
 

 
 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح

شماره 

 قرارداد
 نوع قرارداد

1 
ساماندهی و تجهیز پارک 

 کودک 

شرکت کوشک 

 کندوان
,4,,343,144,4 ,9/1/4,  مناقصه عمومی ,449 

4 
کالسه  14احداث مدرسه 

,4/0,4,در پالک   

شرکت آسفالت 

 بتن
3,4,,94,414449 ,9/1/14  مناقصه عمومی ,9, 

3 

آماده سازی ملک محصور 

شده در امیریه  خیابان 

 وحدت

شرکت عمارت 

گستر سرزمین 

 پارس

34,,,44314,,4 ,9/1/41  مناقصه عمومی 1,09 

, 

تعویض4زیرسازی و 

آسفالت حد فاصل روستای 

 رزکان تا اسکمان

شرکت آسفالت 

 بتن
1,4,9,43,44,4, ,9/1/41  مناقصه عمومی 94, 

0 
احداث مسجد و سرای 

 محله در شهرک مخابرات 

شرکت آسفالت 

 گستر خاورمیانه
1,4,,,43104149 ,9/1/41  مناقصه عمومی 90, 

4 

ترمیم نوارهای حفاری 

معابر شهرک جعفریه و 

 اندیشه

شرکت پیمانکاری 

 ابوالفتحی
34,,,4,004,,, ,9/1/40  مناقصه عمومی 1004 

, 
محله ای احداث پارک 

 رضی آباد پایین
,9/1/4, 40,344,4,,,44 شرکت بنا گستران  مناقصه عمومی ,413 

9 
ترمیم نوارهای حفاری 

 معابر امیریه

شرکت آرجیس 

 سازه
34,,,4,004,,, ,9/1/4,  مناقصه عمومی ,413 

, 
احداث مدرس در شهرک 

 المهدی در اندیشه
9/4/9, 49,0,,,04,,1,4 شرکت تیرکاران  مناقصه عمومی 1,4, 

1, 

انجام خدمات مشاوره و 

نظارت بر تولید آسفالت 

 کارخانه شهرداری شهریار

شرکت کیمیا فراز 

 اندیش راسا
144,,4,,,4,,, ,9/4/1,  مناقصه محدود 4,33 

11 
احداث سوله ورزشی 

 شهرک صدف 

شرکت شاخص راه 

 شهریار
4,4,,,4,,,4,,, ,9/4/1,  مناقصه عمومی ,0,4 

1398ماهه اول سال 6قراردادهای منعقد شده   



14 

اقالم جهت بازسازی خرید 

و تعمییرات خانه کشتی 

 شهریار

شرکت بهینه سازان 

 فتح
44,,94,4,441, ,9/4/49  مناقصه عمومی 113, 

13 
کلتسه  14احداث مدرسه 

4,,1/44در پالک ثبتی   

شرکت سازه پرداز 

 پارسیان
3,4,,,4,,,4,14 ,9/3/43  مناقصه عمومی ,,,,1 

1, 
کالسه  14احداث مدرسه 

90,,/9, در پالک ثبتی  

شرکت مهاب راه 

 پردیس
3,4,,943,,4,,4 ,9/3/,  مناقصه عمومی ,11,3 

 تکمیل خانه فرهنگ کرشته 10
شرکت رادین 

 باتیس بتن
4,4,0140044990 ,9/,/1,  مناقصه عمومی ,,1,0 

 تکمیل پارک جویبار  14
شرکت آسفالت 

 گستر خاورمیانه
3,4,,,4,,,4,,, ,9/,/1,  مناقصه عمومی ,1,00 

1, 
رو سازی آسفالت بلوار 

 شورا و کلهر

شرکت آرجیس 

 سازه
1,4,,344,34093 ,9/,/13  مناقصه عمومی 19199 

19 
 تکمیل فاز اول مجموعه 

 ورزشی اندیشه

شرکت آرجیس 

 سازه
1,4,,,4,404441 ,9/,/19  مناقصه عمومی 4,,,1 

1, 

زیرسازی و جدول گذاری 

معابر شهرک صدف و 

 وائین

شرکت پیمان راه 

 شکیل
104,,,4,,,4,,, ,9/,/1,  مناقصه عمومی ,,1,4 

4, 

خرید آسفالت جهت پخش 

دستی در معابر مناطق و 

 نواحی

شرکت  تحکیمو 

 سازه شهریار
3,4,,,4,,,4,,, ,9/,/4  مناقصه عمومی ,,141 

41 
تکمیل استادیوم ورزشی 

 امیریه

شرکت آرجیس 

 سازه
,,0/,1,/,,,/1,  40/,/,9  مناقصه عمومی ,4,01 

44 
زیر سازی و جدول 

 گذاری معابر امیریه

شرکت آسفالت 

 گستر خاورمیانه
,43/,49/,,9/4,  31/,/,9  

 
 مناقصه عمومی

43 
روسازی و آسفالت بلوار 

 پلیس 

شرکت آرجیس 

 سازه
9,9/1,,/,,0/1,  43/,/,9  مناقصه عمومی 4,1,9 

4, 

تعمیرات تاسیسات 

امام  -فرهنگسراهای دینارآباد

زمین  ساختمان شورا و -علی

