
 

 



 

 



 

 

 معرفی شرکت

جامعه در زمینه تامین مسکن  های دولت محترم جمهوری اسالمی ایران و پاسخگویی به نیازدر راستای اجرای سیاست

 های نوین صنعتی در ساخت و ساز، شرکت       آوریمندی از فن  بهره و کیفیت برتر   انبوه و حمایت از ساخت مسکن، با      

جمهوری اسالمی و     با محوریت و حمایت بانک مسکن 9831توسعه مسکن مهر نوین )سهامی خاص( در شهریور ماه 

 تشکیل گردید. های مطرح و معتبر در صنعت ساختمان با مشارکت شرکت

 گذاری مسکن )وابسته به بانک مسکن( شرکت سرمایه -

 ساختمان )وابسته به بانک صادرات(  توسعه المللیبین شرکت -

کلیه سهام خود را و شررکرت        المللی توسعه ساختمانهای سهامداران، شرکت بیندر پی تغییر سیاست 9818در سال 

  اند.گذاری مسکن پردیس واگذار نمودهگذاری مسکن نیز بخشی از سهام خود را به شرکت سرمایهگروه سرمایه



 

 

 معرفی شرکت

های مادر قصد دارد در زمینه        شرکت  این شرکت با پشتوانه قوی مالی، مهندسی و برخوردار از تجارب ارزشمند                

بر های نوین در صنعت ساختمان اقدام نموده و عالوه         آوریفن  گیری از ساخت انبوه مسکن به روش صنعتی و با بهره         

امور مربوط به طراحی و مطالعات، تامین تسهیالت، ساخت و ساز انبوه مشارکت در                      آن انجام خدمات در کلیه      

شرکت با داشتن     را در دستور کار خود قرار دهد. این        های اقتصادی گذاری در پروژ  نوسازی بافت فرسوده و سرمایه    

 دارد:امتیازات فوق آمادگی خود را در موارد ذیل اعالم می

ساخت و ساز انبوه و غیره ها و ادارات دولتی، تعاونی و خصوصی در جهتهمکاری با کلیه شرکت 

مصالح همکاری با کلیه پیمانکاران توانا و دارای صالحیت در زمینه تامین 

های مختلف ساختمانیانجام کلیه امور پیمانکاری در رشته 



 

 

 معرفی شرکت
 

 سمت نماینده در هیات مدیره نام سهامدار ردیف

 رئیس هیات مدیره آقای اکبر میرشفیعی گذاری مسکن پردیسسرمایه 9

 رئیس هیات مدیرهنایب آقای غالمرضا خدابخش سربندی گذاری مسکنسرمایه 2

 عضو هیات مدیره آقای جعفر شرفی پارس مسکن سامان 8

 مدیرعامل خارج از هیئت مدیره آقای هادی صالحی وزیری  4



 

 

 هاگواهینامه



 

 

 گواهینامه ها



 

 

 موضوع فعالیت
 شرکت 

های ساختمانی شرکت و    الف( فعالیت در زمینه مسکن، تهیه زمین و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه                  

های ساختمانی، مسکونی، صنعتی، اداری،       های شهرسازی، پروژه   توجیه اقتصادی و نوع کاربری زمین در طرح          

 فرهنگی و ورزشی در داخل و یا خارج از کشور

 ب( خرید و فروش خدمات و تکنولوژی ساخت از خارج و داخل کشور

های شهرسازی و   حقوقی و مشارکت در ایجاد، ساخت، توسعه و طرح            گذاری با اشخاص حقیقی و     ج( سرمایه  

 هاهای ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنپروژه

ها و سایر   د( دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیالت مالی از طریق اخذ تسهیالت مشارکت مدنی با بانک                       

 های تامین کننده منابع مالیسازمان



 

 

 موضوع فعالیت
 شرکت 

 های داخل و خارج از کشور به منظور ارائه دستاوردهای شرکتو( شرکت در نمایشگاه

 و تکمیل صنایع تولیدی بخش ساختمان و مسکن ز( ایجاد، ساخت، توسعه

های مرتبط با موضوع و     تی( )مجازی( به منظور انجام فعالیت     های )الکترونیکی( )آی  ها و پروژه  ح( انجام طرح   

