


معــــرفـــ
شـــرکتـــــــ

اعتباری  مالی  بعنوان هلدینگ ساختامنی موسسه  این رشکت 

ملل با بهره گیری از توان فنی و مهندسی و در جهت نیل به 

ای  تدوین شده هلدینگ چند رشته  اسرتاتژی های  و  اهداف 

موسسه ملل گام بر می دارد.

 رشکت گسرتش عمران ملل

مــدیـران ارشـــــــد

اعضای هیئت مدیره

رشکت تخصصی در زمینه مدیریت فروش و بهره برداری از کلیه پروژه های ساخته 

شده و یا در دست احداث گروه ساختامنی ملل

انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی، فروش و سایر فعالیت های ذیربط در 

این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران

امکان سنجی و تدوین و  انجام مطالعات  ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و 

اجرای سیاست های فروش برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه ها و رشکت ها از طریق تأسیس 

یا تعهد سهام رشکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام رشکت های موجود

اخذ منایندگی از مؤسسات و رشکت های معترب داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف 

مرتبط با موضوع فعالیت رشکت

 انجام کلیه امور مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع رشکت مرتبط 

باشند

مهندس سید حسین جوادی - مدیر عامل

دکرت غفورخرامهر - رئیس هیئت مدیره

دکرت حسین اشکوه - نایب رئیس مدیر عامل

مهندس اصغر فخرایی - عضو هیئت مدیره



شـــرکتـــــــ
تاریخچـــــ

های  پروژه  برداری  بهره  و  فروش  مهندسی  هدف  با  ملل  عمران  گسرتش  رشکت 

های  گروه رشکت  توسط  که  تجاری  و  اداری  مسکونی،  های  کاربری  با  ساختامنی 

ساختامنی ملل به عنوان بزرگرتین سازنده کشور در سال 1396 از سوی وزارت راه و 

شهر سازی معرفی شده بوده تاسیس گردید.

این رشکت با استفاده از تجربه افراد کاردان و نیز خالقیت نیروهای جوان در این 

صنعت بنا نهاده شده و به پشتوانه و اعتامد نام تجاری ملل و نیز قدرت رسمایه 

درحال گردش توسط گروه توسعه اقتصاد ملل و با استفاده از علم مدیریت روز، 

موفق شده است جایگاه خود را در میان رشکت های تراز اول مهندسی فروش پروژه 

های ساختامنی تثبیت مناید
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ماموریت
فلسفه وجودی رشکت گسرتش عمران ملل؛ صیانت و ارتقاء منافع سهامداران و دیگر 

ذینفعان و تداوم سودآوری رشکت از طریق توسعه و بهبود سبد رسمایه   گذاری، خلق 

ارزش پایدار و مدیریت بهینه رشکت های تابعه می باشد.



زیرمجموعــــ

رشکت عمران نوین توس جاودان

تاریخ تأسیس: 1388

گروه رشکت های ساختامنی ملل

رشکت زیبا سازه توس گام

تاریخ تأسیس: 1389

• مدیریت تأمین و تدارک تجهیزات و مصالح پروژه های گروه توسعه اقتصاد ملل

• انجام عملیات تأمین و خرید کلیه اقالم رسمایه ای زیرمجموعه های گروه توسعه اقتصاد ملل

• انجام کلیه امور پیامنکاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و گردشگری و 

مشارکت با اشخاص و نهادها در مورد مذکور

• انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختامن شامل آماده سازی طراحی پیامنکاری مشاوره فنی و 

نظارت مشارکت در ساخت اجاره و توزیع و فروش ارائه مشاوره های فنی اقتصادی بازاریاب و مالی تهیه 

گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستغالت و سایر اموری که به نحوی از 

انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد

• صادرات واردات و انجام کلیه امور معامالتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چارچوب موضوع 

رشکت

• انجام خدمات موردنیاز رشکت ها در موارد رسمایه گذاری های جدید توسعه و تکمیل و برنامه ریزی

• پیامنکاری و مدیریت پیامن در حوزه های عمرانی و ساختامنی خصوصاً مجتمع های بزرگ مسکونی، 

اداری، تجاری، فرهنگی و درمانی

• شناسایی و ابتیاع امالک مناسب جهت احداث ساختامن با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا بصورت 

ترکیبی

• مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای امور عمرانی )اعم از مسکونی، اداری، تجاری، راهسازی و تأسیساتی در 

داخل یا خارج کشور(

• بررسی و شناسایی موقعیت های رسمایه گذاری و تولید در داخل و خارج از کشور

• انجام خدمات فنی و مهندسی با روش های پیامنکاری یا مدیریت پیامن در رسمایه گذاری های مشرتک

موضوع فعالیت:

رشکت عمران مسکن سازان ایران

تاریخ تأسیس: 1377

• هلدینگ ساختامنی فعال در زمینه پروژه های عمرانی و بازآفزینی شهری و سهامدار 29 رشکت عمران و 

مسکن در کل کشور

• پیامنکاری و مدیریت پیامن در حوزه های عمرانی و ساختامنی خصوصاً بازسازی بافت های فرسوده شهری

• مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معامری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی 

و تولید ساختامن های الزم

• تهیه و اجرای طرح های عمران شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

• مدیریت، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع عملکرد رشکت

• صدور خدمات فنی و مهندسی در رشته های شهر سازی، معامری و ساخت و ساز مسکن و ساختامن، انجام 

امور بازرگانی داخلی بخش مسکن و ساختامن انجام امور بازرگانی خارجی )صادرات و واردات(

• مشارکت در هر نوع رسمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختامن مربوط باشد

موضوع فعالیت:

رشکت ساختامنی عمران تکالر 

تاریخ تأسیس: 1353

• بیش از 40 سال سابقه در حوزه های ساختامنی و عمرانی خصوصاً بلندمرتبه سازی و ساخت برج های 

مسکونی

• مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معامری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی

• احداث ساختامن های مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، ابنیه فنی و بلند مرتبه سازی

• تهیه و اجرای طرح های عمران شهری

• عملیات خرید اراضی، تجمیع و تفکیک، آماده سازی، احداث بنا اعم از مسکونی و خدماتی، تولیدی و 

تجاری در بافت های نو و فرسوده

• انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های داخلی و 

یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای اجرای عملیات و فعالیت های مربوط به رشکت