استاد  -سالن اقتدار -چمن 

 شهریار

شرکت توسعه آیدیا 

 برج
044/344/,9,/,  13/4/,9  مناقصه عمومی 4,0,3 



40 

زیر سازی و جدول 

گذاری معابر کهنز و 

 اسدآباد

شرکت بام سازان 

 ساوین
4,1/3,4/,,0/,  31/,/,9  مناقصه عمومی ,,414 

 1444,44,4,,404, جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ,,سال  قراردادهای منعقد شده در

 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرارداد

نوع 

 قرارداد

,,/1/, 099,,0,,,,,,, شهریار بتن آریا ایمن سازی نقاط حادثه خیز شادچای 1  عمومی ,4, 

گیری و ترمیم معابر پیاده روهای  لکه 4

 مرکز4مناطق و نواحی

بارمان عمران 

 پردیسان
,,,,,43,140 9/4/,,  استعالم بهاء 01,, 

تخلیه گاه شبکه اصلی  4و1مرحله  مطالعات 3

 جمع آوری و انتقال آبهای سطحی امیریه
,,/14/4 ,,,,,,,,,4,,1 آب ر ی  استعالم بهاء ,0,1 

,,/4/,4 340,,9,,,,1,4 آسفالت بتن نهر کشاورزی در خیابان گلشن احداث ,  عمومی 99,9 

,,/4/,4 9,493,490,,,11 مشاعره سازانالیت  احداث پارک صدف 0  عمومی 99,3 

,,/,/41 1,,,90,,,,,,, فراسازان شهریار بازسازی بنای امامزاده هادی 4  عمومی 1,9,9 

,,/0/,, 94,4,0,,,,,,, عمران سهند پیروز حصارزیرک  تکمیل پارک و سالن ورزشی ,  عمومی 44449 

,,/0/,, ,,,,,,,,,,,,10 سازه شهریارتحکیم  خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی 9  عمومی ,,439 

,,/40/0 ,4,93,,,,,,,, اندیشه شالوده راه زیر سازی و جدول گذاری معابر اندیشه ,  عمومی 4,0,3 

,,/0/,4 444,4,0,,,,,4 مهاب راه پردیس تکمیل پارک شاهد ,1  عمومی 4,9,4 

زیر سازی و جدول گذاری معابر ناحیه  11

 و شاهد وائین4صدف
,,/4/4 ,4,,,3,,4,,,, پیمان راه شکیل  عمومی ,3,,4 

,,/11/4 ,04,,3,,,,,,, آسفالت بتن رزکان _نماز تعریض میدان 14  عمومی 3,410 

چیلر جهت نصب در مجموعه ورزشی  خرید 13

 شهدای اقتدار
,,/14/4 ,,,,,,,,,,,,9 تیر کاران  عمومی 4,,,3 

 تکمیل پارک حاشه ای شادچای ,1
 آرجیس سازه

 شهریار
,,,,,,,04,,3, 40/4/,,  عمومی 33441 

,3,,,,1 آسفالت بتن و جدولگذاری معابر مرکز زیرسازی 10 ,,1 ,,,3 4/,/,,  عمومی 4,,,3 

16 
خرید جهت بازسازی و تجهیز مجموعه 

 شهرداری ورزشی
3/7/97 3,999,633,649 گستر ایرانیان اقلیم  عمومی 31019 

 

 

 

 

 



 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرار

نوع 

 قرارداد

خرید آسفالت جهت ترمیم نوارهای حفاری  ,1

 معابر مرکز و مناطق
,,/,/3 ,,,,,,,,,,,,,4 تحکیم سازه شهریار  عمومی 4,,30 

 قرآنی کهنز تکمیل فرهنگسرای 19
آسفالت گستر 

 خاورمیانه
,,,,4,9,3,,49 14/,/,,  عمومی 3,1,4 

 پارک جویبار وائینتکمیل  ,1
آسفالت گستر 

 خاورمیانه
1,,,,9,,00,,,4 14/,/,,  عمومی 3,1,9 

زیر سازی و جدول گذاری معابر  ,4

 و جعفریه کهنز4اسدآباد4رزکان
,,/,/10 ,,433,4,,,,,9 بام سازان ساوین  عمومی 3,4,9 

,,/,/,1 1,1,9,,,4,,,3 ابوالفتحی لکه گیری معابر اندیشه و جعفریه 41  عمومی ,3941 

سرمایشی و گرمایشی  تعمیر تاسیسات 44

 فرهنگسراها و سالن های ورزشی
,,/,/41 ,44,,,4,,,,,4 آرجیس سازه  عمومی 19,,3 

 4زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت فاز  43

 پایانه شهید ترابی
,,/,/44 ,,,,,,,,,,,,14 پیمان راه شکیل  عمومی 3,439 

,,/,/,4 ,09,,9,94,,,,1 امداد بتن پارس روسازی معابر اندیشه4جعفریه4 وائین پیاده ,4  عمومی 04,,3 

