
 ردیف عنوان  پروژه کارفرما محل اجرا تاریخ اجرا

1400دی های مطالعات سطح آب علی محمدی محمود اباد قره پشتلو 

 زیرزمینی
054  

00دی  404 " باغ رضوان زنجان 

00دی   403 " آقای مرادی پادگان مالک اشتر 

00دی  402 " آقای سلطانی روستای باغلوجه آقا 

00دی  401 " آقای رومی روستای ارمغانخانه 

00دی  400 " آقای جعفری روستای کهریز 

00دی تعاونی آبادگران سرزمین  زنجان 

 اشراق

" 
399 

00دی احمد کندی روستای   398 " دهیاری احمد کندی 

00دی دیزج باال روستای  آقای  شرکت ماکیان دام زنجان 

 اموزگار

" 
397 

00دی نیک پیروستای  اشرفی آقای   " 396 

00 دیو آذر رجین روستای   395 " دهیاری رجین 

00 دیوآذر کمرکوه طارم روستای   394 " دهیاری کمرکوه 

00آذر   393 " شرکت سیمین پودر زنجان 

00آذر  الملکی روستای  شامی آقای   " 392 

00آذر  ونیسر روستای  قربانی آقای   " 391 

00آذر  حسین آباد روستای  اماملو آقای   " 390 

00آذر  باغلوجه اقا روستای  مهدیون آقای   " 389 

00آذر  آلوارلو روستای   388 " مجتمع خدماتی رفاهی اورگین 

00آذر  کاوند روستای  اوسطی و شرکا آقای   " 387 

00آذر  پابند روستای  تیموری آقای   " 386 

00آذر  پابند روستای   385 " دهیاری پابند 

00آذر  یدی بالغ روستای  داوودی آقای   " 384 

00آذر  پالیتو روستای  سرابی آقای   " 383 

00آذر  تسکین روستای  سکیندهیاری ت   " 382 

00آذر  138 " برادران مرادلو روستای مجینه   



1400آبان  های مطالعات سطح آب آقای پورمهر زنجان 

 زیرزمینی
380 

1400آبان   379 " آقای رحمان رضایی روستای شکور اباد 

1400آبان  محمدی آقای سه راه نیک پی   " 378 

00آبان بزوشا روستای  حسین حیدری آقای   " 377 

00آبان دیزج باال روستای  جباری آقای   " 376 

00آبان بفاآ صائین قلعه   " 375 

00آبان دواسب روستای  محمد محمدی آقای   " 374 

00آبان ولیاران قره پشتلو روستای  یطومار آقای   " 373 

00آبان آباد ماهنشانچهر روستای  علیجانی آقای   " 372 

00آبان فیله خاصه روستای  فاطمی آقای   " 371 

00آبان گوجه قیا روستای  مجید شاهی آقای   " 370 

00آبان بزوشا روستای  رفیعی آقای   " 369 

00مهر آلتین کش روستای  کشاورز حدادی آقای   " 368 

00مهر شهرک صنعتی جدید  

 روستای نیک پی

شرکت صنایع غذایی بهروز 

 نیک

" 
367 

00مهر قالت روستای  شیخی آقای   " 366 

00مهر خاتون کندی روستای  فتحی آقای   " 365 

00مهر آلتین کش روستای  مسیح کشاورز آقای   " 364 

00مهر شوراب روستای  حسن حسنی آقای   " 363 

00مهر گوزل دره روستای  موسی بابای آقای   " 362 

00مهر گوزل دره روستای  محمود صرافی آقای   " 361 

00مهر گوزل دره روستای  محمد خدیری آقای   " 360 

00مهر گوزل دره روستای  قند علی رحیم پور آقای   " 359 

00مهر گوزل دره روستای  علی خدیری آقای   " 358 

00مهر گوزل دره روستای  حسن سلیمی آقای   " 357 

1400مهر  وره نابچروستای   قنبری آقای  های مطالعات سطح آب 

 زیرزمینی
356 

00مهر اند اباد سفلی روستای  لطف اهلل بیات آقای   " 355 



00مهر اردین روستای  ابراهیم ابراهیم خانی آقای   " 354 

00مهر اند اباد علیا روستای  رحیم حیدری آقای   " 353 

00مهر اهورانش روستای  رجب علی تزابی زاده آقای   " 352 

00مهر انذر روستای  ناصر میرزایی آقای   " 350 

1400شهریور امیرلو روستای  خدابنده لو آقای   " 350 

1400شهریور سارمساقلو روستای  صادقی و شرکا آقای   " 349 

00شهریور صائین قلعه روستای  رجبی و شرکا آقای   " 348 

00شهریور اژدهاتو روستای  لطفی آقای   " 347 

00شهریور اژدهاتو روستای  آقایاری آقای   " 346 