• فروش، نقل و انتقال، تهاتر، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع فعالیت رشکت با رعایت قوانین 

و مقررات مربوطه

• انجام امور پیامنکاری و کارگزاری، اجرای طرح های مسکن، ساختامن و ابنیه فنی و شهرک سازی، انبوه سازی 

و آماده سازی زمین و خدمات و تأسیسات شهری

• کلیه عملیات فنی و عمرانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به متام یا قسمتی از موضوع فعالیت 

رشکت مربوط باشد

• برنامه ریزی و رسمایه گذاری به منظور بهره گیری از فن آوری های نوین در داخل و خارج از کشور با 

هدف بهینه سازی و ارتقاء کیفیت ساخت و و سازه های مختلف

موضوع فعالیت:

رشکت گسرتش عمران ملل

تاریخ تأسیس: 1396

• رشکت تخصصی در زمینه مدیریت فروش و بهره برداری از کلیه پروژه های ساخته شده و یا در دست 

احداث مجموعه ملل

• انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی، فروش و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهارچوب 

مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران

• ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاست های فروش 

برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

سهام  تعهد  یا  تأسیس  از طریق  و رشکت ها  پروژه ها  در  و حقوقی  اشخاص حقیقی  کلیه  با  مشارکت   •

رشکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام رشکت های موجود

• اخذ منایندگی از مؤسسات و رشکت های معترب داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع 

فعالیت رشکت

• انجام کلیه امور مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع رشکت مرتبط باشند

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت:
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مجموعه توریستی ـ تفریحی ـ گردشگری گرگان                   

گرگـــــان

تهــــران

کرمــــان

مرکز تجاری ـ اداری ـ تفریحی کوه نور

مرکز تجاری ـ اداری ـ مسکونی یاقوت

هتل میثاق

ساختامن مرکزی گروه رشکت های ملل

تله کابین کرمان

پروژه تجاری ـ اداری ـ تفریحی جهان مال 
رشـــــت

مرکز تجاری ـ اداری آمیتیس

مرکز تجاری ـ اداری ـ تفریحی برلیان

مجتمع مسکونی فیروزه

دزفـــــولمجتمع مسکونی مروارید

مجتمع تجاری دزفول

مجتمع تجاری ـ اداری دامن افشار

شیــــــراز

مجتمع تجاری ـ اداری قرصدشت )املاس(

برج هتل مسکونی درنیکا

اصفـــهان

مجتمع تجاری ـ اداری غدیر

مرکز تجاری ـ اداری اُپال

اردبیــــل

مجموعه توریستی ـ تفریحی ـ گردشگری مشکین شهر مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کهنوج



پــــــــــروژه
معرفـــــــ

مرکز تجاری ـ اداری ـ تفریحی کوه نور

بارزترین شاخصه مرکز تجارت جهانی کوه نور در کنار بهره گیری از دانش روز عدم استفاده از الگوهای 
که  گونه ای  به  می باشد.  مجموعه  این  کاربری  و  پالن  هندسه،  حجم،  اجرای  و  طراحی  در  موجود 
مجموعه ای کامال" متفاوت را پیش روی مخاطب قرار  می دهد. نورپردازی خیره کننده منا و امتداد آن 
در داخل ساختامن و تلفیق مناسب با جذابیت های برصی داخلی سبب می شود تا محیطی دلنشین و 

چشم نواز را به هر بیننده ای القا کند.
مرکز تجارت جهانی کوه نور در زمینی به مساحت 2972 مرت مربع و زیربنایی افزون بر 69000 مرت مربع 

در 34 طبقه )26 طبقه بر روی همکف و 7 طبقه زیرزمین( در حال احداث می باشد.

موقعیت مکانی

مرکز تجارت جهانی کوه نور در مرکزیت شهر مشهد با حاشیه بالغ بر 75 مرت از بلوار فردوسی در 
ضلع شامل رشقی میدان جانباز، شاهراه اقتصادی شهر مشهد واقع گردیده است، امکان دسرتسی به 
کمربند اول مشهد، مجاورت با ایستگاه خط 3 قطار شهری، مسیر مستقیم به سمت بارگاه نورانی 
حرضت رضا )ع( سبب گردیده است تا این پروژه از نقطه نظر موقعیت جغرافیایی در جایگاه ممتازی 

قرار گیرد. 

منای پروژه

منای مجتمع تجاری-اداری کوه نور به عنوان قدرمتندترین شاخصه در معرفی و تثبیت جایگاه خود در 
ذهن هر بیننده براساس ایده ای کامال" خالقانه شکل گرفته است. از آنجا که منای هر ساختامن جزئی 
تفکیک ناپذیر از سیامی عمومی شهر محسوب می گردد هدف اصلی در طراحی منا، خلق اثری ویژه و 
منحرص به فرد به عنوان یک املان شهری با استفاده از نوآوری در طراحی و اجرای ساختامن بوده است 

که در هم تنیدگی برج اداری نقش موثری در ایجاد حس دعوت کنندگی به درون مجموعه را دارد.

مرکز تجارت جهانی کوه نور

با توجه به مطالعات بازار و شناخت پتانسیل و فرصت های پیرشو برای توسعه رسمایه گذاری، کانسپت 
اصلی این مجموعه، ایجاد یک مرکز تخصصی )هاب منطقه ای( برای تجارت طال، نقره، جواهر، ساعت، 
سنگ های قیمتی، کاالی آنتیک و عتیقه، منایندگی برندهای بین املللی معترب جواهرات، مراکز تامین 

مالی و غیره برای تجارت در سطح ملی و بین املللی در نظر گرفته شده است.

چیدمان صنوف 

 با توجه به ترکیب محصوالت قابل عرضه در مجتمع کوه نور جامنایی و نحوه چیدمان اصناف منتخب 
در 6 طبقه )از طبقه 1- الی 4+( به نحوی در نظر گرفته شده تا مراجعین به مجموعه، به بهرتین وجه 

ممکن به متامی فروشگاه ها دسرتسی داشته باشند و رونق مجتمع در کلیه طبقات حفظ شود.
دراین پیکر بندی تعداد فروشگاه ها در هر گروه، مساحت، موقعیت و همجواری فروشگاه ها نسبت به 

یکدیگر مد نظر قرار گرفته است. 

