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 عنوان پروژه : روبان نور
 

 نوع کاربری : اداری تجاری

 30,700( : 2mمساحت کل پروژه )

 9,170( : 2mمساحت کل پارکینگ )

 بلوار اندرزگو -تهران موقعیت : 

 

 

 

 

 

 برخی از پروژه های گروه صنعتی بستانچی 

  

 عنوان پروژه : بام نیایش 

 اداری تجارینوع کاربری : 

 30,000( : 2mمساحت کل پارکینگ )

 نیایش –تهران موقعیت : 
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 مجتمع اداری تجاری تفریحی مگاپارسعنوان پروژه : 
 

 تجاری تفریحی ادارینوع کاربری : 

 00000( : 2mمساحت کل پروژه )

 خیابان معلم –تهران موقعیت : 

 

 

 عنوان پروژه : پروژه اتاق بازرگانی 

 ادارینوع کاربری : 

 مطهری –تهران موقعیت : 
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 عنوان پروژه : آوا سنتر
 

 نوع کاربری : اداری تجاری

 32,500( : 2mمساحت کل پروژه )

 بلوار اندرزگو -تهران موقعیت : 

 

 

 

 تندیس زنبقعنوان پروژه : 
 

 نوع کاربری : مسکونی

 45,000( : 2mمساحت کل پروژه )

 زعفرانیه -تهران موقعیت : 
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 عنوان پروژه : توپاز
 

 اداری تجارینوع کاربری : 

 20,150( : 2mمساحت کل پروژه )

 7,100( :  2mمساحت کل پارکینگ )

 بلوار آیت اهلل کاشانی –تهران موقعیت : 

 

 

 

 

 

 هدیش مالعنوان پروژه : 
 

 نوع کاربری : اداری تجاری

 46,000( : 2mمساحت کل پروژه )

 14,000( : 2mمساحت کل پارکینگ )

 هروی -تهران موقعیت : 
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 کوهکعنوان پروژه : 
 

 نوع کاربری : مسکونی

 15,000( :  2mمساحت کل پارکینگ )

 22منطقه  –تهران موقعیت : 

 

 

 عنوان پروژه : شهید خرازی 

 مسکونینوع کاربری : 

 22منطقه  –تهران موقعیت : 
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 عنوان پروژه : ساختمان مهر
 

 ادارینوع کاربری : 

 33750( : 2mمساحت کل پروژه )

 نجات اللهی –تهران موقعیت : 

 

 

 متر مربع می باشد.1,000,000مساحت پروژه های انجام شده بیش از 
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 برخی از پروژه های تهران

نیاوران-پروژه کوهسار درکه-پروژه کوروش   

زعفرانیه-پروژه بام سروستان بلوار فردوس-پروژه تجاری آرال   
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اقدسیه-پروژه امرالد  

توحید-پروژه توحید  

الهیه-پروژه مریم  

ولنجک-پروژه ژوان پارک  
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22منطقه -پروژه رزمال بازار بزرگ تهران-سرای دلگشا    

فرمانیه-پروژه بام فرزانه جنت آباد-پروژه بهاران   
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 پروژه ساختمان فکور مغناطیس

 پروژه بام کامرانیه

آجودانیه-پروژه لوتوس  

 پروژه بام شریعتی
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 برخی از پروژه های سایر شهر ها

اصفهان-بیمارستان عسگریه  مشهد-پروژه ستاره شهر   

مشهد-پروژه هتل حبیب مشهد-بیمارستان ناظران   
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 مشتری ردیف

 پروژه تونل پونه آزاد راه اراک خرم آباد 1

 مترو تهران 7پروژه فن های تونلی و میان تونلی خط  2

 مترو تهران 6پروژه فن های ایستگاهی خط  3

 لیست پروژه های تونل و مترو
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 نوع سفارش مشتری ردیف

 S&P بلوار اندرزگو -پروژه اداری تجاری روبان نور  1

 S&P اقدسیه -پروژه تجاری آوا سنتر  2

 My Air هروی -آقای فریدونفر -پروژه تجاری هدیش مال 3

 .BOSTANCHI GRP گروه ساختمانی تندیس-زعفرانیه-پروژه مسکونی تندیس زنبق 4

 My Air گروه توسعه بام - 2پروژه تجاری بام لند  5

 6  My Air پروژه اتاق بازرگانی 

 7  S&P 22منطقه  -پروژه تجاری رزمال  

 8  .BOSTANCHI GRP 22منطقه  -پروژه ایران مال  

 9  S&P جردن -پروژه گلشهر 

 10  .BOSTANCHI GRP 22منطقه  -پروژه شهید خرازی  

 11  S&P پروژه بام شریعتی 

 12  My Air مشهد -پروژه ی ستاره شهر  

 13  .BOSTANCHI GRP مشهد -پروژه ی هتل حبیب  

 14  My Air مشهد-پروژه ی بیمارستان ناظران  

 My Air جنت آباد -پروژه وسک  15

 .BOSTANCHI GRP توحید-آقای طاهری-پروژه اداری تجاری توحید 16

 .BOSTANCHI GRP اصفهان-پروژه بیمارستان عسگریه 17

 18  S&P الهیه-آقای تراب زاده-پروژه مسکونی مریم 

 19  My Air 22منطقه  -پروژه ی کوهک  

 Aironn پروژه ساختمان مهر شرکت تاسیسات دریایی 20

 S&P خیابان وزرا -آقای میری -پروژه اداری وزرا تجاری 21

 My Air بازار بزرگ تهران-پروژه سرای دلگشا 22

 My Air پروژه مگا پارس 23

لیست پروژه های ساختمانی گروه 

 صنعتی بستانچی
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 نوع سفارش مشتری ردیف

