبهگیرد. میها یک دیوار سبز حجمی مدوالر شکل میکه با روی هم قرارگیری آن

 مناسبی به فضاهای اطراف ندارند استفاده نمود. 

 باشد.ها میها از جمله کاربردهای دیگر این فالورباکسهای چوب پالست و ترموود در نمای ساختماناستفاده از فالورباکس
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 تراس سبز چکادبام

 

توان به می باشد،ها به فضاهای دنج و سبز و قابل استفاده میفضاهای مرده و بالاستفاده ساختمانبا توجه به هدف اصلی چکادبام که تبدیل 

مدل فالورباکس دیواری و ایستاده، انواع آبنما و  07ای اندک تراس را زنده کرد. شرکت چکادبام با تنوع بیش از راحتی و با صرف هزینه

ر دهای سبز و قابل بازیافت فضای متفاوت و زنده به خانه افزود. آورد که با استفاده از متریالم میتجهیزاتی همچون باربیکیو این امکان را فراه

فاده از تجهیزات است، هماهنگ، رنگ آمیزی مناسبمبلمان پوش، بهترین کف عالوه بر انتخابتراس برای حفظ زیبایی و ارتباط بیشتر با محیط، 

محیطی دلپذیر را به وجود آورد. همچنین به منظور افزایش و  داد اختصاصدائمی، یا هان فصلی و گیا کاشت بههایی را قسمت و... جانبی

 حجم رپ گیاهان توان از گیاهان زینتی و فصلی جهت ایجاد رنگ در محیط و یا ازسرزندگی در عین حفظ سبزینگی در طول چهار فصل، می

 استفاده نمود. برای این منظور کرد هدایت فلزی یا چوبی هایچهارچوب ابل و یاک توان توسطها را میبه راحتی مسیر رشد آن که طبیعی

توان از آنها به عنوان عنصر کالبدی جهت چرا که عالوه بر آراستگی بصری، می بهترین گزینه خواهند بود. بامچکاد بنددار پشت هایفالورباکس

 کاهش دید همسایگی و افزایش محرمیت بهره برد. 

توان در چهار فصل سال مورد استفاده مستمر قرار گیرند. برای ها مطابق اصول و با در نظر گرفتن شرایط محیطی طراحی گردند، میتراساگر 

در آن بیعت نزدیکی بیشتر به طنمود تا  طراحی نیمه مسقف و با استفاده از پرگوالی چکادبام و ایجاد نیم سایهها را بصورت تراس توانمی مثال

توان می ها حاکم استهای بسیار سرد( بر آنهای بسیار گرم و یا زمستاند و یا در مناطقی که شرایط محیطی شدید)مانند تابستاناحساس شو

ا وجود دارد( هاز آتریوم چکادبام) فضاهای بسته که با استفاده از شیشه ساخته شده و امکان استفاده از تاسیسات گرمایشی و سرمایشی در آن

 ود. استفاده نم
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 معماری داخلی سبز چکادبام

 

ر اساسی نقطه عطف بسیاوجود گیاهان همانقدر که در به وجود آمدن سیمای بصری مطلوب برای شهر و تلطیف محیط تأثیرگذار و حیاتی است، 

تراز با انتخاب نوع و جنس فالورباکس و یا های گیاهی، همگردد. انتخاب گونههای بسته محسوب میدر دکوراسیون داخلی و چیدمان محیط

ندگی ای زهگیری از معماری سبز در محیطباکس، محل قرارگیری و ... در افزایش و یا حتی کاهش کیفیت محیط تاثیرگذار است. بهرهتری

های درون و بیرون و نهایتاً ارتقای کیفیت محیط خواهد شد. از جمله فضاهای داخلی مستعد جهت اجرای معماری منجر به ایجاد پیوند بین محیط

ب وباشند که به عنوان ورودی هر ساختمان، نقطه عطفی در برداشت هر فرد در لحظه ورود محسداخلی سبز در هر ساختمان، فضاهای البی می

های دارای پتانسیل جهت ها، مجاورت آسانسورها و ... مکانها، راهروها، پلهگردد. عالوه بر البی، مسیرهای اصلی رفت و آمد مانند ورودیمی