مشهــــد



فضا های داخلی

مرکز تجاری ـ اداری ـ تفریحی کوه نور

مرکز اداریمرکز تجاریآمفی تئاتر





پــــــــــروژه
معرفـــــــ

برج هتل مسکونی درنیکا

برج درنیکا با 25 طبقه در زمینی به مساحت 3864 مرت مربع و زیربنای تقریبی 43590 مرت مربع در 
منطقه خوش آب و هوای منطقه یک با ارتفاع 80 مرت به عنوان بلندترین برج مسکونی منطقه یک شهر 
مشهد احداث شده است. این برج با ارائه کیفیت ویژه ای از امکانات و خدمات بر اساس استانداردهای 
اجرایی نوین و جامع رسویس های انحصاری و متامیزی را به مالکان و بهره برداران این بنای همیشه 
برتر عرضه می کند. درنیکا نقطه تالقی خیابان خیام و بلوار فردوسی می باشد که سبب شده تا متایز 

کیفیت حتی در مسیرهای دسرتسی آن قابل مشاهده باشد.
معامری درنیکا معرف قدرت تکنولوژیک، تخصص سازندگان، حفظ هویت و بافت شهری و ترسیـم 

کننده معامری آینده شهر است و تصـویر ماندگاری برای مخاطبین و شهروندان ایجاد می کند.
درنیکا شامل 5 طبقه پارکینگ، 2 طبقه واحدهای تجاری، یک طبقه رستوران، سالن سینام، مهد کودک، 

الندری و ... می باشد.
برج مسکونی درنیکا به عنوان الگویی متفاوت از مفهوم زندگی به سبک درنیکا )زندگی دائم در یک 
هتل پنج ستاره( در مراحل پایانی ساخت می باشد. این پروژه یکی از برج های مسکونی مرتفع و لوکس 
در شهر مشهد است که به سبب استفاده از فناوری های روزصنعت ساختامن دارای ویژگی های منحرص 
به فردی در کنار سایر رقبای همرتاز خود در رسارس کشور می باشد و به سبب طراحی های ویژه در 
ساخت و نیز برنامه ریزی های انجام یافته برای مدیریت بهره برداری آن، بیشرت تداعی  کننده ی یک هتل 

پنج ستاره است تا آنکه رصفا یک برج مسکونی باشد.

ویژگی های ممتاز درنیکا
• طراحی ظاهری ممتاز، متفاوت و باوقار

• متهید استفاده از یک یا چند اثر هرنی در فضای ورودی و البی جهت ارتقاء ارزش هرن معامری
• طراحی مرکز خدمات و تاسیسات مناسب و گسرتده

• پایداری خدمات و رفاهیات بر اساس زیرساخت های مدرن و مطمنئ
• انتخاب رشکت بهره بردار

فضاهای تعریف شده برج درنیکا 
توزیع و تیپ بندی واحدها به گونه ای طراحی گردیده که سلیقه مشرتیان را براساس نیاز و قدرت خرید 
آنها تامین مناید. تعداد 102 واحدهای مسکونی به مساحت 120 الی 270 مرت مربع در طبقات دوم 
الی هجدهم و 4 واحد پنت هاوس به مساحت 550 و 700 در طبقات نوزدهم الی بیستم در این برج 

طراحی و ساخته شده است. 
عمومی شده  فضاهای  طراحی  و  تعریف  در  که  است  ویژه ای  توجه  پروژه،  این  امتیازات خاص  از 
است. این فضاها حدود 40% از کل زیربنا را شامل گردیده و در طراحی هرکدام از بخش ها از تجربه 
کارشناسان و مجموعه های مختلف بهره گرفته شده است. الزم به ذکر است کلیه این فضاها رصفا برای 

استفاده اختصاصی ساکنین طراح و ساخته شده اند.
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نگاهی  به امکانات و تجهیزات برج درنیکا  

به    مجهز  لوکس  بسیار  و  مدرن  بزرگ،  آسانسور  دستگاه  پنج  مجموعا   •

سیستم کدینگ 

• مخزن ذخیره آب آتش نشانی

• مخزن ذخیره آب مرصفی به میزان، به همراه سیستم آبرسانی )رسد و گرم( 

تحت فشار جهت تامین فشار آب الزم درکلیه طبقات

• دیزل ژنراتور کامینز انگلستان جهت تامین برق اضطراری مجموعه

و  ورزشی،  مکان های  در  تازه  هوای  تامین  جهت  هواساز  دستگاه های   •

بازی های رایانه ای

• سیستم مانیتورینگ آدرس پذیر اعالم حریق

• سیستم حفاظتی دوربین های مدار بسته 

• سیستم BMS زیرن آملان تجهیزات برقی بنا بر خواست ساکنین نیز خواهد 

بود

• سیستم آدرس پذیر اعالم و اطفاء حریق با تکنولوژی از دف فرانسه

• موتورخانه مرکزی کامال مانیتور شده 

• سیستم نگهبانی و حراست فیزیکی 24 ساعته

• درب ضد رسقت ورودی به مجموعه برج

• ارائه کارت هوشمند آسانسور به میهامنان ساکنین

• سالن گرد هامیی چند منظوره

• منظره چشم نواز و بی نظیر

• پیش بینی محلی برای اتاق کار 

• قفل رمز دار درب ورودی واحدها مجهز به سیستم های کارت هوشمند
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پروژه تجاری ـ اداری ـ تفریحی جهان مال



هتل میثاق
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هتل میثاق با وسعتی قریب به 24800 مرتمربع در موقعیت جغرافیایی جنوب غربی شهر مشهد واقع 
شده است. طرح توسعه و بازسازی با مساحت زیر بنایی حدود 35 هزار مرتمربع که 22 هزار مرتمربع 

از این زیر بنا هم اکنون در دست احداث و آبادانی می باشد.
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مجتمع مسکونی فیروزه

مجتمع مسکونی فیروزه

مجتمعی آراسته در زمینی به مساحت تقریبی 1900 مرت مربع در یکی از مناطق رو به رشد شهر مشهد 
)منطقه حجاب ،حجاب 93/3( احداث گردیده است.

و  عمومی  نقل  و  حمل  های  زیرساخت  به  دسرتسی  ارتباطی  محورهای  به  آسان  دسرتسی  امکان 
برخورداری از آب و هوای مطلوب از مزایای جامنایی شهری این پروژه می باشد.

