
 ردیف عنوان پروژه کارفرما محل اجرا تاریخ اجرا

1400دی ماه  71 مسئول فنی حفر چاه فیض علی نجفلو نیک پی 

1400ذر ماهآ  70 " اسکندر چپقلو پیر سقا 

1400بانآ  69 " عوض علی جعفری سنبل اباد سلطانیه 

1400شهریور  68 " دهیاری ونیسر  ونیسر طارم 

1400شهریور  67 " علی اصغر محمدی روستای حی 

1400مرداد تهرانپارسابان  اراضی فرودگاه    " 66 

1400مرداد زتبری -هفتاد کیلومتری جاده زنجان   65 " ایدین گچ 

1400تیر  ردابوالفضل بیات منف اند اباد سفلی   " 64 

0014خرداد  63 " شرکت پارس حیات ابهر 

1400اردیبهشت  زنجان-خیرآباد   62 مسئول فنی حفر چاه نیازعلی طارمی 

1400فروردین  نیاجواد دانش نورین ابهر   " 61 

1400فروردین  زرین رود-کهال   60 " جلیل بابایی 

99اسفند  59 " دامداری سم طال سارمساقلو 

99اسفند  58 " علی میرزایی قفس آباد ابهر 

99اسفند   57 " علی تیموری امین آباد 

99بهمن   56 " داریوش صفاعی  صائین قلعه 

99دی   55 " شهرک های صنعتی شهرک صنعتی نوآوران 

99مهر زنجان -قینرجه   خوئینیسلمان    54 مسئول فنی حفر چاه 

99شهریور  53 " عبداهلل صفائیان سارمساقلو 

99مرداد  خدابنده -دزین    52 " بهمن خانلو فرد 

99خرداد  زنجان -گوزلدره   51 " نوروزعلی صفری 

99خرداد ابهر نورین   50 " صانع گیتی 

99اردیبهشت  49 " شرکت زنجان آجر شهرک ایجرود 

99فروردین  خرمدره -ویستان پایین   
رغ کشتارگاه صنعتی م

 پرطالیی
" 

48 

98اسفند زنجان -نیماور   47 " رضا سلیمی 

98اسفند  ابهر -نورین   46 " عظیم شیردلی 

98بهمن  زنجان -دیزج آباد    45 " عبداهلل خلفی 

98دی  44 " صانع گیتی نورین ابهر 

98آبان  43 " محمود وثوق زنجان 

98شهریور ایجرود -یینگی کند سها   محمودیمحمدتقی    " 42 

98شهریور بناب -زنجان    41 " خیریه امید منتظران 

98مرداد زنجان -صائین قلعه    40 " سازه آزین زنجان 



98خرداد  زنجان -مهرآباد    39 " روح اهلل احمدی 

98اردیبهشت  طارم -گیلوان    38 " فاطمه غدیری 

97فروردین  خدابنده -حی   37 " حسن محمدی 

97اسفند زنجان -یامچی  موالییفغان علی    " 36 

97اسفند  35 " شهرداری زنجان زنجان 

97بهمن جیا طارم -چورزق   34 " فریده طالبی 

97بهمن  33 " سید احمدحسینی سارمساقلو 

97دی زنجان -مهرآباد    32 " قندعلی احمدی 

97دی زنجان -مهتر   31 " صنعت روی زنگان 

97دی طارم -هندی کندی    30 " مظاهرعسگری 

97آذر طارم -تشویر  وقف چیآیت اله    " 29 

97آذر زنجان -تازه کند   28 " امیرمحرم زاده 

97مرداد  زنجان -داش تپه    27 " سلطان فیروز ایمانی 

97مرداد  زنجان -جارچی    26 " ابراهیم انصاری 

97فروردین  زنجان -روستای خانچی    25 " نعمت اهلل مختاری 

97اردیبهشت   حومه خرمدره 
محمد حسین گنج 

 خانلو
" 

24 

97فروردین   23 " محمدحسین پرویزی بناب زنجان 

96اسفند  22 " عمران خاصه خرم دره 

96بهمن  زنجان -خیر آباد    

مرکز تحقیقات 

وآموزش کشاورزی 

 استان زنجان
" 

21 

96دی روستای کهاب -زنجان    20 " یونس حیدری 

96دی  19 " رضا عارفی پور ابهر 

96آذر زنجان -دوالناب    18 " جواد محمدی 

96آبان روستای آهارمشکین -خدابنده    17 " کمندعلی ذواقدری 

96مهر  16 " علیرضامحمدی سلطانیه 

96مهر زنجان - مهرآباد روستای   15 " اکبر احمدی 

96شهریور زنجان -روستای مهرآباد    14 " بیت اله بیات 

96مرداد چپ چپ -زنجان    13 " محمدعلی محمدی 

96مرداد  -زنجان  کوشکن   12 " دانشگاه زنجان 

96تیر روستای شیوه -زنجان    11 " خسرو محمودی 

96تیر حاجی قشالق  -روستای ایجرود    10 " آقای حیدری 

95شهریور  طارم - انارستان روستای  احمدی آقای   9 مسئول فنی حفر چاه 



95مرداد  استان زنجان - روستای مهرآباد   8 " آقای احمدی 

95اردیبهشت  استان زنجان - آبادشهر زرین   7 " آقای زمانی 

94بهمن انروستای لگاهی، ارمغانخانه، استان زنج   6 " آقای بیات 

49دی  استان زنجان،طارم   5 " آقای موسوی 

94تیر  4 " آقای  مرادی روستای رضاآباد، استان زنجان 

94مرداد آباد، استان زنجانروستای یوسف   
و  شرکت تعاونی کشت

 صنعت قارچ آنا

" 3 

93اسفند  صائین قلعه، استان زنجان 
 شرکت تعاونی گندم

 آبان زنجان طیور

" 2 

93اردیبهشت استان زنجان،ابهر   1 " فوالدکاران افق ابهر 
 