00شهریور اندآباد سفلی روستای  بیات آقای   " 345 

00شهریور جزال روستای  موسوی آقای   " 344 

00شهریور جزال روستای  عبادی آقای   " 343 

00شهریور نقطه بندی روستای  اسدیان آقای   " 342 

00شهریور ارمآلتین کش ط روستای  رستگار آقای   " 341 

00شهریور گوزل دره روستای  گیوه ای آقای   " 340 

00شهریور جارچی روستای  ابراهیم خانی آقای   " 339 

00شهریور لگاهی روستای  اسم خانی آقای   " 338 

00شهریور گوزل دره روستای  علی صفری آقای   " 337 

00شهریور گوزل دره روستای  علی سلیمی آقای   " 336 

00رشهریو گوزل دره روستای  بابایی آقای   " 335 

00شهریور گوزل دره روستای  محمد خدیری آقای   " 334 

00شهریور زنگین ، زنجانرود روستای   333 " دهیاری روستای زنگین 

00شهریور بلوغ روستای  نصیری آقای   " 332 

00شهریور آزاد سفلی روستای  شاهمحمدی آقای   " 331 

00شهریور ادمحسن آب روستای  یاری فرد آقای   " 330 

00شهریور ارجین روستای  میر محمدلو آقای   " 329 

00شهریور گوزلدره روستای  صفری آقای   " 328 

00شهریور گوزلدره روستای  خدایی آقای   " 327 

1400مرداد   326 " آقای خیری روستای گوجه قیا 



1400مرداد  325 " آقای بیگدلی روستای آزاد 

00مرداد دهروستای زر   324 " آقای رجبی 

00مرداد  بادآروستای هلیل    دهیاری روستای هلیل اباد 
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
323 

00مرداد  322 " آقای خیری روستای گوجه قیا 

00مرداد  321 " تعاونی زنگان اتحاد روستای چوره ناب 

00مرداد   320 " دهیاری روستای پاشاچایی روستای پاشاچایی 

00مرداد  319 " دهیاری روستای دورمشقان روستای دورمشقان 

00مرداد  318 " دهیاری روستای محسن اباد روستای محسن اباد 

00مرداد  317 " آقای غریبلو روستای شکور اباد 

00مرداد  
روستای احمد کندی 

 ایجرود
 آقای محرمی

" 
316 

00مرداد  
روستای چتز واقع در 

 ایجرود
 برادران محمدی

" 
315 

00دمردا  314 " برادران محمودی روستای چیر زنجان 

00مرداد  
روستای تشویر شهرستان 

 طارم
 آقای نجفی

" 
313 

00مرداد  312 " آقای اسماعیلی روستای ذاکر 

00تیر و مرداد  311 " مرغداری بهمنی روستای آزاد سفلی 

00خرداد اسماعیلی آقای روستای قره تپه   " 310 

00تیر یروستای گوزل دره سفل   309 " آقای بابایی و شرکا 

00تیر  308 " آقای بدری و شرکا روستای کهریز 

00تیر  307 " مرغداری بیگمحمدی روستای اژدهاتو 

00تیر  306 " دهیاری روستای گل تپه روستای گل تپه 

00تیر  305 " برادران محمدی روستای قره کول 

00تیر صیف اباد روستای  نظری آقای   " 304 

00تیر ی گوجه قیاروستا   303 " آقای صیدی 

00تیر  302 " آقای محمدی روستای دوالناب 

00تیر  301 " آقای داوودی روستای ویر 



00تیر  300 " آقای حسنی روستای میرجان 

00خرداد و تیر  299 " آقای علیرضا بیات روستای اند اباد سفلی 

00خرداد و تیر   298 " آقای آقایاری و شرکا روستای کوچ تپه،خدابنده 

00خرداد  297 " شرکت کیمیا زنگان گستران روستای قمچقای ایجرود 

00خرداد  296 " آقای مهاجری روستای ازاد سفلی 

00خرداد  295 " آقای مرادلو و شرکا روستای مجینه 

00خرداد  294 " آقای تفویضی روستای پنبه جوق 

1400خرداد   
کارخانه فرآوری سرب 

مشمپا-وی در حصارور  
البرز ایرانیان)جمیلی(زرین   

های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
329  

1400خرداد  229 " عسگرلو و قربانلو مجینه زنجان   

1400خرداد  129 " حسین محمدی دیزج باال، زنجان   

00اردیبهشت  آقای اطهمی شهر زنجان 
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
290 