دسرتسی به این مجتمع از بزرگراه آیت الله رفسنجانی، بزرگراه آزادی و بلوار حجاب به سهولت امکان 

پذیر است.

تنوع فضاهاى تعریف شده در مجتمع فیروزه

توزیع و تیپ بندى واحدها به گونه اى طراحى گردیده که سلیقه مشرتیان را بر اساس نیاز و قدرت 
خرید آن ها تامین مناید.

تعداد 40 واحد مسکوىن به مساحت 90 اىل 130 مرتمربع در طبقات اول اىل پنجم طراحى و درحال 
احداث مى باشد.

همچنین در بخش تجارى احداث یک فروشگاه بزرگ، یکپارچه و فاخر ویژه استقرار یک هایپر مارکت 
طراز اول براى خدمات رساىن شایسته به اهاىل مجتمع فیروزه در دستور ساخت و ساز قرار دارد. مجتمع مسکونی



تاریخچه پروژه

این پروژه در سال 1392 توسط "رشکت رسمایه گذاری و ساختامنی تجارت" به عنوان کارفرما پروژه 
آغاز شده است.

طراحی پروژه به رشکت "مهندسان مشاور طرح و پژوهش بوم آور" محول شده بود و این رشکت 
طراحی پروژه را درسال 1393 انجام داده است.

در سال 94-95 اجرای اسکلت و سقف پروژه با حدود 5400 تن فوالد توسط رشکت سازنده روف تراس 
انجام شده است.

نام های اولیه پروژه با اسامی مروارید ولیعرص و گل ولیعرص در منابع ذکر شده است.
در این گزارش از آن با نام پروژه ملل دامن افشار ذکر می شود. 

در نهایت با واگذاری کامل پروژه به "موسسه اعتباری ملل" تصمیم به انجام تغییرات، بهبود و به 
روزرسانی در طرح پروژه توسط "رشکت گسرتش عمران ملل" اتخاذ شد. در سال 1399 جناب آقای 
مهندس عشایری و همکاران محرتم ایشان نسبت به تغییرات در طرح معامری اقدام منودند و حاصل 
این موضوع در اختیار گروه مطالعات مهندسی ارزش و اقتصادی شاهین صفایی و همکاران قرار گرفت 
تا نسبت به بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی و امکان یابی 

اقدام منایند.
همچنین با توجه به سوابق مهندسی ارزش این گروه مقرر شد چالش ها و مشکالت طرح شناسایی و 

نسبت به ارائه راهکارها و ایده های خالقانه اقدام شود.

کلیات پروژه

این پروژه در تقاطع خیابان ولی عرص و دامن افشار در ناحیه ششم منطقه 3 شهرداری تهران در 
زمینی به مساحت 85.2532 مرت مربع واقع شده است.

این زمین یگانه و منحرصبه فرد با خیابان زیبای ولیعرص 62.47 مرت و با خیابان دامن افشار 15.47 
مرت به همراه 20.4 مرتی مجاورت دارد.

براساس طرح تفصیلی تهران این زمین در پهنه M111 واقع بوده که قابلیت احداث یک مجموعه 
چند منظوره تجاری، اداری، خدماتی به صورت بلند مرتبه را دارا است. 

پروانه ساختامنی صادر شده در مورخ 1398/12/27 زیربنای 81.38675 مرت مربع در 23  براساس 
طبقه شامل 4 طبقه تجاری، 11 طبقه اداری و 8 طبقه پارکینگ تعریف شده است.

مشخصات  زمین  پروژه

مساحت زمین مطابق سند پالک ثبتی به مساحت 85.2532 است.
عرض گذر دسرتسی به ملک جنوب 15.47 با پخ 20.4 مرت و در دسرتسی از غرب 62.47 می باشد.
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مجتمع تجاری ـ اداری دامن افشار

تهــــران



موقعیت مکانی پروژه دامن افشار

موقعیت مکانی پروژه به آدرس تهران خیابان ولی عرص باالتر از میدان ونک، نبش خیابان دامن افشار و یک 

پالک ملکی پایین تر از تقاطع بلوار میرداماد می باشد.

پروژه از لحاظ تقسیامت شهری در محله کاووسیه ناحیه شش، منطقه 3 شهرداری تهران قرار دارد. موقعیت 

عالی و منحرص به فرد در حاشیه خیابان زیبای ولیعرص و نزدیکی به بلوار میرداماد، دسرتسی به بزرگراه های 

هاشمی رفسنجانی )نیایش(، کردستان، مدرس، آفریقا و صدر از امتیازات خاص و ویژه این پروژه می باشد. 

درواقع این پروژه رسآغاز و ابتدای بلوار میرداماد محسوب شده و موقعیت اسرتاتژیکی در خیابان تاریخی 

ولیعرص دارد.

با توجه به جمیع جهات، پروژه دامن افشار قابلیت تبدیل شدن به یک پروژه در مقیاس منطقه و حتی شهر 

را دارا است.

موقعیت زمین در کانون محورهای شهری تهران قابل تعریف است.

استقرار پروژه در قلب محور ارتباطی رشقی و غربی تهران و در محور توسعه شهری شاملی و جنوبی تهران 

و همچنین دسرتسی در کوتاه ترین فواصل به نقاط کلیدی شهر ازجمله فرودگاه، بازار تهران، برج میالد قابل 

توجه و مالحظه است.
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مجتمع مسکونی مروارید

مجتمع مروارید در زمینی به مساحت 2520 مرت مربع با زیربنای کل 21000 مرت مربع و زیربنای مفید 11000 

مرتمربع در 17 طبقه ساختامن متشکل بر 6 طبقه زیرزمین )پارکینگ و انباری(، یک طبقه البی )مجموعه 

ورزشی و خدماتی( ،11 طبقه شامل 82 طبقه واحد مسکونی در طبقات اول الی یازدهم و بیش از 96 واحد 

پارکینگ در طبقه منفی یک الی منفی شش احداث شده است.

تنوع فضاهای تعریف شده در مروارید

توزیع و تیپ بندی واحدها به گونه ای طراحی گردیده که سلیقه مشرتیان را براساس نیاز و قدرت خرید آنها 

تامین مناید از امتیازات خاص این پروژه توجه ویژه ای است که در تعریف و طراحی فضاهای عمومی شده 

است.

