
ف زردی فاستان تهران و البر فاستان قزوینردی فاستان کرمانشاهردی سایر استان هاردی
کت داده پیام غرب1استانداری 1باشگاه دیپلماتیک- وزارت امور خارجه 1 دان1شر کت نفت و گاز ارون (خرمشهر) شر

باطات و فناوری اطالعات2 2  (ع)بیمارستان امام عیل 2فرمانداری 2 وزارت ارت
ی

ا پزشیک و مامائ شگاه پبر (لنگرود) دان

کت مجتمع گاز پارس جنوئر 3 کت تراشه پردازان قرن 3بیمارستان معاون شهرستان صحنه3شهرداری  3شر از)شر (شیر

ان جامعه المصطفی العالمیه 4بیمارستان سینا شهرستان کامیاران 4اداره کل آموزش و پرورش 4پاالیشگاه خون جنب برج میالد4 (قم)سازم

ن5 رم شهرستان جوانرود5بانک میل شپرستی امور شعب 5نماینده ویل فقیه در سپاه پاسدارا ت رسول اک ان قم5بیمارستان حضی مجتمع ناشر

6
ی

ن- مجتمع فرهنیک ایه سپاه پاسدارا اه سپاه صاحب االمر 6رف  6قرارگ
ی

انتقال گاز اراک6بیمارستان آیت اله طالقائ

انتقال گاز خرم آباد7(ع)بیمارستان امام رضا 7اداره کل بازریس 7صنایع دفاع شهید کالهدوز 7

ی اجتمایع 8بیمارستان مفرح8 ان تامیر ت معصومه 8سازم آموزش و پرورش قائم شهر8(ع)بیمارستان حضی

ین9مرکز تربیت معلم شهید رجائی 9اداره کل گمرک استان تهران9 نده رود9بیمارستان شهرستان قض شبر کت جهان فوالد زای (اصفهان) شر

ردی شهرداری قزوین10فروشگاه اتکا شهید فکوری 10 شگاه علیم کارب ی10دان ی دریا 10بیمارستان شهرستان هرسیر کت لنج سازی کوهیر (بندر لنگه)شر

 خاتم االوصیاء11
ی

ین11اداره کل امور ورزش و جوانان 11بنیاد فرهنیک   کیش 11شبکه بهداشت شهرستان قض شبر
ی

ائ کت بازرگ (بساک)شر

ان12 1شهرداری منطقه 12 ی اجتمایع کرمانشاه 12معاونت بهداشت و درم ان تامیر ان قشم12سازم نوس آرم کت آب شر

ینگ بوستان بهرود 13 ان گشتارگاههای دام کرمانشاه 13اداره کل راه و شهرسازی 13پارک اسکله کاوه قشم13سازم

 عقیق 14
ی

ان مدیریت اراضی 14(شهر پردیس)مجتمع مسکوئ ع گاز منطقه 14شهرداری شهرستان صحنه 14سازم کت توزی      همدان7شر

کت سفبر15 کت آب منطقه ای استان کرمانشاه15اداره کل استاندارد15شر کت کیش چیپس مزمز15شر شر

کت بتون عدل ایرانیان 16 ان حمل و نقل و ترافیک16شر کت آب و فاضالب شهرستان کرمانشاه 16سازم ن نیاش16شر معدن سنگ آه

کت پردیس کوهپایه 17 یه17شر شگاه علوم پزشیک 17اداره کل اوقاف و امور خبر ان ایالم17دان مرکز بهداشت و درم

ز18 کت ریل  پردا ان جهاد کشاورزی18شر شگاه علوم پزشیک شماره 18سازم بیمارستان شهید مصطفی خمیتی ایالم18 کرمانشاه2دان

کت سیمان فراز 19 شگاه آزاد سنقر 19انبار اداره برق19شر  ایالم19دان
ی

بیمارستان آیت هللا طالقائ

اد20  خلبانان شکاری داراب
ی

20مجتمع مسکوئ
ی

شنشائ کت20اداره کل راه و شهر سازی استان کرمانشاه20آت هنکل پاکوش ساوه(HENKEL)شر

وگاه شهید رجائی21مخابرات استان تهران21 کت پارت تندیس 21اداره کل راه و شهر سازی شهرستان کرمانشاه21نبر (نیم ور- محالت)شر