,,/,/,4 40,,3,940,,,3 افالک سازان سبا لکه گیری معابر کهنز 4 رزکان 4وائین 40  عمومی 3,9,9 

,,/,/,4 4,4,,4,,,9,,,1 افق راه کوشا تکمیل جاده سالمت شهید سیری 44  عمومی 3,993 

 احداث پارک های محله ای سطح شهر ,4
گستر  عمارت

 سرزمین پارس
,,,,4,,0,,,40 44/,/,,  عمومی ,,1,, 

,,/,/44 4,1,0,,,,9,,,1 یادآوران فجر روسازی معابر امیریه 4کهنز 4رزکان پیاده 49  عمومی ,,1,, 

 صدف تکمیل پارک شهرک ,4
آسفالت گستر 

 خاورمیانه
0,,,,,19,,04, 4,/,/,,  عمومی 094,, 

,,/,/,4 03,333,,,,,,, آسفالت بتن تکمیل پارک شهرک مریم ,3  عمومی 093,, 

,,/,/,4 3,,,,41,,,,,,1 آسفالت بتن امیریه زیرسازی و جدولگذاری معابر 31  عمومی ,09,, 

 

 

 

 

 



 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرارداد

نوع 

 قرارداد

34 
و ترمیم نوارهای حفاری  لکه گیری

 کهنز4رزکان و وایین
 عمومی 3,9,9 ,,/,/,4 ,,,4,,,4,,,04 تحکیم بنای هامرز

خرید یک دستگاه چیلر هوایی اسکر با  33

 تن آسانسور,14ظرفیت 
,,/,/,3 ,,,,,44,,,,,, فراسازان شهریار  عمومی ,9,,, 

,,/4/9 034,434,,,,,9 کیان پی جم مرکز پیاده روسازی معابر ,3  عمومی 14,3, 

,,/9/, ,03,11,,90,,3 تحکیم بنای هامرز مرکز شهر لکه گیری معابر 30  عمومی ,,,4, 

عامل چهارم جهت نظارت بر پروژه  مشاور 34

 های عمرانی شهرداری شهریار
,,/14/9 ,,,,,,,,,,,,, طرح انداز شهر  عمومی ,494, 

پارک های خیابان بنت  طراحی ,3

 الهدی4پارک صدف
,,/14/9 ,,,,,,0,,9, پویا مشاور پادیسارشهر  استعالم بها 4,,4, 

ساختمان اطالعات غرب استان  تکمیل 39

 تهران
,,/9/,1 04,041,994,,4 مهاب راه پردیس  محدود ,,33, 

قیرپاشی و پخش آسفالت در معابر سطح  ,3

 شهر
,,/10/9 ,3,309,34,,,, تحکیم بنای هامرز  عمومی 30,1, 

های اجرایی پروژه های  نقشهتهیه  ,,

 شهرداری
,,/9/,4 ,,,,,,,,,,,,4 طرح انداز شهر مشاور  استعالم بها 0039, 

,,/,/0 ,,,,,,,,,,,,,1 اندیشه شالوده راه تکمیل جاده سالمت شرق اندیشه 1,  عمومی 93,,, 

نقشه های اجرایی احداث تقاطعات  تهیه 4,

 غیر همسطح میدان جهاد و بسیج

مهندسین شرکت 

مشاور پایداری سازه 

 وراه

4,,,,,9,,,,,, 0/,/,,  عمومی 4,,,, 

فازاول4شامل اسکلت ساختمان  احداث 3,

 شهرداری مرکز
,,/,1/, ,4,,1,,,10,,,,1 ایثار سبالن  عمومی ,03,9 

انتخاب مشاور جهت طراحی باغ پارک  ,,

 کهنز

شرکت مهندسین 

 طرح انداز شهر مشاور
0,,,,,,,,,, 10/,/,,  استعالم بها ,13,, 

,,/,/10 ,,,,3,4,,,4 سنجش بتن شهریار احداث ساختمان نگهبانی )امیریه( 0,  عمومی 441,, 

 

 

 

 