در طراحی هرکدام از بخش ها از تجربه کارشناسان و مجموعه های مختلف بهره گرفته شده است.

کیفیت رسلوحه کار در  مجتمع مروارید

این مجتمع با ارائه کیفیت ویژه ای از امکانات و خدمات براساس استانداردهای اجرایی نوین، خدمات متامیزی 

را به مالکان و بهره برداران عرضه می کند.

با رویکرد حفظ هویت مبلامن شهری و  معامران این پروژه برگرفته از تخصص سازندگان و طراحان به نام؛ 

توسعه دهنده معامری شهری می باشد و در تالش است تصویر ماندگاری برای شهروندان و ساکنین ایجاد مناید.

مزیت های رقابتی مجتمع مسکونی مروارید

دارای مشاعات متناسب با کاربری های تعریف شده، استفاده از مصالح و تجهیزات با کیفیت، ارزش افزوده 

مناسب با توجه به رشد منطقه، طراحی معامری و سازه ایده آل و متناسب با کاربری، ورودی های مستقل بخش 

مسکونی و البی بزرگ و فاخر طراحی و ساخت بر اساس آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های مقررات ملی 

ساختامن.

نگاهی کوتاه به امکانات و تجهیزات مروارید

مجموعا چهار دستگاه آسانسور بزرگ، مدرن و بسیار لوکس مجهز به سیستم کدینگ، توجه به مسائل مربوط 

به کاهش مرصف و افزایش راندمان انرژی، مخزن ذخیره آب، آتش نشانی، مخزن ذخیره آب مرصفی، دستگاه های 

هواساز جهت تامین هوای تازه در رسویس های بهداشتی، مشاعات و مکان های ورزشی، سیستم مانیتورینگ 

آدرس پذیر، اعالم حریق که با حساسیت زیاد وجود دود یا آتش را در هر مکانی اعالم می مناید، سیستم حفاظتی 

دوربین های مدار بسته با بهره گیری از دوربین های مدرن در محوطه بیرونی مجتمع و فضاهای عمومی داخل.



فضاهای داخلی

مجتمع مسکونی مروارید

مسیر یابی

مجتمع مسکونی مروارید شمیران در منطقه یک شهرداری تهران، انتهای خیابان 

رشیعتی  در نزدیکی میدان قدس، خیابان شهید باهرن، خیابان صادقی، کوچه مهنا 

2 واقع شده است.

دسرتسی به این مجتمع از طریق بزرگراه های شهید صدر، شهید مدرس و خیابان 

رشیعتی به سهولت امکان پذیر است.

امکانات ویژه

• سالن اجتامعات با ظرفیت 100 نفر

• البی مجلل و با شکوه

• سالن ورزشی

• سونای خشک و بخار

• مسیر تندرستی و سالمت جهت ورزش و پیاده روی

• وجود آالچیق و مبلامن باغی در فضای حیاط مجتمع

• سیستم شوتینگ زباله

• سیستم دیزل ژنراتور و برق اضطراری

پالن طبقه ی اول تا نهم• تاسیسات مرکزی مدرن و پیرشفته منطبق با استاندارد های روز مهندسی
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معرفی 

ساختامن مرکزی رشکت های تابعه موسسه ملل در زمینی به مساحت 450 مرت مربع و با زیربنای 5453 
مرت مربع طراحی و ساخته شده است.

دسرتسی به این ساختامن از طریق بزرگراه های شهید همت، حکیم و کردستان به سهولت امکان پذیر است.

مشخصات 

این بنا در12 طبقه مشتمل بررشح زیر احداث شده است.

ساختامن مرکزی گروه رشکت های ملل

کاربری

رصافی - خدماتی

اداری

پارکینگ

اول الی هشتم

زیر زمین اول الی سوم

4000

1270

437همکف

مساحت کل )مرتمربع(طبقه
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مرکز تجاری ـ اداری ـ تفریحی برلیان

معرفی مجتمع تجاری-اداری-تفریحی برلیان

چشم انداز اقتصادی مجتمع چند منظوره برلیان، پررونق و سودآور پیش بینی شده و امید است در 
آینده بسیار نزدیک لقب شکوفاترین مرکز خرید و فروش جنوب رشقی کشور را از آن خود کند.

این پروژه برای تجارت پایدار بنا نهاده شده است، جایی که بزرگرتین ذهن ها و بهرتین استعدادها 
توانسته اند ایده های پیشگام را به تصویر بکشند و مرزهای سنتی را در هم شکنند.

سنگ بنای این مجتمع چند منظوره برلیان در سال 96 گذاشته شده و فعالیت های عمرانی در حوزه 
شهری، ساخت مجتمع ساختامنی با کیفیتی برتر مورد توجه قرار گرفت.

معرفی مجتمع تجاری اداری برلیان

مجتمع تجاری اداری برلیان اولین هوم سنرت شهر کرمان با 6 طبقه ساختامن در زمینی به مساحت 

62 هزار مرت مربع و زیربنای تقریبی 181 هزار مرت مربع با 372 واحد تجاری، 48 واحد اداری، هایپر 
مارکت، پردیس سینامیی، روف گاردن، فضای منایشگاهی، فودکورت و رستوران و مجموعه فرهنگی، 
شهربازی، فضای ورزشی و بیش از 1400 واحد پارکینگ طبقاتی، در بزرگراه امام خمینی، بلوار امام 

صادق)ع(، در حال احداث است.
این مجتمع عظیم با ارائه کیفیت ویژه ای از امکانات و خدمات براساس استاندارهای اجرایی نوین و 

جامع خدمات متامیزی را به مالکان و بهره برداران این بنای همیشه برتر عرضه می کند.
مجتمع برلیان ملل نقطه تالقی بلوار قائم و بزرگراه کرمان، بم می باشد که سبب شده تا متایز کیفیت 

حتی در مسیرهای دسرتسی آن نیز قابل مشاهده باشد.
معامری این مشاهده معرف قدرت تکنولوژیک، تخصص سازندگان، حفظ هویت و بافت شهری و 

ترسیم کننده معامری آینده شهر است و تصویر ماندگاری برای مخاطبین و شهروندان ایجاد می کند.

مرکز خرید خانواده

این مجموعه کلیه خدمات رفاهی و تفریحی شهروندی را در اختیار مراجعین می گذارد تا به راحتی و 
در کامل آسایش اوقات فراغت خود را سپری منایند.