ی22 شکده علوم پزشیک22صنایع مهام پارچیر ان جهاد کشاورزی کرمانشاه22دان سپاه ناحیه مهاباد22سازم

ان جهاد کشاورزی روانرس23معاونت غذا و دارو23مجتمع شهید صالیح23 شهرداری مریوان23سازم

شگاه غبر انتفایع  صائب ابهر24اداره کل گمرک مرزی خرسوی24کشتارگاه صنعتی دام قزوین دشت بره24(قرچک)مجموعه ورزیسر شهید مالآقائی 24 دان

شگاه آزاد اسالیم اسالم شهر 25 شگاه علوم پزشیک مراغه25اداره کل گمرک استان کرمانشاه25پیاده راه خیام 25دان دان

ونیک 26 کت تکوین الکبی شگاه پیام نور 26شر شگاه آزاد اسالیم واحد کرمانشاه26دان ژئو پارک قشم26دان

شگاه آزاد واحد قزوین27شهرداری اسالم شهر27 ی27دان شگاه آزاد اسالیم واحد هرسیر انتقال گاز اراک27دان

ی اجتمایع گرمسار28 انگاه تامیر ان نوسازی و بهسازی شهرداری 28درم شگاه آزاد اسالیم واحد اسالم آباد غرب28سازم اداره گمرک بندر انزیل28دان

شگاه پیام نورشهرستان اسالم آباد غرب29پایانه مسافربری 29گاراژ بختیاری29 ایران خودرو خراسان29دان

 نظرا باد و حومه 30
ی

شگاه رازی کرمانشاه30فروشگاه جهاد کشاورزی عمران 30اتوبوشائ بار مریوان30دان اچه زری ینگ دری پارک

کت فبی سازی زر 31 ان عمران شهرداری بندر عباس31انتقال گاز 31بیمارستان کوثر 31شر سازم

 هیوندائی 32
ی

32(مجتبائی) 224نمایندگ
ی

ایه صدف -مجتمع فرهنیک کت پرآور پارس32بنیاد شهید32رف شر

و33(قرار گاه خاتم االنبیاء)موسسه کوثر33 کت گوهران پیرسر (شهرستان دهدشت)بیمارستان امام خمیتی 33معاونت غذا و دارو استان کرمانشاه 33شر

ینگ هواپیمائی ماهان 34 کت کبی ان)شر  گاران 34بازار خرید و فروش خودرو کرمانشاه34کشتارگاه قزوین مرغ 34(آرم
ی

(مریوان)سد مخزئ

ع برق تهران 35 کت توزی     ستان فتی شهید چمران 35(میدان شهداء)شر کت آب منطقه ای کردستان35سپاه پاسداران کرمانشاه35هبی شر

ی36شهرک صنعتی بهارستان 36 ه میدان شعبه آزاد ی ایه بعثت36بانک ملت سبر یز 36مجتمع رف  تبر
ی

(گنبد مینا)برج تجارت جهائ

 یاس37بیمارستان پاستور 37 6 منطقه 5شهرداری ناحیه 37
ی

فرمانداری تفرش37مجتمع مسکوئ

ایه 38 تون38فرهنگرسای هشت بهشت 238ساختمان شماره -بانک شم  و ورزیسر زی
ی

(پارس جنوئر)مجموعه ورزیسر شهرک  جم  38مجتمع فرهنیک

 سایپا معالج39
ی

کت شبر و لبنیات یرپونه39کوره آجرپزی کرییم39نمایندگ وگاه بادی منجیل39شر نبر

 دولتی ایران40
ی

ائ کت بازرگ ینگ یوسفی 40شر (شهرستان نور)پارک جنگیل نور 40اداره کل استاندارد کرمانشاه40پارک

 پردیسان41
ی

کت ساختمائ کت ریز موج سیستم 41شر ی اجتمایع کرمانشاه شماره 41شر ان تامیر شپرستی امور شعب بانک میل یاسوج41 2سازم

ان انرژی  های نو42 (بندر امام )مجتمع تفرییح  خلیج فارس 42 کرمانشاه5شهرداری منطقه 142آموزش و پرورش ناحیه 42سازم