 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرارداد

نوع 

 قرارداد

,4 

خرید لوازم جهت تاسیسات فرهنگسرای 

 ایثار4استاد شهریار4ساختمان شورا و

 فرهنگسرای امام علی )ع(

 استعالم بها 411,, ,,/,/10 ,,,4,,40,,0 سازه گستر ایتوک

,, 
 سرویس و نگهداری تاسیسات فرهنگسراها

و ساختمان شورا و مجموعه ورزشی 

 شهرداری شهریار

,,/,/10 ,,,,,,,,,,1,1 سازه گستر ایتوک  استعالم بها ,41,, 

بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی محدوده  9,

 دینارآباد
,,/,/19 ,,,,,,,,,,,,,4 آریاشهریار بتن   عمومی 499,, 

احداث تقاطعات غیرهمسطح بسیج و  ,,

 جهاد
,,/,/,1 4,,,934,,31,44, ساختمانی هنزا  عمومی 9,,,, 

0, 
خدمات آزمایشگاهی و مطالعات 

 ژئوتکنیک جهت کنترل کیفی پروژه

 های شهرداری

,,/,/,1 ,,,,,,,,,,1,0 سنجش بتن آریا  استعالم بها 0,,,0 

,,/,/41 ,,,,,,,,,,,,,1 البرز کهن دژ مهر گرمخانه در شهریار احداث 01  عمومی 0,444 

گیری و پیاده روسازی جداول و  لکه 04

 اصالح  پلهای روی انهار سطح شهر
,,/,/44 ,,,,0,491,,,1 سنجش بتن شهریار  استعالم بها 0,9,4 

,,/,/,4 ,,,,,,,,,,,,10 آرجیس سازه زمین چمن امیریه تکمیل 03  عمومی 0,9,9 

,,/,/,4 ,,,,,,,,,,,,,3 سازه تحکیم و مناطق آسفالت مکانیزه معابر مرکز ,0  عمومی ,,011 

های  بازسازی و تعمیر ساختمان 00

 شهرداری شهریار
,,/,3/1 093,,3,,,,, ایرانیان اقلیم گستر  استعالم بها 04939 

انتقال آبهای روان و تخلیه فاضالب  04

 امیریهشهرک 
000/000/800/1 پیمانکاری محمدی  9/1,/,,  استعالم بها 3,,03 

نوارهای حفاری معبر شهرک  ترمیم ,0

 جعفریه و اندیشه
000/711/999/3 ابولفتحی  44/1,/,,  عمومی 04044 

060/381/998/0 سنجش بتن تکمیل پارک های محله ای وائین 09  1,/1,/,,  عمومی 04440 

000/000/000/10 ثمین سازان آسمان های محله ای وائین تکمیل پارک ,0  19/1,/,,  عمومی ,,009 

000/000/000/11 فراسازان شهریار احداث باغ پارک کهنز 60  97/10/18  عمومی 11760 
 

 

 



 

 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرارداد

نوع 

 قرارداد

41 

تکمیل ساختمان اداری 4غسالخانه 4نماز 

 سرویس بهداشتی بهشت رضوان خانه و

 4فاز

 عمومی 09304 ,,/,1/,3 ,/,,,/4,0/,,4 عمران سهند پیروز

,1/,,,/,,,/,,, عمران سهند پیروز احداث باغ پارک دینار آباد 44  3,/1,/,,  عمومی 09301 

 جابجایی تیرهای برق معارض پل های 43

 هوایی

 پژوهشگران برق

 سعادت
,,,/,,,/,,,/9  ,/11/,,  عمومی 0,394 

10/,,,/,,,/,,, آرجیس سازه باال تکمیل سوله ورزشی رضی آباد ,4  4/11/,,  عمومی 0,043 

 عمومی ,,4,4 ,,/11/11 ,9/4,,/,,13/4, فراسازان در مرکز تکمیل استخر 40

 عمومی 4,4,9 ,,/11/11 ,1/,4,/4,9/9,9 سنجش بتن شهریار سوله های ورزشی کهنز و اسکمان تکمیل 44

 عمومی ,,,41 ,,/13/11 10/,,,/,,,/,,, راه اندیشه شالوده اداری شهرداری اندیشه ساختمان تکمیل ,4

احداث زمین چمن مصنوعی در پارک  49

 ها و محالت
 عمومی ,44,9 ,,/11/,1 ,4/,,,/,,,/,,, مهاب راه پردیس

بنا حسینیه  خرید اقالم جهت تکمیل ,4

 عباس آباد
 عمومی 441,4 ,,/11/,1 1/,,,/,,,/,,, گستر احتشام معتمد

ساماندهی و جابجایی تیرهای برق سطح  ,,

 شهر
 عمومی 4,,44 ,,/11/,1 ,1/,,,/,,,/,,, صبا تجهیز اروند

تکمیل و ساماندهی تیرهای برق صیاد و  1,

 شادچای
 عمومی 43044 ,,/11/,4 0/,,,/,,,/,,, صبا تجهیز اروند

 عمومی ,4344 ,,/11/,4 3/,,,/,0,/,44 فراسازان سازان لکه گیری معابر امیریه 4,

رو ترمیم  لکه گیری جدول معابر پیاده 3,

 پلهای فلزی شهرک وائین و صدف
 عمومی 43000 ,,/11/,4 4/,,,/,44/,,4 سه فر پاکان

 عمومی 430,0 ,,/11/,4 ,4/,,,/,,,/,,, پیمان راه شکیل احداث سالن ورزشی اسد آباد  ,,

 عمومی 43031 ,,/11/,4 ,/,,,/13,/494 راه شکیل پیمان معابر اندیشه  زیرسازی و جدولگذاری 0,