فروشگاه ها و برندهای معترب با امکانات ویژه در زمینه های فروش انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه 
فعالیت دارند.

در طبقات همکف و اول مرکز خرید خانواده  طراحی و اجرا شده است که کال مشتمل بر 194 واحد 
تجاری با مساحت های متنوعی جهت فعالیت های مختلف تجاری و متناسب با سلیقه ها و نیازهای 

گوناگون می باشد.
این دپارمتان دارای یک وید وسیع است و دسرتسی به طبقات از طریق دو رسی پله برقی و دو دستگاه 

آسانسور پاناروما صورت می گیرد.
طراحی و چیدمان واحدهای تجاری به نحوی صورت گرفته که متامی آنها دارای ویرتین و قابلیت دید 

مناسب هستند.

کرمــــان



• ایده ای نو در ارائه خدمات ساختامنی مدرن در منطقه

• برخورداری از دسرتسی رسیع به رشیان ها و محورهالی خدماتی شهر

• طراحی مسیر کندرو و محل توقف کوتاه مدت در مجاورت ورودی

• موقعییت مکانی بی نظیر

• دسرتسی آسان به نقاط اصلی شهر و مناطق پیرامونی

• بزرگرتین شهربازی رسپوشیده جنوب رشق کشور

• طراحی بزرگرتین هایپر مارکت استان کرمان

• دارای مشاعات وسیع متناسب با کاربری های تعریف شده

• سالن آمفی تئاتر مدرن با ظرفیت 220 نفر و 3 سالن سینام

• استفاده از مصالح و تجهیزات باکیفیت

• ارزش افزوده مناسب با توجه به رشد منطقه، نوع همکاری ها و منحرصبه فرد بودن پروژه در منطقه

• طراحی معامری و سازه ایده  آل و متناسب با کاربری

• پالزای مرکزی به وسعت 6645 مرت مربع

• ورودی های مستقل و هم افزا برای کاربری اداری تجاری

• پیش بینی بزرگرتین روف گاردن جنوب رشق کشور

• تنوع مرتاژ در کاربرهای گوناگون متناسب با نیاز ها و سالیق

• طراحی و ساخت براساس آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی ساختامن

• منای خارجی با نورپردازی منحرصبه فرد

مزیت های پروژه
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مرکز تجاری ـ اداری ـ مسکونی یاقوت

درباره سازنده پروژه یاقوت

گروه زیباسازه توس گام با بهره گیری از دانش عمرانی و اقتصادی اقدام به رسمایه گذاری بسیار گسرتده 
در صنعت ساختامن منوده است هدف از این رسمایه گذاری عالوه بر ایجاد رونق اقتصادی در صنعت 
ساختامن و صنوف مرتبط با خلق آثاری فاخر و افتخار آفرین برای کشور است قطعاً با ادامه روند این 

مجموعه شاهد تحولی عظیم در پروژه های ساختامنی کشور خواهیم شد.
تعدادی از این پروژه در حال ساخت عبارت است از : پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول، ساختامن 
جدید شهرداری کرمان، هتل 5 ستاره لوتوس مشهد، مجتمع مسکونی تجاری اداره آتی شهر منطقه 22 تهران، 
مجتمع بازار بزرگ فجر یزد، مجتمع تجاری اداری سپاهان شهر اصفهان، تله کابین پارک جنگلی کرمان، 
ساختامن جدید شهرداری دزفول، مجتمع تجاری صیقالن رشت، مجتمع مسکونی معلم مشهد، مجتمع 
 مسکونی زمرد مشهد، پروژه جهان مال مشهد، مجتمع تجاری اداری کوه نور مشهد و ده ها پروژه دیگر..

پروژه یاقوت کرمان 

 17028 زیربنای  با  مرتمربع   1406 مساحت  به  زمینی  در  یاقوت  مسکونی  اداری  تجاری  مجتمع 
 مرتمربع در 2 بلوک با دسرتسی مجزا برای واحد های اداری و مسکونی طراحی و ساخته شده است.

موقعیت مکانی

مجتمع تجاری اداری مسکونی یاقوت درمیان شاهراه های بخش شاملی شهر کرمان حد فاصل چهار راه 
فرهنگیان و هتل بین املللی پارس کرمان واقع شده است  دسرتسی به مجتمع یاقوت از طریق بلوار جمهوری 
بزرگراه امام رضا علیه السالم و بلوار معلم به سهولت آسان پذیر است طراحی مدرن و زیبا در کنار موقعیت 
 ویژه برآوردی ارمغانی است برای متام کسانی که برای محیط کار و زندگی خود اهمیت ویژه ای قائل می باشند .

واحدهای مسکونی

طبقات هشتم الی یازدهم بلوک شاملی مجتمع یاقوت با زیربنای مفید هزار 1880مرت مربع با کاربری 
 مسکونی اختصاصی یافته است در این بخش از مجتمع یاقوت هر طبقه شامل 3 واحد مسکونی می باشد.

واحدهای اداری

طبقات اول الی نهم بلوک جنوبی مجتمع یاقوت با زیربنای مفید 5366 مرت مربع با کاربری اداری 
اختصاص یافته است در این بخش از مجتمع یاقوت هر طبقه شامل 6 واحد اداری به مساحت 44/79 

مرت مربع الی 88/140  مرت مربع می باشد.

مشخصات پروژه

مجتمع تجاری اداری مسکونی یاقوت در 13 طبقه مشتمل بر:
• تجاری: یک طبقه+ زیر زمین + نیم طبقه 2 واحد تجاری به مساحت کل 956 مرت مربع

• اداری: 9 طبقه اول الی نهم بلوک جنوبی 54 واحد اداری 77 الی 324 مرت مربع
• مسکونی: 4 طبقه نهم الی یازدهم بلوک شاملی 12 واحد مسکونی 108 الی 210 مرت مربع

• پارکینگ: 8 طبقه پارکینگ زیر همکف الی هفتم 112 واحد پارکینگ
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مشخصات فنی تله کابین

• طول کل مسیر: 1400 مرت
• حریم خط از هر طرف نسبت به آکس دکل ها: 20 مرت

• اختالف ارتفاع مسیر:201 مرت
• قطر چرخ های اصلی: 9.4 مرت

• ظرفیت نهایی حمل مسافر در کابین های 8 نفره: 1200 نفر ساعت
• مجموع زمان سوار و پیاده شدن: 10 دقیقه