 باشد. استفاده از پوشش گیاهی، آبنما، فالورباکس و ... می

-اکسها و ... استفاده از فالوربها، رستورانها، بانکپزشکان و یا بیمارستانهای مسکونی، در فضاهای اداری، پاساژها، ساختمان عالوه بر ساختمان

الوه بر زیبایی ع باشد، چرا کهباشند با نمای چوب بسیار مناسب میپالست و یا ترموود میها و اقالم چکادبام که تلفیقی از فلز، کامپوزیت و چوب

  باشند.می مناسب برای رشد انواع گیاه ،استحکام کافیمدرن و ظاهری زیبا، دارای مقاومت و 
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 چکادبام و کانکس آتریوم ،پرگوال آالچیق،

 

ی و دوام را زیبایپالست و یا ترموود ساخته شده و ترکیبی از کشی فلزی و از متریال چوبهای مدرن و زیبای چکادبام با استفاده از آهنآالچیق

های مدرن و سنتی( مدل آالچیق) شامل آالچیق 00است بیش از  ذوق طراحی چکادبام توانستهگذارند. تیم متخصص و خوشبه نمایش می

 تر اجرا نماید. ای را طراحی و توسط تیم اجرا به دقت هرچه تمامجهت پاسخگویی به هر نوع سلیقه

 کند عبارتند از:بام که آنها را از دیگر نمونه های مشابه متمایز میهای آالچیق و پرگوالی چکادویژگی

 .باشدبسیار بادوام تر از چوب می، پالست در عین دارا بودن زیباییمصالح به کار گرفته شده از چوب: دوام باال -

 باشد.متناسب با هر نوع سلیقه و دارای تنوع بسیار باال میها طراحی و اجرای کلیه آالچیقی: زیبای -

مقاوم در برابر هوازدگی، ترک، ، ها و حشراتمقاوم در برابر قارچ %177، پایداری در برابر اشعه آفتاب، مقاومت در برابر رطوبت: پایداری -

 ور شدنشعلهشکاف، مواد شیمیایی و مقاومت در برابر 

 با رعایت اصول مهندسی و ساخت نصب و اجرای سریع در محل پروژهع: و سری آسان نصب -

 اشد.بهای دکوراتیو و یا پرگوال، قابل استفاده در امتداد مسیرها و یا نقاط دنج، از جمله سایر تجهیزات ارائه شده توسط چکادبام میآالچیق

ها به طور معمول به عنوان سایبان عمل کرده و عمالً در فصول سرد سال به دلیل کاهش دمای محیط، و بارش برف و باران قابل آالچیق

کادبام، های چدهد. آتریومچکادبام را ارائه می های چهارفصل به نام آتریومباشند. بر همین اساس، چکادبام نسل جدیدی از آالچیقاده نمیاستف

دو جداره،  هایهای ریلی و شیشهباشد. امکان نصب شیشهای و یا چوبی میمجهز به سیستم گرمایش و سرمایش بوده و دارای دیوارهای شیشه

 انگیز است.های این محصول شگفتدیگر ویژگیاز 
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 چکادبامبه سبک  سبز آراییمحوطه

 

وع داند. از همین رو استفاده از تنها، محوطه های باز و ... را مستعد تبدیل به فضاهای سبز قابل استفاده میچکادبام، کلیه فضاها شامل حیاط

ها و ... را به منظور ها، محوطه مجتمعپرگوال، نیمکت، آالچیق و ... را در در حیاطگیاهان و اقالمی همچون فالورباکس ها، آب نما، واتروال، 

دهد. از آنجایی که اقالم چکادبام و به وجود آوردن غنای حسی در محیط پیشنهاد میحس تعلق ارتقا زیبایی محیط، افزایش کارکرد، ایجاد 

 فضاهایی برای برقراری تعامالت اجتماعی در محیط های مختلف استفاده نمود. توان از آنها جهت ایجاد باشند، میمناسب فضاهای باز می
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 چکادبام محصوالت

 

 محصوالت چکادبام

های پوششی) بسترهای کاشت در پشت بام و تراس( به منظور تکمیل محصوالت باکس و سینیچکادبام عالوه بر تولید انواع فالورباکس، تری

گیری، نیمکت، میز، پردیس و استندهای دکوراتیو و ... نیز نموده برای بام سبز و تراس سبز اقدام به طراحی و ساخت اقالمی نظیر تخت آفتاب

 است. 

 

 

 