 

 

 

 



 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرارداد

نوع 

 قرارداد

,4 
4 معابر پیاده رو 4ترمیم  لکه گیری جدول

 پل های فلزی معابر اندیشه و جعفریه 
 عمومی ,4014 ,,/4/14 9/4,,/9,0/,,4 بتن پارس امداد

 عمومی 401,1 ,,/4/14 91/19,/,4,/,3, بتن پارس امداد تکمیل تعریض میدان نماز رزکان ,,

 عمومی ,,401 ,,/4/14 1/,,,/,,903/1 بتن پارس امداد حفر چاه در معابر سطح شهر 9,

,, 
احداث ساختمان نگهبانی در محوطه 

 ناحیه وائین شهرداری
 عمومی 40149 ,,/4/14 1/,,,/,,,/,,, سازه پرداز پارسیان

9, 
پروژه های ورزشی صدف  طراحی

 سالن ورزشی اسد آباد 4 گرمخانه و ...
 بها استعالم ,,,,0 ,,/11/,1 ,,9/,,,/,,, طرح انداز شهر

91 
جهت پخش اکیپ  خرید آسفالت

 دستی در معابر شهر
 عمومی 40,43 ,,/4/14 40/,,,/,,,/,,, تحکیم سازه

94 
رو 4 ترمیم لکه گیری جدول 4معابر پیاده 

 رزکان  پل های فلزی معابر کهنز و
 عمومی ,,400 ,,/0/14 4/,,,/,44/,,4 تحکیم  بنای هامرز

 عمومی 444,4 ,,/9/14 ,/9,,/,,9/4,, بنا رادین باتیس و مرمت امامزاده هادی  تکمیل بازسازی 93

9, 
احداث دیوار نگهبانی چهار دیواری 

 صیاد شیرازی
 عمومی 19,,4 ,,/14/14 4/,,,/,,,/,,, آسفالت بتن

90 
ترمیم نوارهای حفاری معابر  کهنز 

 رزکان و وائین
 عمومی 4,130 ,,/14/,1 3/,,,/00,/,,, افالک سازان صبا

94 
پارکهای  تکمیل و تعمیر و بازسازی

چیتگر در شهرک رفاه جنب 

 فرهنگسرای  ایثار

پیمان راه شکیل 

 شهریار
 عمومی 01,,, ,,/41/14 3/,,,/,,314/9

 تکمیل فرهنگسرای قرآنی کهنز ,9
آسفالت گستر خاور 

 میانه
 عمومی 1144, ,,/44/14 ,4/1,,/,,4/,9,

99 
لکه گیری جدول معابر پیاده رو و ترمیم 

 پل های فلزی معابر امیریه
 عمومی ,134, ,,/44/14 4/9,4/4,,/,,4 سنجش بتن

9, 
کیفی  خدمات آزمایشگاهی و کنترل

 پروژه غیر همسطح جهاد و بسیج
 عمومی ,134, ,,/44/14 1/,,0/,,,/,,, البرز خاک پی

,, 
خرید اقالم جهت اجرا طرح روشنایی 

 معابر سطح شهر
 عمومی 1344, ,,/44/14 0/4,,/,0,/,00 صبا تجهیز اروند

 عمومی 71384 06/10/97 738/349/999/9 افق راه کوشا الهدی  احداث پارک در خیابان بنت 91

 

 

 



 تاریخ اعتبار پیمانکار شرح ردیف
شماره 

 قرارداد

نوع 

 قرارداد

,4 
لکه گیری جدول معابر پیاده رو و ترمیم 

 پل های فلزی معابر شهریار
 عمومی ,99,, ,,/40/14 3/4,,/,44/,,4 سنجش بتن

,3 
کالسه در پالک  14احداث مدرسه 

  94,,/9,ثبتی 
پیمان راه شکیل 

 شهریار
 عمومی ,,,1, ,,/49/14 ,9/3,,/14,/,,3

,, 
 خرید و نصب و راه اندازی پنل

 خورشیدی در شورا
انرژی  توسعه

 پیشگامان
 محدود 1999, ,,/49/14 0,4/,,0/,,,

 عمومی 4,,1, ,,/44/14 ,0/1,,/444/,,1 رادین باتیس بنا 1منطقه  تکمیل ساختمان شهرداری 0,

 عمومی ,4,9, ,,/49/14 9/3,,/,1,/3,0 تحکیم سازه بازسازی فرهنگسرای ایثار اندیشه 4,

,, 
کالسه در پالک  14احداث مدرسه 

 ,,9/134,ثبتی 
 عمومی 4,,1, ,,/49/14 9/34,,/,011/14 عمران سهند  پیروز

 عمومی 41,1, ,,/49/14 ,/,,,/,34/,4, بنا گستران روزبه بازسازی گلزار و پارک شهدا گمنام 9,