• مجموع زیربنای ایستگاه مبدا و مقصد با احتساب سازه های چادری: قریب به 4818 مرت مربع
• رسعت کابل )کابل یکپارچه( در کل مسیر: 0 تا 50 مرت بر ثانیه

• رسعت اضطراری کابل )با دیزل ژنراتور 640 کاوا(: 1 مرت بر ثانیه
• قطر کابل: 42 میلی مرت

• تعداد دکل ها در کل مسیر: 8 پایه
)vip تعداد کابین: 20 کابین )18 کابین مبله عمومی، دو کابین •

• محل نصب ماشین آالت و سیستم های برقی: ایستگاه مبدا
• بلندترین دکل: 32 مرت و کوتاه ترین دکل 10 مرت

اهداف طرح
ایجاد مجموعه تفریحی، فرهنگی، رفاهی و اقامتی که در نهایت موجب رونق اقتصادی و آسایش و رفاه 

شهروندان خواهد شد.

مهمرتین فعالیت های انجام شده در بخش تله کابین تا کنون

• فونداسیون دکل های 1 تا 8 و فونداسیون و اسکلت فلزی ایستگاه مبدا و مقصد انجام شده است.
• 32 عدد کانتیر تجهیزات مربوط به خط و ایستگاه مبدا و مقصد+ 4 کانتیرن تجهیزات مربوط به 

کابین ها تخلیه شده است.
• خرید انشعاب برق به میزان 890 کیلووات از رشکت توزیع برق شامل کرمان جهت ایستگاه مبدا 

تله کابین انجام شده است.
• طرح نیرورسانی به ایستگاه مبدا تله کابین تا نقطه تحویل توسط رشکت توزیع برق کرمان انجام 

شده است. 
• طرح برق رسانی داخلی به ایستگاه مبدا تله کابین کرمان از نقطه تحویل تا ایستگاه مبدا انجام 

شده است و مجموعه دارای برق شده است.
• خرید انشعاب آب ایستگاه مبدا تله کابین کرمان انجام و کنتور نصب شده است.

• عملیات اجرایی در بخش معامری ، برق و مکانیک ساختامن ایستگاه مبدا و مقصد در حال انجام 
می باشد.

• سازه چادری رستوران ایستگاه مبدا تله کابین اجرا شده و سازه چادری رستوران ایستگاه مقصد در 
حال اجرا می باشد.

تله کابین کرمان
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هدف از اجرای پروژه 

با افزايش ترافيک جاده ای رضورت خدمات رسانی به رانندگان و رسنشينان خودرو های سبک و نيمه 
سنگین خصوصا در کوريدور های حمل بار و مسافر روز به روز مهم تر و قابل توجه می باشند.

به ويژه  استان هرمزگان و  به  به منظور دسرتسی  از مرکز کشور و  بار و مسافر  در کوريدور حمل 
بندرعباس به عنوان يک پايانه ی صادرات و واردات مهم در جاده ی اصلی نقش ايفا می منايند. 

الف: جاده تهران شهربابک سیرجان بندرعباس
ب: جاده کرمان جیرفت، کهنوج، بندرعباس

اهداف کالن مدنظر 

• ايجاد پروژه ای محرک توسعه 

• تبديل نقش گذری شهر به نقش مقصدی 

• تبلور هويت و فرهنگ بومی در شاکله مجموعه 

• خوانشی از منظر کشاورزی شهر در بدو ورود به شهر 

• ارتقا سطح خدمات رفاهی و تفريحی شهر

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کهنوج با هدف استقرار کارکردهای زير با توجه به اهداف مجموعه 

در دست احداث می باشد.

اين فضاها عبارتند از: 

1- مجموعه اقامت: به جهت استقرار کوتاه مدت رانندگان و مسافران

2- مجموعه پذيرايی + مغازه های تجاری: به منظور خدمات دهی به مسافرين و ساکنني شهر

3- استخر: در راستای ارتقا سطح کيفی خدمات رفاهی و ورزشی شهر 

4- بازارچه ميوه و تره بار: در راستای شاخص سازی عملکرد اقتصادی کشاورزی شهر 

5- )جايگاه سوخت رسانی( بنزين، گاز و گازوئيل 

6- تعمريگاه تعويض روغن، کارواش )سبک و سنگین(

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کهنوج
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مجتمع تجاری ـ اداری غدیر

پروژه غدیر اصفهان

پروژه غدیر در زمینی به مساحت 6.590 مرتمربع واقع در میدان غدیر سپاهان شهر اصفهان واقع 
شده است. این پروژه مجموعا در7 طبقه و با کاربری های متنوعی درحال ساخت می باشد.

این پروژه متشکل از کاربری های پایه ای تجاری و اداری و نیز کاربری های تکمیلی فرهنگی، ورزشی، 
پزشکی ورزشی ، 43 واحد اداری، 150 واحد تجاری می باشد.

این مجتمع با داشنت کاربری های متنوع می تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای ساکنین منطقه سپاهان 
شهر باشد.

اصفهــان



مرکز تجاری ـ اداری اُپال
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مجتمع تجاری اداری اپال

مجتمع تجاری اداری اُپال، میدان آزادی )دروازه شیراز( ابتدای خیابان سعادت آباد واقع شده است.
دسرتسی به این مجتمع از طریق بزرگراه همت، خیابان های چهارباغ باال و هزار جریب به سهولت 

امکان پذیر است.

منای جنوبی پروژه اپال

در طراحی منای پروژه اوپال دقت نظر و ایده پردازی ویژه صورت گرفته است تا یک منای خاص و زیبا 
پروژه را از دیگر ساختامن ها متامیز مناید.ترکیب مرتیال مدرن و سنتی جذابیت منحرص به فردی به 
پروژه بخشیده است، در طراحی منا از املان های سنگ، آجر سنتی اصفهان و شیشه استفاده گردیده، 

همچنین استفاده از گیاهان سبز طبیعی روح تازگی و طراوت را به بینندگان ارائه می مناید.