00اردیبهشت سلطانیه-شکرآباد   289 " آقای دوست محمدی 

00اردیبهشت  
محدوده شرکت صنعت 

زنجان-روی زنگان  
 288 " صنعت روی زنگان

00اردیبهشت  287 " قربانی حسین آباد 

00اردیبهشت  286 " سلمانی چورزق 

00اردیبهشت  285 " صفیلو چورزق 

1400فروردین  284 " طارمی خیرآباد 

1400فروردین   283 " بیگدلی سهرین 

1400فروردین طارم-درام   282 " موسوی 

1400فروردین   281 " ربیعی همایون 

1400فروردین  280 " قربانلو مجینه 

1400فروردین   279 " تقی رستمی روستای مواللر 

99اسفند  
محدوده شرکت صنعت 

زنجان-روی زنگان  
 278 " صنعت روی زنگان

99اسفند  277 " نجفی سهرین 



99اسفند  276 " فتحی سقل طولی 

99اسفند ادسعیدآب   275 " حیدری 

99اسفند  274 " انصاری اسفناج 

99اسفند سلطانیه-اولنگ   273 " مرادی 

99بهمن   272 " طاهری خیرآباد 

99بهمن  271 " آقای وفا اندآبادسفلی 

99بهمن   270 " رسول جعفری قارقلی چم طارم 

99بهمن   269 " ندرلو همایون 

99بهمن   اسالمی آلتین کش طارم 
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
268 

99بهمن   
کیلومتری اتوبان  70

تبریز -زنجان  
 267 " گچ آیدین

99بهمن   266 " باقری قارقلی چم طارم 

99بهمن  آذربایجان شرقی-دادلو   265 " محمدی 

99بهمن   264 " حسین سلیمانی سقل طولی 

99بهمن  طولیسقل   263 " محمدسلیمانی 

99دی   262 " احمدی مهرآباد 

99دی   261 " بیگدلی میرآخور 

99دی ماه   260 " حسین بیات قزل تپه 

99دی   259 " حجت اهلل قره داغی مروارید 

99دی   258 " فوالد صبح پارسیان تاکستان 

99دی   257 " شن و ماسه آرتا حریم روستای بوالماجی 

99آذر   256 " علی اکبر نجفی سهرین 

99آذر  255 " محمد رضا خاده روستای ساریجالو 

99آذر  254 " جعفری شهرک هندی کندی طارم 

99آذر   
محدوده شرکت صنعت 

زنجان-روی زنگان  
 253 " صنعت روی زنگان



99آبان  آقای بیات اندآبادسفلی 
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
252 

99آبان تپهکاوند گل   آقای محمدی 
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
251 

99آبان فریآقای ص گوزلدره   
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
250 

99آبان   249 " آقای بابایی گوزلدره 

99مهر زنجان16سپاه تیپ روستای عزیزلو   " 248 

99مهر  247 " آقای نظری گاوداری سم طال 

99مهر  246 " آقای رحیم پور گزلدره 

99مهر  245 " آقای آقامحمدلو روستای کاوندزنجان 

99مهر  دریآقای حی زنجانرود   " 244 

99شهریور   243 " آقای زرین آقچرزنجانرود 

99شهریور  زنجان-تولیسقل   242 " آقای رضایی 

99شهریور  241 " آقای نصیری روستای غارلوق 

99شهریور  آقایی-مظفری هشتجین اردبیل   " 240 

99مرداد   239 " آقای شاهمرادی رجعین 

99مرداد   238 " آقای بیات اندآباد سفلی 

99ادمرد  آقای صبوری هشتجین اردبیل 
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
237 