,, 
شهریار در امیر احداث سالن همایش 

 کبیر
 عمومی   1,,4, ,,/49/14 ,,/91,/9,0/,4, فراسازان

 عمومی ,,491 ,,/14/,1 3/,,,/00,/,,, بنای هامرز تحکیم ترمیم نوارهای حفاری شهریار ,,1

 محدود 3,,1, ,,/40/14 ,,9/,,,/,,, آوران فجر یاد احداث پارک محله ای میعاد وائین  1,1

1,4 
 -جعفریه –پیاده رو سازی معابر اندیشه 

 وائین
 عمومی ,3,04 ,,/,/,1 ,/4,,/,1,/,01 امداد بتن پارس

1,3 
انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه 

 همسطح جهاد و بسیج غیر
شرکت مشاوره  

 سازه  و راه پایداری
 عمومی 003,4 ,,/,14/1 ,1/,,,/,,,/,,,

 عمومی ,,003 ,,/,14/1 ,/,,0/,,,/,,, تیرکاران تکمیل مدرسه شهرک صدف ,,1

1,0 
زمین فوتبال چمن مصنوعی  تکمیل

 رزکان
 عمومی ,,19, ,,/49/14 ,/9,,/9,,/944 تحکیم سازه

کل جمع ریال 440/1/,,4/,,,/,,,   

 

 

 

 

 

 



 4,سال  قراردادهای منعقد شده در

ف
ردی

 

 شماره تاریخ اعتبار پیمانکار شرح
نوع 

 واگذاری

ورزشی کهنزاحداث سالن  1 ,/,9,/01,/149 فراسازان شهریار   44/,1/,4  عمومی ,,10 

4 
لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری معابر وائین 4 

 جعفریه و کهنز
1/,,0/,01/94, افالک سازان سبا  49/,1/,4  19,3 

 عمومی

3/,,,/94,/0,, بنا گستران روزبه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری شهرک امیریه 3  49/,1/,4  عمومی 19,1 

,/39,/,,,/,,, امداد بتن پارس جاده سالمت در بلوار رزمندگان ,  49/,1/,4  عمومی ,,,1 

0 
لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری معابر رزکان و 

 شهریار
1/,,,/,4/44,, بتن تحکیم شهریار  4,/,1/,4  1,,1 

 عمومی

4 
لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر 

 اندیشه

پیمانکاری 

 ابوالفتحی
99,/14,/0,4/1  49/,1/,4  1,,, 

 عمومی

4/,,,/,,,/34, پادراه رامند احداث پارک های محله ای امیریه ,  31/,1/,4  عمومی ,,,4 

,/,,,/,,,/,14 آرتین تاو روشنایی معابر و خیابانهای سطح شهر 9  ,,/,4/,4  عمومی 1,,3 

مالیتکمیل روشنایی بلوار شهید دنیا  , 0/3,,/9,4/,31 آرتین تاو   ,,/,4/,4  عمومی 4,,3 

4/,,,/,441/39 اندیشه شالوده راه تکمیل جاده سالمت شرق اندیشه ,1  4,/,4/,4  عمومی 0,41 

 زیر سازی و آسفالت شهرک شاهد و وائین 11
پیمان راه شکیل 

 شهریار
1,3/40,/,,0/,  19/,3/,4  1,10, 

 عمومی

,1/,,,/44,/33, آرجیس سازه تکمیل زمین چمن امیریه 14  ,,/,4/,4  عمومی ,,31 

 احداث فرهنگسرای قرآنی 13
آسفالت گستر 

 خاورمیانه
4,4/,94/,,,/,  43/,3/,4  11,,, 

 عمومی

1, 
لکه گیری جداول و پیاده روهای مرکز 4 مناطق و 

 نواحی
3/,,,/,99/44, سه فر پاکان  14/,0/,4  4,,,, 

 عمومی

به رزکانتعریض جاده میدان نماز  51 4,/0/4 919,,,0,4,,,4 آسفالت بتن   عمومی 43,49 

4,/0/4 ,,,,,,,,,,1,4 محمدی حفره چاه در معابر سطح شهر 14  43,,3 
استعالم 

 بها

1, 
انجام خدمات آزمایشگاهی و خدمات مشاوره 

 ژئوتکنیک
4,/4/, ,,,,,,,,,,,,1 شهریار سنجش بتن  439,3 

استعالم 

 بها

حصارزیرک  4تکمیل فاز  19 4,/4/, 39,,9,040,,,, عمران سهند پیروز   عمومی ,,,43 

4,/11/4 ,,,,0,113,,,, مهاب راه پردیس تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی ,1  عمومی ,4,43 

4,/,/4 994,114,,,,,3 شالوده راه اندیشه  تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه ,4  عمومی 49,34 

4,/,/19 ,,,,,,,,,,,,,1 تحکیم سازه شهریار خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی 41  عمومی ,,,,3 



