
 

 

 

 

 

 لیست پروژه های همکار با گروه بازرگانی تانا 

 پروژه حوزه علمیه برادران -20                                                          2و  1پروژه زیتون شهر رشت فاز -1

 پروژه آدینه رشت )مصلی(-21           کشاورزی دانشگاه گیالن ) شرکت سراچه ساز(پروژه دانشکده -2

 تخصصی مغز و اعصاب  بیمارستان بین المللی فوق -22             پروژه دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن )شرکت پلدره(-3

 پرو فسور سمیعی                                             پروژه تصفیه خانه انزلی )شرکت کیسون(-4

 واحد گیل صلب( 900شرکت گیل صلب پیمانکار مسکن مهر)-23           پروژه تصفیه خانه طوالت رودسر )شرکت ماشین سازی ویژه( -5

 برج طاووس منطقه آزاد انزلی-24                                                              پروژه تصفیه خانه الهیجان -6

 زیر ساخت فاضالب شهر رشت شرکت ژیان -25                                                             پروژه زیر ساخت مسکن مهر-7

 واحدی پارسابان( 1000شرکت پارسابان مجری مسکن مهر )  -26                                اردبیلواحد مسکن مهر رشت انایول  500پروژه -8

 بیمارستان قائم -27        واحد مسکن مهر رشت شرکت ابتکار ساختمان ایمن 1000پروژه -9

 گاه آزاد اسالمی انزلی           دانش-28                               واحدی مسکن مهر شرکت بتن ایران 1000پروژه -10

 مسجد امام باقر العلوم دانشگاه گیالن -29                                              پروژه مسکن مهر انزلی شرکت سازادژ-11

 مارکت دیلمان )شرکت بهشت سبز سراوان( هایپر -30پروژه پل یخسازی                                                                           -12

 متر شرکت بلند  16000هایپرمارکت آی سان سبزه میدان )-31                                                                               پروژه پل رازی -13 

 واالد(                                                                             پروژه پل صابرین-14

 خمام -بازار بزرگ ماهی فروشان جاده رشت -32                                                         پروژه مسکونی مهستان انزلی-15

 و فن آوری دانشگاه گیالن  لوم کامپیوتردانشکده ع-33                                                 پروژه تجاری پزشکی دانا پل بوسار-16

 هتل معین فومن -34                                               پروژه گیالن شناسی دانشگاه گیالن -17

 هتل الهیجان  -35                                                              پروژه تجاری پارس سیمین-18

 پل روگذر منطقه آزاد شرکت آبرود -36                                                علمیه خواهرانپروژه حوزه -19

 

 



 

 

 

 

 

 همکاری با اداره برق منطقه ای گیالن در پروژه های ساختمانی-51                   مسکن مهر رستم آباد شرکت خزر مرآت-37

 پروژه تفریحی و تجاری پردیس منطقه آزاد انزلی -52                                           مسکن مهر آستارا شرکت البرز مسیر -38

 پروژه سیتی سنتر قشم -53                                          مسکن مهر کالچای شرکت خزر مرآت -39

 پروژه مسکونی عظیم زاده مازندران -54                                                                             لنگرود دانشگاه  -40

 بیمارستان فوق تخصصی پارس رشت-55                                                                      دانشگاه آزاد لنگرود -41

 ساختمان جدید شهرداری رشت  -56                                      تان قدسراه آهن رشت قزوین شرکت آس-42

 آکواریوم منطقه آزاد بندر انزلی  -57                                               همکاری با انبوه سازان بزرگ گیالن-43

 مجتمع تجاری ستاره شمال بندر انزلی  -58             راه و ترابری استان گیالن               همکاری با پیمانکاران -44

 هتل سارینای قشم-59                        همکاری با پیمانکاران پیاده رو سازی استان گیالن-45

 پروژه برند سنتر منطقه آزاد انزلی-60                همکاری با پیمانکاران مسکن و شهر سازی استان گیالن-46

 پروژه مسکونی یاسر)بام رودبار(-61                         با اداره مخابرات در پروژه های ساختمانی همکاری-47

 پروژه مسکونی یاسر فومن-62                       همکاری با مهندسین مشاور و نظارت استان گیالن -48

 پروژه مسکن مهر فومن-63                             همکاری با شرکت های ساختمانی استان گیالن -49

 پروژه سی شاین-64       همکاری مستقیم در کارهای عمرانی شهرک صنعتی سفید رود رشت-50

 

 

 

 

 

 

 

 


