
  
 

 

 

"آسانسور توسط شرکت آسان راه  بخشی از پروژه های انجام شذه"   

 

 

 

پله برقی/نوع آسانسور تعذاد ظرفیت محل پروژه  ردیف نام پروژه 

بسرگراٌ شُیذ چمران تُران، ٌوفر 32  دظتگاٌ:   2 آتی ظاز معافر بر  

وفرٌ 32 شُرظتان لردگان دظتگا5ٌ   3 بیمارظتان چُارصذ تخت خًابی لردگان بیماربر 

ضلع غربی يرزشگاٌ آزادی تُران، وفرٌ 26  دظتگا5ٌ   4 پصيَشگاٌ شرکت وفت معافربر 

خیابان شُیذ رجائی تُران، وفرٌ 9ي 7  دظتگا21ٌ   5 مجتمع تجاری معکًوی المپ معافربر 

شُرک شاوذارمری تُران، ٌوفر :  دظتگا3ٌ   6 مجتمع معکًوی میالد معافربر 

خیابان ظفر تُران، وفرٌ 26  دظتگاٌ 5   7 بیمارظتان معلًلیه ي جاوبازان ظفر بیماربر ي معافربر 

دظتگا2ٌ ----- شُرظتان میاوذيآب  8 پاظاش شُر میاوذيآب پلٍ برقی 

افعریٍ تُران، دظتگاٌ 3 -----   9 پاظاش مرياریذ پلٍ برقی 

خیابان يلیعصر تُران، وفرٌ 7  دظتگا2ٌ   : شرکت کمپرظًر وفت معافربر 

میردامادخیابان  تُران، وفرٌ  7  دظتگا2ٌ  بیماربري  معافربر   21 ظاختمان پسشکان 

شُرک يلیعصر تُران، وفرٌ 7  دظتگا2ٌ   22 آمًزشگاٌ زبان معافربر 

میذان فاطمی تُران، وفرٌ 9  دظتگا3ٌ   23 شرکت رمیط)پشتیباوی دادٌ َای باوک( معافربر 

خیابان شادمان تُران، وفرٌ 7  دظتگاٌ 3  تعايوی معکه يزارت  کارمعکًوی  معافربر   24 

خیابان آزادی تُران، دظتگا5ٌ وفرٌ 23   25 يزارت کار ي امًر اجتماعی معافربر 

عباض آباد تُران، وفرٌ 9  دظتگا2ٌ   26 دفتر امذاد خًدري تُران معافربر 

وفرٌ 21 تُران، يلیعصر دظتگا2ٌ   27 ظاختمان َای معکًوی  معافربر 

خیابان شُیذ رجایی تُران، کیلًگرم3111  دظتگا3ٌ   28 ظازمان اتکا باربر 

ظعادت آباد تُران، وفرٌ 9  دظتگا3ٌ   29  ظعادت آباد مجتمع معکًوی معافربر 

مُىذض طباطبائی تُران، وفرٌ 9ي 7   :2 ظاختمان َای معکًوی شخصی معافربر دظتگا41ٌ 

وفرٌ 9 تبریس دظتگا3ٌ   31 دفتر مرکسی ادارٌ گاز شُر تبریس معافربر 

آقای عرب تُران، وفرٌ 9ي 7  دظتگا31ٌ   32 ظاختمان َای معکًوی شخصی معافربر 

26مىطقٍ  تُران، وفرٌ 9ي 7  دظتگا3ٌ  26شُرداری مىطقٍ  معافربر   33 

خیابان شریعتی تُران، وفرٌ 7  دظتگا3ٌ   34 وظامیان  دادظرای قضایی معافربر 

وفرٌ 32 تُران، شُرآرا دظتگا2ٌ  رظًل اکرمبیمارظتان  معافربر   35 

ومک آبريد مازوذران، وفرٌ 9ي 7  دظتگا5ٌ   36 مجتمع معکًوی ومک آبريد معافربر 

وفرٌ 9 تُران، بلًار مرزداران دظتگا2ٌ   37 ظاختمان پسشکان  معافربر 

وفر24ٌ تُران، صاحبقراویٍ دظتگا2ٌ   38 باوک کار آفریه معافربر 

دظتگاٌ 21  فريدگاٌ بیه المللی امام خمیىی  39  وگُذاری کتریىگ فريدگاٌ امام خمیىی باربر 

وفر21ٌ درب غربی يرزشگاٌ آزادی دظتگاٌ 2   :3 پصيَشگاٌ صىعت وفت باربر 