99مرداد   236 " آقای داوودی روستای مالپیر ایجرود 

99مرداد  رود طارمپاوه   235 " آقای صفری 

99تیر   234 " آقای سلیمی گوزلدره 

99تیر  233 " محمدرضایی طارم گیلوان 

99تیر زنجان-چورزق   232 " آقای صفی لو 

99خرداد   231 " آقای صفائییان سارمساقلو 

99خرداد زنجان-روستای مهتر   230 " آقای بابایی 



99اردیبهشت  229 " آقای قاسمی طارم روستای آلتین کش 

99اردیبهشت   
روستای قره چریان 

 زنجانرود
 228 " مقدم

99فروردین   227 " آقای قاسمی محمودآباد قره پشتلو 

99فروردین  رآبادسلطانیهروستای ناد   226 " آقای نصیری 

99فروردین   225 " آقای خدرلو روستای چورزق زنجان 

99فروردین  جوقروستای پنبه   224 " آقای ملکی 

99فروردین   223 " آقای مرادلو روستای مجینه 

98اسفند  222 " آقای صباحی سلطانیه 

98اسفند  221 " دهیاری روستای گاوخس روستای گاوخس 

98اسفند   
مرغداری واقع در ابتدای 

 جاده دندی
 220 " آقای شاهمرادی

98دی   219 " کارخانه زنجان آجر روستای شهرک ایجرود 

98دی  218 " آقای معصومی شهرستان طارم 

98دی   217 " فرهاد شهبازی زنجانرود 

98دی  آبادزنجانزنگول   216 " شرکت حدید تجارت باختر 

98دی  215 " علی محمدیان بوالماجی 

99آذر  قیاروستای گوجه   214 " آقای خیری 

99آذر   
منطقه خورخورس فین 

 هرمزگان

آب منطقه ای 

 هرمزگان)مهندس ایدون(
" 213 

98آذر   212 " آقای صیدی دهیاری روستای میرجان 

98آبان   211 " صفری حومه زنجان 

98آبان   210 " آقای بابایی حومه زنجان 

98آبان نتطرانموسسه خیریه امیدم   209 " آقای رموک 

98مهر  208 " آقای خدیری روستای گوزلدره 

98مهر  

دهیاری روستای بزوشا، 

شهرستان زنجان، استان 

 زنجان

 آقای حیدری
های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
207 



98مهر  
روستای اردین، شهرستان 

 زنجان، استان زنجان
خانیآقای ابراهیم  " 206 

98مهر  

روستای بوالماجی، 

شهرستان زنجان، استان 

 زنجان

 205 " آقای مهاجری

98مهر  

روستای قوشچی، 

شهرستان ایجرود، استان 

 زنجان

 204 " شرکت آبفار استان زنجان

98مهر  
پزشکی، شهر باغشهر علوم

 زنجان
 203 " آقای باقری

98مهر  

سو، روستای شیرین

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 202 " آقای موسوی

98مهر   
ی نادرآباد، شهرستان روستا

 طارم، استان زنجان
 201 " شرکت آبفار استان زنجان

98مهر   
روستای تشویر، شهرستان 

 طارم، استان زنجان
 200 " شرکت آبفار استان زنجان

98مهر   

روستای گوزلدره، 

شهرستان زنجان، استان 

 زنجان

 199 " آقای سلیمی

98شهریور   شهر زنجان 
شرکت حدید تجارت 

(2رحله باختر)م  
" 198 

98شهریور   
روستای جوقین، شهرستان 

 ایجرود، استان زنجان
 197 " آقای محمودی

98شهریور   
 شهرستان ماهنشان،

 استان زنجان
 196 " آقای ملکی

98شهریور   

روستای کینه ورس، 

شهرستان ابهر، استان 

 زنجان

 195 " آقای امیری



98شهریور   

روستای شکربالغی، 

استان  شهرستان سلطانیه،

 زنجان

 194 " آقای جعفری

98شهریور   

روستای صائین قلعه، 

شهرستان ابهر، استان 

 زنجان

 193 " آقای احمدی

98شهریور   

روستای شکورآباد، 

شهرستان سلطانیه، استان 

 زنجان

 192 " شرکت آبفار استان زنجان

98شهریور   
روستای خمارک، شهرستان 

 خدابنده، استان زنجان
مداری فکاشرکت کشت و دا  " 191 

98مرداد   
روستای ینگجه، شهرستان 

 ایجرود، استان زنجان
 190 " آقای محمودی

98مرداد   189 " شرکت حدید تجارت باختر شهر زنجان 

98مرداد   
روستای مالپیر، شهرستان 

 ایجرود، استان زنجان
 188 " آقای عسگری

98مرداد   
شهرستان بیجار، استان 

 کردستان
 187 " آقای رحمانپور

98مرداد   
روستای مهرآباد، شهرستان 

 زنجان
 186 " آقای اوصالی

98مرداد   
روستای اوچ تپه، شهرستان 

 ایجرود، استان زنجان
 185 " شرکت آبفار استان زنجان

98مرداد   

مجتمع شهید بیگدلی، 

شهرستان خدابنده، استان 

مرحله سوم -زنجان  

 184 " شرکت آبفار استان زنجان

98مرداد   183 " آقای خدادای شهر خدابنده، استان زنجان 

98تیر   

روستای اندآباد سفلی، 

شهرستان ماهنشان، استان 

 زنجان

 182 " آقای بیات



98تیر   
شهرستان طارم، گیلوان، 

 استان زنجان
 181 " آقای باقری

98تیر   

روستای هارون آباد، 

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 180 " شرکت آبفار استان زنجان