 اهداف شرکت

های های شهرسازی و پروژه   المللی به منظور انجام خدمات مربوط به طرح       ط( شرکت در مناقصات داخلی و بین      

 های مذکور(ها و پروژهساختمانی )اعم از ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل طرح



 

 

 موضوع فعالیت
 شرکت 

 ی( واردات و صادرات انواع کاالهای مرتبط با فعالیت شرکت و هر نوع فعالیت پیمانکاری در داخل و خارج کشور 

ها با فعالیت شرکت مرتبط باشد یا این که موسسات مذکور را             ك( ایجاد و تاسیس انواع مؤسساتی که موضوع آن          

 از اشخاص ثالث تحصیل نماید یا در اینکه بنحوی از انحاء منافع حقوقی بدست آورد.

 صدور خدمات فنی و مهندسی و کسب درامد ارزی برای کشور و شرکتل( 

 های آموزشیارتقاء دانش فنی کارکنان و مهندسان شرکت بواسطه حضور در سمینارها و دورهم(  

 ایجاد اشتغال در کشورن( 



 

 

 استراتژی و 
 اندازچشم

سازی واحدهای  شرکت توسعه مسکن مهر نوین برای حضور فعال در بازار مسکن ایران از طریق انبوه                    

سازی، احداث واحدهای تجاری، اداری و فرهنگی با رویکرد استفاده از علم مدیریتی               مسکونی، شهرك 

گانه مدیریت پروژه و استفاده از نیروی انسانی متخصص و با تجربه و با اعتقاد و التزام                    1روز دنیا و ارکان     

 های زیر:به ارزش

  صداقت و پایبندی به اصول 

  التزام به کیفیت و نیازهای مشتریان 

 پذیری در قبال مشتریانمسئولیت 

  ایجاد خالقیت و نوآوری 

 ارتقا و رضایت کارکنان شرکت 



 

 

 استراتژی و 
 اندازچشم

 اندیشد.شود، میبه حضور موثر در بازار مسکن ایران و اثرگذار در سایر بازارهایی که شرکت در آن وارد می

 گیرد:های زیر را به کار میها و سیستمبرای نیل به اهداف فوق شرکت سیاست

 های مدیریت، به منظور کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیتبه کارگیری روش 

 های های نوین طراحی ساختمان، تبدیل خواستهتحقیق و توسعه فعال و توانمند در جهت به کارگیری شیوه

 های نوین ساخت.مشتری به مشخصات طراحی و انتقال و توسعه فناوری

 های فرهنگی، قومی، اقلیمی و ...رعایت اصول معماری با توجه به ویژگی 

 های نوین برای دستیابی به صنعت ساختمان سازی با کارایی الزمبه کارگیری فناوری 



 

 

 استراتژی و 
 اندازچشم

      تمرکز بر کیفیت محصوالت و خدمات در تمامی مراحل طراحی، تامین مصالح و کاالهای ساختمانی، مدیریت مراشریرن-

ها سازی در نیروی انسانی و به کارگیری سیستمآالت، اجرای پروژه و ارائه محصول به مشتریان از طریق آموزش و فرهنگ

 های مدیریت کیفیت.و دستورالعمل

 های ساختمانی و مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله نامهرعایت آیین 

 ها در راستای حفظ محیط زیستطرح و اجرای فضای سبز مجموعه 

  وجود سیستم مدیریت کیفیت در سازمان مطابق با استانداردISO9001-2000 

 های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه مطابق با استانداردهای ایجاد و به کارگیری سیستمPMBOK  وPPM    و تروجره

 های ساختمانی.به ابعاد مدیریتی پروژه

 هاتر پروژهافزارهای تخصصی جهت اجرای بهتر و با کیفیتاستفاده و به کارگیری جدیدترین و به روزترین نرم  



 

 

 سوابق کاری

در    درآمرد ساخت مسکن برای اقشار کرم   های دولت قبلی درخصوص این پروژه در راستای سیاست

هکتار در شهر اهواز با کارفرمایی سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان  8353زمینی به مساحت 

واحرد     2222سازنده( امضا شد. این پروژه مشترمرل برر          -کارفرما -تحت تفاهم نامه سه جانبه )بانک 

باشد. سیستم سازه پروژه مذکور اسکلت فلزی پریرو و      متر مربع می 232،222مسکونی با زیربنای کل 

های مقررات ملی ساختمان در طراحری و اجررای آن رعرایرت             نامهمهره بوده و کلیه ضوابط و آئین

 گردیده است.