4,/4/9 4,,,4,4,,,,,,  آسفالت بتن  زیر سازی و جدول گذاری معابر امیریه 44  عمومی 34,19 

پارک محله ای سطح شهر احداث 43 4,/9/, 3,,,341,,,,,,  آسفالت بتن   عمومی 33,13 

4, 
جایی تیرهای شبکه برق تقاطع غیر همسطح جابه 

صیاد میدان  
4,/9/, ,,,,0,113,,,, آرتین تاو  عمومی 4941, 

4,/9/,3 ,,,,,,9,9,0 شهریار بتن آریا خرید نیو جرسی و دال بتنی 40  34,,4 
استعالم 

 بها

44 
 خرید و تعمیر وسایل سرمایشی و گرمایشی ساختمان

 شورای شهر4معاونت خدمات شهر و فرهنگسرای الغدیر
4,/9/,3 ,,3,,,1,3,, سازه گستر ایتوک  34,13 

استعالم 

 بها

گرمایشی حوزه علمیه خواهران احداث سیستم ,4 4,/9/,3 ,,3,,9,,0,4 سازه گستر ایتوک   34,14 
استعالم 

 بها

و فرهنگسراها سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمانها 49 4,/9/,3 ,,,,,,,,,4, گستر ایتوکسازه    34,1, 
استعالم 

 بها

4,/,/4 ,,,,,,,,,,4,0 پردیس مهاب راه تکمیل ساختمان اداره اطالعات غرب استان تهران ,4  محدود 93,,3 

 زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرک صدف ,3
پیمان راه شکیل 

 شهریار
,,,,,,,,,,,,, ,/,/,4  عمومی ,3,04 

وجدول گذاری کهنززیر سازی  31 4,/,/, 3,4,,4,,,,,,, ساوین بام سازان   عمومی ,,,39 

4,/,/14 1,,,3,,,9,,,4 پاد راه رامند تکمیل سالن ورزشی امیریه 34  عمومی ,3904 

روسازی معابر اندیشه وایین و جعفریه پیاده 33 4,/,/,1 ,01,,1,,4,,,, امداد بتن پارس   عمومی ,3,04 

آبنما خرید ,3 4,/,/,1 ,,,,394,,,, فراسازان شهریار   3,4,, 
استعالم 

 بها

4,/,/41 44,049,,44,,,1 آسفالت بتن زیر سازی و جدول گذاری معابر مرکز 30  عمومی 1,,,, 

4,/,/44 ,,,,,,,,,,,,,1 تحکیم سازه شهریار خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی 34  عمومی 33,,, 

شهریار کهنز و امیریه پیاده روسازی معابر ,3  
بادمان عمران 

 پردیسان
,,,,4,391,,49 4,/,/,4  عمومی 14,9, 

39 
لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری کهنز . اسدآباد و 

 وایین
4,/,1/,4 3,009,,,0,,,4 افالک سازان سبا  عمومی 1014, 

4,/,4/1 ,0,,4,,,,,,,4 ابوالفتحی لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری اندیشه و جعفریه ,3  عمومی ,101, 

,, 
و نقل و  و تکمیل ساختمان معاونت حمل دیوارکشی

 ترافیک
4,/,1/, 44,,39,,1,0,9 آرجیس سازه   عمومی 4049, 

 روسازی و آسفالت بلوار شهید مسعود درخشان 1,
گستر  آسفالت

 خاورمیانه
,,,,,,04,,0,, 11/1,/,4  عمومی 31,4, 

 تکمیل پارک صدف 4,
 آسفالت

 گسترخاورمیانه
1,,,,,,0,4,90, 11/1,/,4  عمومی 3103, 



 لکه گیری نوارهای حفاری شهریار 3,
گستر  آسفالت

 خاورمیانه
4,,,,,,,4,00, 1,/1,/,4  عمومی ,304, 

4,/,1/,1 ,34,40,,9,,,, راهیدکو زیرسازی بلوار شهید مسعود درخشان ,,  عمومی 4,0,, 

شهرتعمیر و بازسازی پارک های سطح  0, 4,/0/11 1,034,,,,,,,, بنا گستران روزبه   عمومی 4,40, 

سرویس های بهداشتی عمومی در سطح شهر احداث 4, 4,/11/,1 409,,1,,,,,,4 سنجش بتن شهریار   عمومی ,,94, 

,, 
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت تکمیل زمین های 

 فوتبال
4,/41/11 ,,,,,,,,,,,,10 مهاب راه پردیس  عمومی 1,,9, 

بسیج_تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد مطالعات فاز یک 9,  
پایداری سازه و 

 راه
,94,,,,,,,, 44/11/,4  ,,,,, 

 استعالم

 بها

 احداث پارک اندیشه ,,
طره افشان کهن 

 یورد
,,,,3,343,,04 4,/11/,4  عمومی ,,0,3 

4,/11/,3 9,9,9,,,9,,,, رسپینا توان ساماندهی وجابه جایی تیرهای برق در سطح شهر ,0  عمومی ,,,,0 