98تیر   

روستای مصرآباد، 

شهرستان خدابنده، استان 

 زنجان

 179 " شرکت آبفار استان زنجان

98تیر   
روستای خرمدرق، 

 شهرستان زنجان
 178 " شرکت آبفار استان زنجان

98خرداد   

روستای خاتون کندی، 

شهرستان ماهنشان، استان 

 زنجان

 177 " آقای فتحی

98خرداد   
ه روستای اوچ بالغ، قر

 پشتلو، شهرستان زنجان
 شرکت آبفار استان زنجان

کارشناسی نظارت بر 

 حفاری چاه آب
176 

98خرداد   
روستای بوالماجی، 

 شهرستان زنجان
خانیآقای ابراهیم  

های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
175 

98خرداد   
باغشهر گلشهر، شهر 

 زنجان
 174 " آقای غالمی

98خرداد   
شهرستان هشتگرد، استان 

لبرزا  
 173 " آقای عالق بندیان

98اردیبهشت   
روستای مجینه، شهرستان 

 زنجان
 172 " آقای عسگرلو

98اردیبهشت   
روستای آقکند، شهرستان 

 ماهنشان، استان زنجان
 171 " آقای خانمحمدی

98اردیبهشت   
روستای آقجه قلعه، قره 

 پشتلو، شهرستان زنجان
 170 " شرکت آبفار استان زنجان

98ت اردیبهش  
روستای چروک علیا، 

 زنجانرود، شهرستان زنجان
 169 " آقای خیراللهی



98فروردین   
روستای اسفناج، شهرستان 

 زنجان
 168 " آقای سعادتی

98فروردین   

مجتمع شهید بیگدلی، 

شهرستان خدابنده، استان 

مرحله دوم -زنجان  

 167 " شرکت آبفار استان زنجان

98فروردین   

ر، روستای قشالق بنانو

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 166 " آقای دارایی

97اسفند   
روستای بوالماجی، 

 شهرستان زنجان
 165 " آقای محمدی

97اسفند   
روستای چروک علیا، 

 زنجانرود، شهرستان زنجان
 164 " شرکت آبفار استان زنجان

97اسفند   

آباد، روستای هارون

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 163 " شرکت آبفار استان زنجان

97اسفند   
روستای آزاد، شهرستان 

 زنجان
 162 " آقای بیگدلی

97بهمن   
روستای مجینه، شهرستان 

 زنجان
 161 " آقای عیوضی

97بهمن   160 " آقای شمس شهر ماهنشان، استان زنجان 

97بهمن   
روستای قره آغاج، 

 زنجانرود، شهرستان زنجان
 159 " آقای بیات

97من به  

مجتمع شهید بیگدلی، 

شهرستان خدابنده، استان 

 زنجان

 158 " شرکت آبفار استان زنجان

97بهمن   
روستای قیطول، شهرستان 

 زنجان
 157 " شرکت آبفار استان زنجان

97بهمن   
قلعه، روستای آقجه

 شهرستان زنجان
 156 " شرکت آبفار استان زنجان



97بهمن   155 " آقای نانی شهر زنجان 

97همن ب  
روستای سایان، شهرستان 

 زنجان
 154 " آقای بهنود

97دی   

دشت، روستای کمال

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 153 " آقای احمدی

97دی   

روستای سرخه دیزج، 

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 152 " دهیاری روستای سرخه دیزج

