شرکت ساختمانی و تاسیساتی

برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت پیام دشت پارس
نمونه ویالیی و مسکونی
 -1اجرای ویالهای سازمان وزارت ارشاد درمنطقه ولنجک320( .متر مربع)
 -2بازسازی بم و اجرای پروژه های آزمایشگاه امام خمینی و 20واحد مسکونی زنان بی سرپرست به کارفرمایی  ASBآلمان و
اجرای پروژه ها با سازه سبک گالوانیزه 2400( .LSFمتر مربع)
 -3اجرای ویالی پیش ساخته ،با سازه سبک گالوانیزه LSFبصورت دو طبقه در شهرستان دماوند،روستای لومان 350(.متر مربع)
 -4اجرای ویالی پیش ساخته با سازه سبک گالوانیزه ،LSFیک طبقه در شهرستان گیالوند 120(.متر مربع)
 -5اجرای ویال دوبلکس واقع در شهرستان دماوند،منطقه احمدآباد  410(.متر مربع)
 -6اجرای  120واحد مسکونی واقع در منطقه پرند .
 -7اجرای ویال دوبلکس دو واحدی واقع درشهرستان طالقان روستای هشان220(.مترمربع)
 -8اجرای ویال دوبلکس واقع درناحیه صنعتی،شهرستان ماهشهر  245(.متر مربع)
 -9اجرای دو دستگاه ویال لوکس واقع در منطقه بلده،شهرستان نور  1200(.متر مربع)
-10اجرای ویال  3طبقه دو واحدی درمنطقه لواسان 460 (.متر مربع)
-11اجرای ویالی دوبلکس در شهرستان شهریار 200 (.متر)
 -12اجرای ویالی  2طبقه دو واحدی در آبسرد (100مترمربع)
 -13اجرای ویالی تک واحدی واقع در شهرستان دماوند،منطقه احمدآباد (90متری)
 -14اجرای ویال ی لوکس 3طبقه ی ،چهار واحدی در شهرستان دماوند،منطقه مشاء (1200مترمربع)
 -15اجرای ویال ی لوکس 3طبقه دو واحدی در شهرستان دماوند،منطقه آبسرد(450مترمربع)
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نمونه اداری ،آموزشی و درمانی
 -1احداث  16دستگاه مدرسه دو کالسه  70متری روستائی با سازه سبک گالوانیزه،LSFدر روستاهای پارس آباد مغان،استان
اردبیل  1120( .متر مربع)
 -2بازسازی بم به کارفرمایی  ASBآلمان اجرای پروژه سازه سبک گالوانیزه LSFآزمایشگاه امام خمینی و 20واحد مسکونی
 ASBآلمان 2400( .متر مربع).
 -3احداث پروژه  16دستگاه مدرسه دو کالسه با سازه سبک گالوانیزه LSFو  11دستگاه خوابگاه شبانه روزی نوسازی مدارس
استان اردبیل20700(.متر مربع).
 -4اجرای  5واحد مرکز بهداشت با سازه سبک گالوانیزه،LSFبه درخواست شبکه بهداشت استان هرمزگان 450(.مترمربع)
 -5اجرای ساختمان اداری  2طبقه،اداره آب و فاضالب شهر ری (240متر مربع)
 -6اجرای سازه ساختمان اورژانس بیمارستان طرفه ( 200متر مربع)

نمونه اضافه اشکوب
 -7اجرای پروژه اضافه اشکوب،با سازه سبک گالوانیزه ،LSFواقع در بام طبقه فوقانی ساختمان قوه قضائیه واقع در میدان
ارگ  200 (.متر مربع)
 -8اضافه اشکوب مسکونی واقع در خیابان اشرفی اصفهانی ،خیابان پارک 140(.متر مربع)
 -9اجرای اضافه اشکوب واقع در منطقه ، 13سازمان بازیافت شهرداری 260(.متر مربع)
-10اجرای اضافه اشکوب اداری و نمازخانه واقع در خیابان سردار جنگل ،اداره کل مخابرات ایران ( 360متر مربع)
-11اجرای اضافه اشکوب اداری واقع در خیابان اشرفی اصفهانی ،دانشگاه علم و فرهنگ 1000(.متر مربع)
-12اجرای اضافه اشکوب اداری واقع در منطقه قلعه حسن خان 150 (.متر)
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-13اجرای اضافه اشکوب اداری،واقع در اداره بهزیستی منطقه شهر ری 170 (.متر مربع)
 -14اجرای چهار دستگاه ویالی دوبلکس در استان گیالن ،شهرستان پونل ( 400متر مربع)
 -15اجرای یک دستگاه ویال دوبلکس در حومه شهر رشت( 210متر مربع)
 -16اجرای دو دستگاه ویالی دوطبقه واقع در جاده ساوه ،مجتمع باغستان (200مترمربع)
 -17اجرای اضافه اشکوب اداری برای اداره تصفیه خانه آب و فاضالب ارتش(70مترمربع)
 -18اجرای اضافه اشکوب اداری برای تصفیه خانه آب و فاضالب (120مترمربع)
 -19اجرای اضافه اشکوب اداری برای تصفیه خانه آب و فاضالب جاللیه ،خیابان فاطمی (135مترمربع)
 -20اجرای ساختمان 2طبقه ی اداری برای سازمان انرژی اتمی ،خیابان کارگر شمالی(420مترمربع)
 -21اجرای ساختمان هواساز به ارتفاع  ۴.۶متر برای بیمارستان کمالی کرج (  430متر مربع )
 -22اجرای ساختمان آموزشی  ۴کالسه جهت مدرسه عالمه طباطبایی میرداماد ( 200متر مربع )
 -23اجرای ساختمان اداری حوزه علمیه فاطمیه واقع در پونک ( 240متر مربع)
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