% پیشرفت تحویل اداره کل راه و 82این پروژه با توجه به توافقات انجام پذیرفته با کارفرما در مرحله 

  مسکن و شهرسازی استان خوزستان گردید.

 واحدی نفت اهواز 0222پروژه 



 

 

 سوابق کاری

 واحدی نفت اهواز 0222پروژه 



 

 

 سوابق کاری
 واحدی نفت اهواز 0222پروژه 



 

 

 سوابق کاری

 واحدی نفت اهواز 0222پروژه 



 

 

 سوابق کاری
 واحدی نفت اهواز 0222پروژه 



 

 

 سوابق کاری

های سودآور و زودبازده تصمیم به خرید قطعه زمینی در تهرانپارس            این شرکت با دستور کار پروژه     

مترمربع گرفته و پس از ارائه طرح توجیهی آن نسبت به اخذ                333شرقی به وسعت      481خیابان  

طبقه روی همکف در قالب       5طبقه شامل یک زیرزمین و همکف و           7پروانه از شهرداری در قالب      

 واحد مسکونی اقدام نموده است.  41

 

 مجتمع مسکونی پارسیان



 

 

 سوابق کاری

باشد. در حال حاضر پروژه تحویل      مترمربع مساحت مفید می   192513مترمربع مساحت ناخالص و       94/2591پروژه دارای   

خریداران گردیده است. کلیه تاسیسات و تجهیزات خریداری شده برای پروژه از بهترین نوع موجود در بازار بوده و                       

 ساختمان به صورت کامل در روند ساخت پروژه به کارگرفته شده است. 91قوانین مبحث 

 مجتمع مسکونی پارسیان



 

 

 سوابق کاری
 مجتمع مسکونی پارسیان



 

 

 سوابق کاری
 مجتمع مسکونی پارسیان



 

 

 سوابق کاری

 مجتمع اداری شاهین

واقع گردیده که متعلق به       38مترمربع در تهران، میدان شعاع، خیابان خدری، پالك           332این پروژه در زمینی به مساحت       

باشد و در قالب مشارکت در ساخت با آن شرکت آغاز گردید. جواز ساختمانی آن در                 شرکت توسعه و عمران امید می     

واحد   22طبقه زیرزمین و همکف برای پارکینگ و تاسیسات و البی و پنج طبقه روی آن در قالب                     2طبقه شامل     /قالب  

 اخذ گردید. 125/523مسکونی )با موقعیت اداری( در تاریخ 

باشد. پروژه تمام شده و در مرحله        مترمربع زیربنای مفید می     //98مترمربع زیربنای ناخالص و        2913این پروژه دارای    

 باشد.تحویل موقت می



 

 

 مجتمع اداری شاهین سوابق کاری



 

 

 مجتمع اداری شاهین سوابق کاری



 

 

 مجتمع اداری شاهین سوابق کاری



 

 

 سوابق کاری
 مجتمع اداری شاهین



 

 

 سوابق کاری
 مجتمع مسکونی آبشار

پروژه آبشار را     Bها و تحقق اهداف و برنامه های خود اجرای عملیات بعد از اسکلت بلوك               شرکت در راستای گسترش فعالیت    

طبقه می    82طبقه روی همکف که مجموعا         /2طبقه زیرزمین و      8مترمربع شامل     84311تهران به مساحت      22واقع در منطقه    

 باشد، را در قالب پیمانکاری برعهده گرفته است. 



 

 

 سوابق کاری
 مجتمع مسکونی آبشار



 

 

 سوابق کاری
 مجتمع مسکونی آبشار



 

 

 مجتمع مسکونی آبشار سوابق کاری



 

 