4,/11/,3 ,,,,,94,,,1,4 رسپینا توان احداث روشنایی کمربندی شهرک امیریه 01  عمومی ,,,,0 

4,/4/14 ,4,,,1,,,9,,,4 تحکیم سازه شهریار آسفالت مکانیزه معابرمرکز و مناطق  04  عمومی ,,,,0 

4,/14/,1 ,,,,,,,,,,,,,4 شهریار تحکیم سازه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی 03  عمومی 4,,04 

4,/14/14 94,,0,340,,,, مهاب راه پردیس تکمیل مجتمع پارک باغ امیرکبیر)باغ عالیخانی( ,0  عمومی 03,91 

 سرویس و نگهداری پله برقی فاز یک اندیشه 00
 گسترش تجهیزات

 دانا
3,4,,,,,,,, 13/14/,4  03443 

استعالم 

 بها

ساختمان شهرداری شهریار طراحی 04 4,/14/,1 ,4,904,913,44 نی آوند سازان   عمومی 0,310 

درخشان تکمیل جاده سالمت شهید ,0  
 آسفالت گستر

 خاورمیانه
,,,,3,44,,14, 44/14/,4  عمومی ,0013 

و پل شهریار لکه گیری جداول و آسفالت 09  
گستر  آسفالت

 خاورمیانه
3,,,,,4,,,4,4 4,/14/,4  عمومی 000,0 

4,/43/14 ,9,,,,4,,,,,3 پیمان راه شکیل زیرسازی و جدول گذاری تعاونی آزادگان ,0  عمومی ,00,3 

4,/14/,4 004,,,4,,,,,4 بناگستران روزبه لکه گیری معابر امیریه ,4  عمومی 04,41 

دوم شهرداری جعفریه احداث طبقه 41 4,/14/,4 94,,14,,,,1,4 بنا گستران روزبه   عمومی ,04,1 

44 
صیاد شیرازی و شادچای و نهج  جابه جایی پل عابر

 البالغه
4,/44/14 ,,94,9,,9,,,3 فتح بهینه سازان  عمومی 4,,00 

4,/43/14 ,,19,4,,4,,,,1 پیمان راه شکیل زیرسازی و جدول گذاری اندیشه 43  عمومی ,,,00 

گیری و آسفالت وجدول در اندیشه لکه ,4 4,/14/,4 41,,4,9,,,,,4 سه فرپاکان   عمومی 00,44 

گیری آسفالت و جدول در امیریه لکه 40 4,/14/,4 09,139,,,,,,4 سه فرپاکان   عمومی 4,,00 

پروژه صیاد نظارت 44 4,/43/14 ,,,,,0,,,1,4,0 فرادید  بها استعالم 003,4   



صدف و شاهد ایمن سازی کیسینگ شهرک ,4 4,/43/14 444,,9,03,,,, شهریار بتن آریا   عمومی 00,90 

 طراحی و مشاور سالن همایش مرکزی شهریار 49

مهندسین مشاور 

مدیریت  توسعه

 فضای میرا

,,,,,,,, ,,, 4,/14/,4  عمومی ,0049 

آب های سطحی و فاضالب امیریه تخلیه و انتقال ,4 ,1 محمدی  49,. ,,,,,,,, 44/14/,4  00,,9 
استعالم 

 بها

,, 
پل های عابر پیاده تقاطعات غیر همسطح  جابه جایی

 جهاد و شادچای
4,/44/14 ,,94,9,,9,,,3 سازان فتح بهینه  عمومی 4,,00 

زمین فوتبال اندیشه تکمیل 1, 4,/14/,4 ,,1,,9,94,,,,1 آرجیس سازه   عمومی 4,,00 

,4 
تکمیل اسکلت ساختمان تجاری خدماتی بلوار رسول 

 اکرم
4,/49/14 ,13,,44,,,, پیمان راه شکیل  044,4 

مناقصه 

 محدود

4,/49/14 ,04,,,3,,,,,,1 شهریار بتن آریا تکمیل دیوار ساحلی 3,  عمومی 044,0 

9/1,,/904/0,9 آسفالت بتن احداث نهر آب کشاورزی از میدان نماز تا دینار آباد ,,  44/,1/,4  عمومی 1,94 

9/1,,/,0,/4,, سهند پیروزعمران  تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی بهشت رضوان 0,  44/,1/,4  عمومی 1,0,9 

4/4,,/90,/0,3 فراسازان شهریار بازسازی و مرمت امامزاده هادی )ع( 4,  44/,1/,4  عمومی 1001 

,/,,,/3,3/,,0 تیرکاران نوسازی و بهسازی و فرهنگسرای استاد شهریار ,,  4,/,4/,4  عمومی ,440 

,0/,,0/,900/44 راهیدکو احداث کمربندی دره چای 9,  4,/,3/,4  عمومی 11,14 

 4,4/0,4/,,,/,,, جمع کل

 