ک میدان 43 کت آسیاناما 7243خیابان نارم ند شهرستان صحنه43شر رس ایالم43درب هتل زاگ

وز 44آموزش و پرورش رباط کریم44 کت تولیدی فبر  استان کرمانشاه44شر
ی

ائ ان تاکسبر و گسبی44سازم موسسه نبر

ندانه مسعود45بیمارستان بعثت نهاجا45 کت زری ان عمران کرمانشاه45شر مسجد مقدس جمکران45سازم

ست46 کت سعید زی ز 46شر ن و نورد البر کت ذوب اه ی شهرداری کرمانشاه46شر ان پارکها و فضای سبر کت سطح پوشش خزر46سازم (منجیل)شر

های اتوماتیک پاسارگاد ه درب   رزوم

د 440:تعداد کل مراکز طرف قراردا



ز47 ن پردا کت آذی  جهاد کشاورزی 47شر
ی

کت تعا وئ کت شوآرا47شر یک47شر شهرداری بندر سبر

اه خاتم االنبیا48 کت آپادانا شام 48قرارگ  کرسی48شر
ی

ادگاه شهید حاجلو48مجتمع مسکوئ آم

ی پارس49 ن پارس 49فروشگاه تامیر کت کارت  ساری2شهرک صنعتی شماره 49بانک میل مرکزی کرمانشاه49شر

اد50 ا-داراب کت کاربراتورایران 50خیابان میبی ان تحقیقات جهاد کشاورزی کرمانشاه50شر شگاه علوم پزشیک سنندج50سازم دان

ل51 کت سازه آرای توژا کت بهمن دیزل 51شر کت کشت و صنعت نازگل51شر شان 51شر (سنندج)فروشگاه نوراف

 شفق52
ی

کت شبر سحر 52مجتمع مسکوئ گه52شبکه بهداشت اسالم آباد غرب52شر انگاه شبانه روزی چهاردان درم

کت عرش پویا53 کت ایران چوب 53شر 53شر
ی

گاه اویس قرئ ی کاوه53آرام کت سیم آرائ سبر شر

باطات اسالیم54 ان فرهنگ و ارت ی 54سازم کت شبکه سبر وگاه بیستون 54 شر وشییم لردگان54نبر کت پبی شر

کت پریس گاز ایران55 ز 55شر ن البر کت آذری  بعثت 55شر
ی

دگ ن)موسسه سازن شگاه علوم پزشیک خرم آباد55(سپاه پاسدارا دان

کت دییحر کاال56 کت هنکل56شر یانه 56شر دران)پروژه الماس قو خاورم (سلمانشهر-استان مازن

کت نوآوران فن آوازه57 کت فوالد آناهیتا گیالن57دفبی امام جمعه شهرالوند57شر شر

کت ایزوفام58 د58(جعفری)مرکز خدمات  هیوندائی 58شر ی منطقه آزا کت نگیر شر

کت خدمات خودروئی المایس 59شهرک صنعتی شمس آباد59 مجتمع پارسیان پارت پاسارگاد59شر

کت میدیا60 شهر صنعتی رشت60مرکز معاینه شهید رجائی 60شر

کت پاندا میهن61 یک 61شر شگاه تفرش61شهرداری شهرستان آب دان

ن)مرکز فن آوری اطالعات شهید بهشتی 62 ز62(سپاه پاسدارا شگاه آزاد اسالیم واحد قم62شهرداری شهرصنعتی البر دان

کت صنعت غذائی کوروش63 یک63شر کت میل پخش فراورده های نفتی ایران استان ایالم63فرمانداری شهرستان آب شر

ی زهرا64مرکز هالل احمر ایران64 ی شهرستان بوییر سبی کت هزاره سوم64دادگ شر

کت 65 ی زهراTPM65شر (بندر عباس)گمرک و اسکله شهید رجائی 65آموزش و پرورش  بوییر

ی زهرا66مجتمع صنعتی عیل آباد66 کت شکوه بناب 66سپاه ناحیه بوییر (شهر بناب)شر

کت صنایع غذائی مانا67 بیمارستان شهید بهشتی مراغه67آموزش و پرورش تاکستان67شر

ز سیستم68 کت آری شان شهید بهشتی تنکابن68آموزش و پرورش شهرستان طارم68شر ای درخ مرکز استعداده

