
 ز پروژه هاي اجرا شده توسط شركت نهادكارليست برخي ا 
 

متراژ  زيربنا  نام كارفرما نام پروژه

 مترمربع  –
 تاريخ نوع پيمان

 قرارداد

تاريخ تحويل 
 زمين

تاريخ تحويل 
 موقت

 مبلغ تمام شده  

  ميليون ريال
 توضيحات

 
 

 

مجتمع تجاری  لوازم صنعتی 
 00111 تراکتورسازی تبریز باب مغازه 111 تبریز

  100666  12/61/11 11/61/11 مشارکتی

فرهنگي  مجتمع تجاري خدماتي ،
باب 116و ورزشي درب باغميشه )

 واحد اداري( 111مغازه و  

 00021 کنسرسيوم  ساکو
 

تحویل زمين  10/61/40 مشارکتي
بتدریج انجام 

 گرفته

 106666  

باب  10مجتمع تجاری سردرود 
 0201 شهرداری سردرود  واحد خدماتی  1مغازه و 

  18046   11/62/11 مشارکتي

مجتمع تجاری و مسکونی واقع 
در چهارراه شمس تبریزی 

 )مشهور به سه راه(

واحد  01   - شخصی
مسکونی + دو طبقه 
)همکف و باالی آن( 

 هایپرمارکت

 شخصی 0262
   10666  

باب  111) بازار بزرگ صاحب االمر
 (  مغازه

سازمان ملي زمين و 
  مسکن 

  11066 16/61/40  61/61/24 مشارکتي 10666

شرکت عمران  شهر جدید  واحدي  مسکن مهر 118مجتمع 
 سهند

  11466 16/61/16 18/61/44 12/61/44 مسکن مهر 11866

شرکت عمران  شهر جدید  واحدي  مسکن مهر 168مجتمع 
 هندس

  16811  11/62/41 61/62/41 مسکن مهر 1111
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شرکت عمران  شهر جدید  واحدي  مسکن مهر 180مجتمع 
 سهند

  00180  64/11/41 60/11/41 مسکن مهر 11400

  06140   12/60/41 مسکن مهر 16121 مسکن و شهرسازي واحدي  مسکن مهر  40مجتمع 

سازمان عمران شهرداري  مجتمع ورزشي خطيب
 ز تبری

فهرستبهای 1616
 ي

11/61/44   4116  

سازمان عمران شهرداري  حسينية  وادي رحمت 
 تبریز 

فهرستبهای 1116
 ي

10/68/42  61/11/41 10866  

شرکت مادر تخصصی عمران  لساختمان اصلی ترمينا 
 و بهسازی شهری  شمالغرب

فهرستبهای 
 ي

11/61/42 12/61/42    

ن عمران شهرداري سازما مجتمع مسکوني    سپيدار
 تبریز 

  0186 68/62/42  18/68/41 زیربنائي 1266

بازارچة ميوه و تره بار شهيد 
 صمدي 

   11/68/42  10/61/42 مشارکتي 186  1شهرداري منطقه 

   11/60/40  14/61/41 قيمت آزاد  سازمان مسکن و شهرسازي  بازسازي گنبدهاي بازار مسگران 

-سرپرستي آذ - نك ملي با بانك ملي شعبه خيام 
 ش

  111 16/11/24  16/61/22 زیربنایي 1666

  1120   16/60/28فهرستبهای  تبریز 1شهرداري منطقه  چهاربانده کردن جاده فرودگاه 



 ز پروژه هاي اجرا شده توسط شركت نهادكارليست برخي ا 
 

متراژ  زيربنا  نام كارفرما نام پروژه

 مترمربع  –
 تاريخ نوع پيمان

 قرارداد

تاريخ تحويل 
 زمين

تاريخ تحويل 
 موقت

 مبلغ تمام شده  

  ميليون ريال
 توضيحات

 
 

 

 ي
 1پروژه هاي شهرداري منطقة 

  تبریز
فهرستبهای   1شهرداري 

 ي
12/64/20   1811  

فهرستبهای 18666 بانك ملي سرپرستي بانك ملي 
 ي

11/11/21  16/11/21 1110  

ومنزل  ایلخچي بانك ملي شعبه
 رئيس

فهرستبهای 1866 ادارة ساختمان  – بانك ملي
 ي

11/64/21  11/62/21 111  

ومنزل مشکين شهر  بانك ملي شعبه
 رئيس

  116 16/60/21  10/61/11 قيمت آزاد 1666 ادارة ساختمان  – بانك ملي

 ه )پشمين بانك ملي شعبه
 (گلباد

فهرستبهای 1666 ادارة ساختمان – بانك ملي
 ي

16/11/26  11/16/21 46  

سپاه  صنایع خودکفائي مدرسه شبانه روزي خواجه 
 پاسداران

  80   11/61/26 قيمت آزاد 8866

فهرستبهای 1666 سازمان نوسازي مدارس  گلبادکالسة  18مدرسه 
 ي

11/64/14   01  

فهرستبهای  شهرداري تبریز  استخر ایل گليباز سازي 
 ي 

11/61/11     
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فهرستبهای 1166 ش-آذ  برق منطقه اي  انبارهاي برق منطقه اي 
 ي

18/68/11  10/61/11   

دفتر مجري طرحهاي  ساختمان  کميتة انقالب اسالمي 
 عمراني آذربایجان

فهرستبهای 1666
 ي

11/11/18  14/68/11 12  

ساختمان کمپرسورخانة ماشين 
 زي سا

شرکت ماشين سازي 
 تبریز

فهرستبهای 
 ي

11/11/12  11/11/14 16  

شرکت ماشين سازي  سالنهاي  ماشين سازي 
 تبریز

فهرستبهای 1166
 ي

14/11/12  16/68/11   

سپاه  صنایع خودکفائي مسجد و غذاخوري 
 پاسداران

   18/61/14  18/62/11 قيمت آزاد 1866

سپاه  صنایع خودکفائي سالن ماسين کاري 
 پاسداران

فهرستبهای 1166
 ي

12/61/11  11/61/11   

فهرستبهای  شهرداري تبریز کانال  کشي احمد آباد 
 ي

62/61/18   8/2  

فهرستبهای  شهرداري تبریز استخر ذخيرة آب 
 ي

18/68/18   8  

  11   16/61/10فهرستبهای شرکت ماشين سازي  پارکينگ ماشين سازي تبریز
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 ي تبریز
دفتر فني استانداري  اه خلخالکشتارگ

 آذربایجان شرقي 
فهرستبهای 1666

 ي
14/61/11  10/16/10 14  
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