97دی   
روستای قارقلی چم، 

 شهرستان زنجان
ارقلی چمدهیاری روستای ق  " 151 

97دی   
روستای حسام آباد، 

 شهرستان زنجان
 150 آزمایش پمپاژ شرکت آبفار استان زنجان

97دی   
روستای پلتلو، شهرستان 

 زنجان
 149 آزمایش پمپاژ شرکت آبفار استان زنجان

97دی   
روستای پسکوهان، 

 شهرستان زنجان
 148 آزمایش پمپاژ شرکت آبفار استان زنجان

97دی   
تای ماللر، شهرستان روس

 زنجان
 آقای احمدی

های مطالعات سطح آب

 زیرزمینی
147 

97آذر  
شهرستان   روستای گل تپه،

 خدابنده، استان زنجان
 146 " شرکت آبفار استان زنجان

97آذر  
شهرستان   روستای نهاویس،

 خدابنده، استان زنجان
 145 " شرکت آبفار استان زنجان

97آذر  
رستان شهروستای ونیسر، 

 طارم، استان زنجان
 144 " دهیاری ونیسر

97آذر  
روستای چروک علیا، 

 شهرستان زنجان
 143 " آقای غفاری

97آذر  
روستای رجعین، شهرستان 

 زنجان
 142 " آقای محمدی



97آذر  
روستای شهرک، شهرستان 

 ایجرود
 141 " دهیاری روستای شهرک

97آذر  
روستای زنگول آباد، استان 

 زنجان
جیآقای بر  " 140 

97آذر  
روستای سرچم، استان 

 زنجان
 138 " آقای جعفری

97آبان  
بالغ، استان روستای داش

 زنجان
 137 " شرکت آبفار استان زنجان

97آبان  

روستای 

شهرستان  شهیدچمنی،

 خدابنده، استان زنجان

 136 " شرکت آبفار استان زنجان

97آبان   
شهرستان  روستای شهیدآباد،

ن زنجانخدابنده، استا  
 135 " شرکت آبفار استان زنجان

97آبان   

روستای 

شهرستان کهریز،قره

 خدابنده، استان زنجان

 134 " شرکت آبفار استان زنجان

97آبان   

روستای حاجی کندی، 

شهرستان زنجان، استان 

 زنجان

 133 " شرکت آبفار استان زنجان

97آبان   132 " آقای غالمی باغات گلشهر، شهر زنجان 

97مهر   
شهرستان روستای زنگین،

 زنجان، استان زنجان
 131 " آقای ذوالفقاری

97مهر   

روستای 

شهرستان آهارمشکین،

 خدابنده، استان زنجان

 130 " آقای ذوالقدر

97مهر   
روستای میرجان، استان 

 زنجان
 129 " آقای صیدی

97مهر  
روستای رجعین، استان 

 زنجان
 128 " آقای شاهمرادی



97مهر  

ستای شاهوران، رو

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 127 " آقای بهروزمهر

97مهر  
روستای تشویر، شهرستان 

 طارم، استان زنجان
 126 " آقای قدیری

97مهر  
روستای اسفناج، شهر 

 زنجان
 125 " آقای انصاری

97شهریور   
روستای اردجین، شهرستان 

 خرمدره، استان زنجان
 124 " شرکت آبفار استان زنجان

97شهریور   
روستای اندآباد سفلی، 

 شهرستان زنجان
 123 " شرکت آبفار استان زنجان

97شهریور   
روستای سلطان آباد؛ استان 

 زنجان
 122 " خانم سرابی

97شهریور   

روستای بوالماجی، 

شهرستان زنجان، استان 

 زنجان

 121 " آقای مهاجری

97شهریور   
روستای اردین، شهرستان 

جانزنجان، استان زن  
 120 " شرکت آبفار استان زنجان

97مرداد   
شهر آببر،طارم، استان 

 زنجان
 119 " آقای طاهری

97مرداد   
کش، طارم، روستای آلتین

 استان زنجان
 118 " آقای حیدری

97مرداد   
روستای ونیسر، طارم، 

 استان زنجان
 117 " آقای باقری

97مرداد  161 " آقای صفایی آببر، طارم، استان زنجان   

97مرداد   
روستای گیالنکشه، طارم، 

 استان زنجان
 115 " آقای همتی

97مرداد   
روستای قره آغاج، استان 

 زنجان
 114 " آقای بیات



97مرداد   
کند، استان روستای آق

 زنجان
 113 " آقای دریایی

97مرداد   
روستای انارستان، 

 شهرستان طارم
 112 " آقای جلیلی

97مرداد   
ی، کندروستای هندی

 شهرستان طارم
 111 " آقای امینی

97مرداد   
کش، روستای آلتین

 شهرستان طارم
 110 " آقای قاسمی

97مرداد   109 " شرکت صنعت روی زنگان شهر زنجان 

97مرداد   108 " شرکت پاک اویل شهر زنجان 

97مرداد   
روستای قره کول، 

 شهرستان زنجان
 107 " شرکت آبفار استان زنجان

97مرداد   
وستای آق کند، شهرستان ر

 زنجان
 106 " شرکت آبفار استان زنجان

97مرداد   
روستای انجمن سفلی، 

 شهرستان زنجان
 105 " آقای جوادی

97تیر   
روستای آلتین کش، 