کت نامینو69 یان69شر گمرک سلفچگان69بخشداری رازم

 تفرییح صدف70
ی

کت آرد فرد شهرستان تاکستان70مجتمع فرهنیک گمرک مرزی اینچه برون70شر

ی  تاکستان71شهر صنعتی اشتهارد71 اک نگیر کت رزت مرز ایران و ترکمنستان71شر

شگاه عایل دفاع میل72 ی شهرستان تاکستان72دان سبی یه72دادگ ف ت آستانه اشر فروشگاه هایبر مارک

ی مال73 یه73اداره امور برق شهر محمدیه 73مجتمع تجاری معیر ف اداره آموزش و پروش آستانه اشر

ی74تهران خیابان ولیعض خیابان تورج74 سلفچگان- عوارضی بزرگراه ساوه 74راه  وترابری کوهیر

کت معماریک75 یل75اداره کل راه و شهر سازی 75شر ادارات برق استان اردب

ی نت76 کت مبیر کت تاژ 76شر یل76شر استانداری اردب

کت پگاه 77(ره)فرددگاه امام خمیتی 77 یل77شر شورای شهر اردب

 مدیران خودرو78(ره)گمرک فرددگاه امام خمیتی 78
ی

ییم)نمایندگ رح یل78  (مبر مرکز اسناد پزشیک اردب

سفهان79گمرک سلفچگان79 شگاه پیام نور دان ابیل 79دان کارخانه  آرد آرت

ت ابولفضل 80 ینگ خصوض حضی اتوس80(شهر قدس)پارک ی الملیل اسبی کت بیر یل80شر شگاه علوم پزشیک اردب دان

کت تام ایران خودرو81 یل81فرمانداری آوج81شر  سپهر اردب
ی

مجتمع مسکوئ

شگاه آزاد اسالیم شال82(ره)کمیته امداد امام خمیتی 82 یل 82دان پارک شوراب

ینگ تهران83  شمایل- پارک
ی

یک83خیابان ریحائ یل83اداره آموزش و پرورش آب شگاه آزاد اسالیم واحد اردب دان

کت پردازش تدببر پاسارگاد84 شگاه آزاد اسالیم  تاکستان84شر یل84دان پایانه های مسافربری اردب

کت کشت و صنعت محیا85 یمیان 85شر  ایران خودرو85بیمارستان رح
ی

(آستارا)نمایندگ

اری شهدا 86 داری قزوین86باشگاه چوگان و سوارک یل86راه االین اردب کت آرت شر

یک87فروشگاه هایبر استارارم87 یل87اداره برق آب شهرداری اردب

ند مجار88شهرداری دماوند88 کت کشت و صنعت رام دانهای استان کرمان88شر ان زن سازم

 ایتوک89
ی

ز89مجتمع مسکوئ  گمرک البر
ی

ای خدمائ فرمانداری کوهبنان89انباره

ز دارو90صندوق نوآوری و شکوفائی ریاست جمهوری90 کت البر و کاوه 90شر کرمان (محمدی)الکبی

کت مینا طیور91 کت به پخش 91شر وان صنعت کرمان 91شر کت سبر شر

کت مهندیس طلوع ایده و روش92 فرمانداری فهرج92جایگاه سوخت ابرهای طالئی شمال 92شر

وی برق 93(ره)مرقد مطهر امام خمیتی 93 ع نبر کت توزی     ایستگاه عوارضی آوه93شر

انیا94 کت خودروسازی کارم ییل94بیمارستان شهید رجائی94شر شگاه مقدس اردب دان

کت سمند ریل95 ان عمران شهرداری95شر از95سازم انگاه پردیس شبر درم

کت ایسیکو96 کت یاتاقان بوش ایران96شر غان96شر شهرداری دام

کت ایران خودرو97 کت ایران دوچرخ97شر کت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران 97شر فرودگاه الرستان- شر

ا98 اد آری کت فتی مهندیس نیک دژپ کت مهرام98شر فوالد خوزستان98شر

 چناران یک99
ی

کت گلوکزان99مجتمع مسکوئ کاالی صنعتی برکت خوزستان99شر



ان حسابریس ایران100 کت کیارش سازه ترنج100سازم یل100شر ان استان اردب معاونت بهداشت ودرم