 My Air مهندس امین طینت -پروژه ی مسکونی نیلوفر  24

 S&P مهندس معنوی -پروژه ی سرو شرقی  25

 My Air مرزداران -آقای منزه  -پروژه مسکونی کیمیا  26

 S&P صادقیه-آقای امانی-پروژه اداری تجاری امانی 27

 S&P زعفرانیه -پروژه آصف  28

 My Air ولنجک -پروژه مسکونی فاطیما  29

 .BOSTANCHI GRP شرکت ساختمانی لوتوس-پروژه کوروش 30

 31  .BOSTANCHI GRP پروژه رونا 

 32  S&P ولنجک-آقای صائبی-پروژه مسکونی ژوان پارک 

 33  S&P جنب آباد -پروژه مسکونی بهاران  

 34  .BOSTANCHI GRP پروژه ساختمان اصلی فکور مغناطیس 

 35  .BOSTANCHI GRP پروژه خدمات انفورماتیک  

 36  S&P آجودانیه -آقای فریدون فر  -پروژه مسکونی لوتوس  

 37  S&P نیاوران -پروژه مسکونی آقای عباسی 

 38  .BOSTANCHI GRP آقای سیفی-پروژه تجاری مسکونی نگین زرگنده 

 39  .BOSTANCHI GRP پروژه بام فرزانه 

 .BOSTANCHI GRP پروژه بام کامرانیه 40

 .BOSTANCHI GRP گروه توسعه بام -پروژه مسکونی بام سروستان)بام زعفرانیه(  41

 .BOSTANCHI GRP پروژه بام فرشته 42

 43  S&P پروژه دیدار و کمان 

 44  My Air پروژه آکادا سنتر 

 My Air پروژه پدیدار 45

 My Air پروژه نارسیس 46
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 نوع سفارش مشتری ردیف

 My Air آقای ایت اللهی-پروژه مسکونی ولنجک 47

 My Air فرمانیه-آقای کرمی-پروژه مسکونی  48

 S&P خ ونک-آقای قباچی-پروژه اداری ونک  49

 My Air آقای شهبازی -پروژه ی مسکونی ولنجک  50

 My Air مهندس شکوری -پروژه ی آقای نوربخش  51

 S&P مهندس شکوری -پروژه ی آقای معصوم زاده  52

 .BOSTANCHI GRP ویال -آقای پناهی  -پروژه هتل راسن  53

 .BOSTANCHI GRP پروژه مسکونی برج پاسارگاد 54

 S&P شهید بهشتی -آقای رزاقی  -پروژه اداری صابونچی  55

 S&P ساتل صنعت پویا -پروژه مسکونی آقای رجبی  56

 S&P ساتل صنعت پویا -پروژه مسکونی آقای ابراهیمی  57

 S&P صادقیه-آقای صبورنیا-پروژه اداری تجاری توپاز 58

 BOSTANCHI GRP./S&P پروژه بانک رفاه 59

 S&P تهرانسر -پروژه مسکونی آقای حاج احمدی 60

  S&P  تهرانسر -پروژه مسکونی آقای کرباسی 61

 .BOSTANCHI GRP پاسداران-آقای تراب زاده-پروژه مسکونی کوهستان 62

 S&P تهرانسر-آقای محصلی-پروژه   63

 My Air پروژه مسکونی آقای خلج 64

 My Air پروژه مسکونی آقای بیات 65

 My Air پروژه تتیس شریعتی 66

 My Air پروژه آقای تجریه کار 67

 My Air پروژه آقای خوب بخت 68

 My Air پروژه آقای عباسی 69
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 نوع سفارش مشتری ردیف

 S&P  تهرانسر -پروژه مسکونی آقای کردبچه 70

 S&P تهرانسر -پروژه مسکونی آقای سیفی 71

 S&P نیاوران -آقای عنبرستانی  -پروژه مسکونی کوهسار  72

 My Air پروژه پاساژ نیکا 73

 My Air پروژه مسکونی آقای حیدرهایی 74

 My Air  تهرانسر -پروژه مسکونی آقای خانی 75

 My Air مالصدرا -آقای نانکلی  -پروژه اداری خوارزمی  76

 My Air خیابان وزرا -آقای باقری-پروژه اداری وزرا 77

 S&P نیاوران-پروژه مسکونی آوا فرزین 78

 My Air آقای بنی اسدی -پروژه ی فردوسی  79

 My Air آقای بنی اسدی -پروژه ی نشاط  80

 .BOSTANCHI GRP آقای موسوی-پروژه مسکونی شیرین دزاشیب 81

 S&P نیاوران -پروژه مسکونی مژده  82

 S&P بلوار بهزادی -پروژه مسکونی بهزادی  83

 .BOSTANCHI GRP پروژه مسکونی آقای قراخانلو 84

 My Air پروژه اداری تجاری اقای مقدم 85

 .BOSTANCHI GRP خیابان سمیه -هتل نگین  86

 .BOSTANCHI GRP سعادت آباد -آقای رجبی-پروژه مسکونی رویال کالسیک 87

 .BOSTANCHI GRP اقدسیه -خانم مسلمی فرد  -پروژه امرالد  88