 شهرستان طارم
 104 " آقای قاسمی

97تیر   
روستای آلتین کش، 

 شهرستان طارم
 103  آقای سعیدی

97تیر   
ن روستای اژدهاتو، شهرستا

 زنجان
 102 " آقای اعرابی

97تیر  
شهرمیانه، استان آذربایجان 

 شرقی
 101 " آقای خدابنده

97خرداد   100 " آقای کشاورز گیلوان، شهرستان طارم 

97خرداد   
روستای مهرآباد، شهرستان 

 زنجان
 99 " آقای شکوری

97خرداد   
روستای خرمدرق، 

 شهرستان زنجان
 98 " شرکت آبفار استان زنجان



97خرداد   
روستای شیخ جابر، 

 شهرستان زنجان
 97 " شرکت آبفار استان زنجان

97خرداد   
روستای علی آباد، 

 شهرستان زنجان
 96 " شرکت آبفار استان زنجان

97خرداد   
روستای قگجه قیا، 

 شهرستان زنجان
 95 " شرکت آبفار استان زنجان

97اردیبهشت   
روستای اندآباد، شهرستان 

 زنجان
اتآقای بی  " 94 

97فروردین   
روستای کلهرود، شهرستان 

 زنجان
 93 " آقای زنجانی

97فروردین   
روستای اوچ بالق، 

 شهرستان زنجان
 92 " آقای عیوضی

97فروردین   
روستای داش تپه، 

 شهرستان زنجان

 آقای ایمانی

 
" 91 

96بهمن   
روستای صومعه بر، 

 شهرستان طارم
 90 " آقای احمدی

96بهمن   
هندی کندی، روستای 

 شهرستان طارم
 89 " آقای امینی

96دی   

روستای گیالنکشه، 

شهرستان طارم، استان 

 زنجان

 88 " آقای نجفی

96دی  
شهرستان تاکستان، استان 

 قزوین
 87 " آقای رحمانی

96آذر  

روستای اوغلبیگ، 

شهرستان ماهنشان، استان 

 زنجان

 86 " آقای نادری

96آذر  
 روستای هزاررود، طارم،

تان زنجاناس  
 85 " آقای عزیزی



96آذر  
روستای گیالنکشه، طارم، 

 استان زنجان
 84 " آقای همتی

96آذر  
روستای رادکان، شهرستان 

 تاکستان، استان قزوین
 83 " آقای جعفری

96آذر  
روستای رجعین، استان 

 زنجان
 82 " شرکت آبفار

96آذر  
شهرستان تاکستان، استان 

 قزوین
 81 " آقای محمدی

69آذر  
شهرستان تاکستان، استان 

 قزوین
 80 " آقای طاهرخانی

96آذر  
 روستای تشویر، طارم،

 استان زنجان
نجفیآقای   " 79 

96آذر   
روستای اژدهاتو، شهر 

 زنجان
 78  آقای حسنی

96آبان  
 روستای هزاررود، طارم،

 استان زنجان
 77 " آقای موسوی محمدی

96آبان   
روستای رازبین، شهر 

 زنجان
ذرگشسبآقای آ  " 76 

96آبان   
 روستای چمله، طارم،

 استان زنجان
 75 " آقای طاووسی

96مهر   
شهرستان آببر، استان 

 زنجان
 74  محمدی

96مهر   
 روستای ونیسر، طارم،

 استان زنجان
 73 " آقای علیمحمدی

96مهر   
شرکت دشت خیبر، استان 

 زنجان
 72 " آقای قهرمانی

96مهر   
 روستای مورستانه، طارم،

 استان زنجان
 71 " آقای حسینی وند

96شهریور   70 " آقای رضایی روستای کهریز، طارم، 



 استان زنجان

96شهریور   
 روستای هزاررود، طارم،

 استان زنجان
 69 " آقای عزیزی

96مرداد  شهر زنجان 
شرکت تعاونی ویالشهر شماره 

 یک
" 68 

96مرداد  
روستای گیالنکشه، طارم، 

 استان زنجان
فریآقای جع  " 67 

96مرداد  
روستای گیالنکشه، طارم، 

 استان زنجان
 66 " آقای همتی

96مرداد  
روستای دهنه، طارم، استان 

 زنجان
 65 " آقای یوسفی

96مرداد  
روستای هزاررود، طارم، 

 استان زنجان
 64 " آقای موسوی

96مرداد  
روستای سرخه دیزج، 

 طارم، استان زنجان
 63 " آقای اسدی

96مرداد  
ای هزاررود، طارم، روست

 استان زنجان
 62 " آقای عباسی

96مرداد  
روستای گیالنکشه، طارم، 

 استان زنجان
 61 " آقای کشاورز

96مرداد   
شهرستان منجیل، استان 

 گیالن
 60 " آقای شریفی

96تیر  59 " آقای رحمانی هارون آباد 

96تیر   
اردوگاه قدس، طارم، استان 

 زنجان
 58 " سپاه شهرستان طارم

96تیر   
روستای دوالناب، طارم، 

 استان زنجان
 57 " آقای محمدی

96خرداد  

روستای قره بالغ، 

شهرستان سلطانیه، استان 

 زنجان

 56 " آقای مرادی



96خرداد   
روستای چرگر، استان 

 زنجان
 55 " آقای مقدم

96اردیبهشت   
کندی، طارم، روستای هندی

 استان زنجان
 54 " آقای کریمی

69اردیبهشت   
استان سیستان و بلوچستان، 

 شهر زاهدان
 53 " شرکت سیلو آسیاب وحدت