 چمران 101
ی

کت صنعت غذائی کوروش101(وزارت دفاع  )شهرک مسکوئ یل101شر کت آتامان اردب شر

کت پاکشو102بنیاد تعاون وداجا102 بیمارستان سینا مراغه102شر

ی اجتمایع قزوین103(ره)شهر فرودگایه امام خمیتی 103 شستگان تامیر  بازن
ی

گمرک استان قم103مجتمع مسکوئ

یوم104 شگاه فرهنگیان قزوین104مجتمع تجاری امبر رس104دان کت عارف ترابر زاگ شر

یجان105شهر صنعتی حیدریه105انبار کرج دییحر کاال105 فرمانداری اله

کت ثامن بتون106انبار فتح دییحر کاال106 کت بوتان اراک106شر شر

ز107انبار خیابان جشنواره دییحر کاال107 کت کشت و صنعت فردوس البر ونیک نوین شاهوار107شر کت الکبی شر

 ایثار108
ی

کت پشتیبائ کت تولیدی شیمیائی و بهداشتی پاکشو 108شر شیک مهر خرم آباد2108شر ی بیمارستان روانبر

وی انتظایم استان قزوین109مرکز ژنتیک نور 109 کت پخش فراورده های نفتی لرستان109یگان ویژه نبر شر

شگاه علوم پزشیک بقیه هللا110 ندان مینودر110دان  کارم
ی

ورودی و خروجر شهرک شهید تند گویان پارس جنوئر110مجتمع مسکوئ

کت انطباق گسبی سپهر ایرانیان111  شقایق111شر
ی

دران111مجتمع مسکوئ کار مازن کت ایمن راه شر

نیتی آل محمد112 کت صنایع غذائی کوروش 112تیپ ام یجان112(شهرک صنعتی حیدریه )شر ان آب و فاضالب دل سازم

از113پخش نوج113پایانه هوشمند بار هما تهران113 کت بوتان شبر شر

ی بروجن114بیمارستان بوعیل قزوین114(الرک)باغ بهشت 114 شای سالمندان امیر

ی115 یلا115شهرداری الوند استان قزوین115بیت مقام معظم رهبر  استان اردب
ی

داره کل امور مالیائ

که صنایع پایدار116 کت اری دران116خیابان امام خمیتی الوند116شر روستای ورسک مازن

اژه117 زهرا رشت117 بهمن الوند22بلوار 117مرکز خرید تبر  و پژوهشر ال
ی

ائ مرکز آموزیسر درم

ی توانا                                      118 دیجیکاال2انبار دانش 118 ات اساس مجتمع گاز پارس جنوئر                   118کانون معلولیر تعمبر
ینگ ترمینال 119 شکده علوم پزشیک 119 فرودگاه مهرآباد2و1پارک کت یگانه در119دان شر

ی موقعیت شهید چگیتی 120 ن120صنایع دفاع پارچیر کت ایده پردازا کت صنعتی فوالد یزد120شر شر

ی موقعیت والفجر121 ایه امامت چالوس- مجتمع آموزیسر 121شهرداری قزوین121صنایع دفاع پارچیر رف

کت پادرا فرتاک ایرانیان122  میالد122شر
ی

کت فتی مهندیس لوکس122مجتمع مسکوئ (نوشهر)شر

دانهای استان قزوین123 ی  واقع در نوشهر123زن شهرک گرین هیلبی

 ناجا 124
ی

کت مجتمع گاز پارس جنوئر 124مجتمع مسکوئ (عسلویه)پاالیشگاه سوم شر

کت آرد بهنان125 کت مجتمع گاز پارس جنوئر 125شر (عسلویه)پاالیشگاه چهارم شر

کت سپهر سوله 126 قزوین2شهرداری منطقه 126 (خرمدره)شر

ز127 کت کابل البر شر

معاونت غذا و داروی استان قزوین128

 شهرداری استان قزوین129
ی

معاونت فتی عمرائ

ی130 (قزوین)منطقه ویژه گردشگری باراجیر

 ایران خودرو عیل محمدی131
ی

نمایندگ

باسکول قزوین132

گاه اتوفیکس قزوین133 تعمبر

گ134  واقع در کوچه گلبر
ی

 در مجتمع مسکوئ
ی

نصب کرکره برق

ومکانیکال پاسارگاد در بیمارستان والیت قزوین135 بند الکبی نصب راه

انگاه قائم شهر محمدیه 136 درم

کت یونیلیور137 شر
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