96اردیبهشت   52 " آقای رضایی گیلوان، استان زنجان 

96اردیبهشت   
کش، استان روستای آلتین

 قزوین
 51 " آقای صفری

96فروردین   
روستای دستجرده، طارم، 

 استان زنجان
 50 " آقای کریمی

96فروردین   
، میانه،روستای ورنکش  

 استان آذربایجان شرقی
 49 " آقای رشیدی

96فروردین   
 روستای ورنکش، میانه،

 استان آذربایجان شرقی
 48 " آقای صادقی

95اسفند  
روستای قوشه کند، 

 خدابنده، استان زنجان
 47 " آقای عباسی

95اسفند  
 روستای مهرآباد، ماهنشان،

 استان زنجان
 46 " آقای زاهدی

95اسفند  

ینگجه  روستای

سینار،ماهنشان، استان 

 زنجان

 45 " آقای مختومی

95آذر   
 روستای اسفناج،

 استان زنجان
 44 " آقای ناصری

95آذر   
 روستای شیت، طارم،

 استان زنجان
 43 " آقای حسامی راد

95آبان   
کش، طارم،روستای آلتین  

 استان زنجان
 42 " آقای کشاورز

95آبان   41 " آقای محمدی روستای صومعه سر، طارم، 



ان زنجاناست  

95آبان   
 روستای گیالنکشه، طارم،

 استان زنجان
 40 " آقای همتی

95مهر   
روستای رضاآباد، شهر 

 زنجان
 39 " آقای مرادی

95مهر  
بند، شهر روستای نقطه

 زنجان
 38 " آقای نوری

95مهر  
 روستای کهیا، طارم،

 استان زنجان
 37 " آقای محمدی

95مرداد   
اآباد، شهر روستای رض

 زنجان
 36 " آقای مرادی

95مرداد   

کندی، روستای سلمان

 سلطانیه،

 استان زنجان

احمدیآقای   " 35 

95تیر  
بوته، استان روستای قره

 زنجان
 34 " آقای نصیری

95تیرماه   
 روستای تشویر، طارم،

 استان زنجان
 33 " آقای معنوی

95خرداد  
 روستای انارستان، طارم،

 استان زنجان
ای احمدیآق  " 32 

95اردیبهشت  
روستای فارسجین، 

 تاکستان، استان قزوین

کارخانه شیشه فلوت 

 فارسجین
" 31 

95اردیبهشت  
روستای سهرین، استان 

 زنجان
 30 " آقای بیات

95فروردین بر، استان زنجانآب  92 " آقای موسوی   

94اسفند  
مهرآباد، ماهنشان روستای  

 استان زنجان
احمدی آقای  " 28 

94سفندا  
روستای ینگجه سینار، 

 ماهنشان، استان زنجان
 27 " آقای شاهرخی



94آذر   
روستای انذر قدیم، طارم، 

 استان زنجان
 26 " آقای مرادی

94آذر   
انذر، طارم، روستای شقاقی

 استان زنجان
 25 " آقای موسوی

94آبان   
 روستای درام، طارم،

 استان زنجان
 24 " آقای سعادتی

94مهر  
تشویر، طارم، روستای  

 استان زنجان
 23 " آقای باقری

94مهر  
روستای خساره، 

 ارمغانخانه، استان زنجان
 22 " آقای صفری

94مهر  
روستای لگاهی، 

 ارمغانخانه، استان زنجان
 21 " آقای بیات

94مهر محمدیآقای گل خدابنده، استان زنجان   " 20 

94شهریور  
خمارک، روستای ده

 خدابنده، استان زنجان
پورآقای قلی  " 19 

94مرداد  
روستای گیلوان، طارم، 

 استان زنجان
 18 " آقای چراغی

94مرداد  
رود، خدابنده، شهر زرین

 استان زنجان
رودشهرداری زرین  " 17 

94تیر  
روستای گوجوقیا، 

 شهرستان زنجان
 16 " آقای ایوب عابدی

94اردیبهشت   
روستای رضاآباد، شهر 

 زنجان
ادیآقای ابوالفضل مر  " 15 

94فروردین   
روستای خلج، ماهنشان، 

 استان زنجان
 14 " آقای صالح حسنی

93آبان   13 " آقای غرغانلو ابهر، استان زنجان 

93مهر  12 " آقای داود معروفی ابهر، استان زنجان 

93مهر  11 " آقای غرغانلو ابهر، استان زنجان 



 

93شهریور  
شهرک صنعتی افق، ابهر، 

 استان زنجان
ت نود فوالدکاران افقشرک  " 10 

93شهریور  
روستای مروارید، استان 

 زنجان
 9 " شرکت توسعه معدن اشراق

93شهریور  
روستای اسفناج، استان 

 زنجان
 8 " آقای سعادتی

93اردیبهشت   7 " آقای هاشمی شهر سلطانیه، استان زنجان 

93اردیبهشت   
روستای مروارید، استان 

 زنجان

عادن شرکت مجریان توسعه م

 آسیا
" 6 

93فروردین  کیلومتری شهر زنجان 15   5 " آقای امید داداشی 

92اسفند   
آباد، شهر روستای سلطان

 زنجان
 4 " آقای مرادی

92بهمن   
آباد، شهر روستای سلطان

 زنجان
 3 " آقای احمدی

92بهمن  کیلومتری شهر زنجان 25   2 " شرکت کندو 

92آبان  روی زنجانسازان خالص شهرک روی زنجان   " 1 