منای شاملی پروژه اپال

مجتمع تجاری اداری اپال در زمینی به مساحت تقریبی 1700 مرتمربع، زیربنای کل 12000 مرتمربع 
و زیربنای مفید 5170 مرتمربع ، با 10 طبقه ساختامن)3 طبقه زیرزمین ،2طبقه تجاری، 5طبقه اداری 
مشتمل بر 34 واحد اداری در طبقات اول الی ششم و بیش از 134 واحد پارکینگ در طبقه اول الی 

زیرزمین سوم در منطقه سعادت آباد اصفهان واقع شده است.

نگاهی کوتاه به امکانات و تجهیزات اپال

LG  از برند VRF سیستم رسمایش گرمایش •
ABB و ZENNIO از برند BMS سیستم کنرتل هوشمند برق •

• رسامیک اسلب کف از برند مرجان
• لوله کشی آب 5الیه از برند سوپرپایپ

ZETTA سیستم آتش نشانی و اعالم و اطفاء حریق از برند •
• مجهز به سیستم دوربین مداربسته و دزدگیر

• سیستم ارتباطی بر بسرت فیرب نوری
• اسکلت فلزی دارای پوشش ضد حریق

• مجموعا چهار دستگاه آسانسور، شامل دو دستگاه 12 نفره شیشه ای پانوروما مدرن و 2 دستگاه 
آسانسور 16 نفره باربر شیشه ای پانوروما

• توجه به مسائل مربوط به کاهش مرصف و افزایش راندمان انرژی



فضای البی

مرکز تجاری ـ اداری اُپال

پالن طبقه 1-

پالن طبقه 2-



فضاهای داخلی

مرکز تجاری ـ اداری اُپال

فضای داخلی بانک
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مجتمع تجاری اداری آمیتیس

اداری آمیتیس در زمینی به مساحت تقریبی 1980 مرت مربع در 8 طبقه ساختامن  مجتمع تجاری 
با زیربنای تقریبی 7390 مرت مربع  انبار(  پارکینگ و 1طبقه  اداری، 1طبقه  )2طبقه تجاری، 4طبقه 
مشتمل بر 30 واحد تجاری در طبقات همکف و اول، 30 واحد اداری در طبقات دوم الی پنجم و بیش 

از 32 واحد پارکینگ در طبقه زیرزمین اول در منطقه صیقالن شهر رشت واقع شده است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در خصوص نیاز سنجی های مجتمع های تجاری و اداری مهم ترین 
عامل برای انتخاب واحد تجاری و اداری موقعیت مکانی و نزدیکی به مراکز جمعیتی می باشد که 

مجتمع آمیتیس رشت از این ویژگی برخوردار است.
چشم انداز اقتصادی مجتمع آمیتیس پر رونق و سود آور پیش بینی می گردد و امید است در آینده ای 

بسیار نزدیک به یک مرکز خرید و فروش در محدوه مرکزی شهر رشت تبدیل گردد.
برای طراحی و ساخت  نیاز سنجی های الزم  و  کنار مطالعات  در  ملل  اقتصاد  توسعه  هدف گروه 

پروژه های تجاری و اداری ساخت بناهایی در خور شأن مردم رشت می باشد.

کیفیت رسلوحه کار در مجتمع آمیتیس رشت

این مجتمع با ارائه کیفیت ویژه ای از امکانات  و خدمات براساس  استاندار های اجرایی نوین خدمات 
متامیزی را به مالکان و بهره برداران عرضه می کند معامری این پروژه برگرفته از تخصص سازندگان، 
حفظ هویت مبلامن شهری و توسعه دهنده معامری شهر است و تصویر ماندگاری برای شهروندان و 

مراجعین ایجاد می مناید.

مزیت های نسبی آمیتیس رشت

• دسرتسی آسان به نقاط اصلی شهر و مراکز تجارت رشت

• دارای مشاعات متناسب با کاربری های تعریف شده

• استفاده از مصالح و تجهیزات با کیفیت

• ارزش افزوده مناسب با توجه به رشد منطقه

• طراحی معامری و سازه ایده آل و متناسب با کاربری

• ورودی های مستقل و هم افزا برای کاربری های تجاری، اداری و پارکینگ

• طراحی و ساخت براساس آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های مقررات ملی ساختامن

مرکز تجاری ـ اداری آمیتیس

رشــــت



مجتمع تجاری ـ اداری قرصدشت )املاس(

پــــــــــروژه
معرفـــــــ

مجتمع تجاری ـ اداری قرصدشت
مجتمع تجاری اداری قرصدشت با 10 طبقه ساختامن )5 طبقه تجاری و 3 طبقه پارکینگ( در زمینی 

به مساحت 935 مرت مربع و زیربنای تقریبی 4500 مرت مربع با 25 واحد اداری و 2 واحد تجار ی و 

بیش از 65 واحد پارکینگ طبقاتی در یکی از مناطق اسرتاتژیک و خوش آب و هوا ی شهر شیراز واقع 

شده است.

واقع در منطقه ای اسرتاتژیک

خیابان قرصدشت یکی از قدیمی ترین مناطق شیراز در عفیف آباد است که در غرب شهر شیراز قرار 

دارد آب و هوای خوب و باغ های مصفا باعث گردیده که شهرت این محله شیراز نه تنها در دیگر 

شهرهای ایران بلکه در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز طنین انداز شود و رسمایه گذاران بسیاری از 

این کشورها در منطقه قرص دشت اقدام به خرید باغ و ویال منوده اند.  

کیفیت را رسلوحه کار خود قرار داده ایم

این مجتمع با ارائه کیفیت ویژه ای از امکانات و خدمات براساس استانداردهای اجرایی نوین و جامع، 
خدمات ممتازی را به مالکان و بهره برداران عرضه می کند.

معامران این پروژه معرف قدرت تکنولوژیک، تخصص سازندگان، حفظ هویت و بافت شهری و ترسیم 
کننده معامری شهر است و تصویر ماندگاری برای مخاطبین و شهروندان ایجاد می کند.

مزیت های نسبی

• دسرتسی آسان به نقاط اصلی شهر و مراکز تجاری شهر شیراز

• دارای مشاعات وسیع متناسب با کاربری های تعریف شده

• استفاده از مصالح و تجهیزات با کیفیت

• ارزش افزوده مناسب با توجه به رشد منطقه

• طراحی معامری و سازه ایده آل و متناسب با کاربری

• ورودی های مستقل و هم افزا برای کاربری اداری تجاری

• طراحی و ساخت براساس آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی ساختامن

• منای خارجی با نورپردازی جذاب

شیــــراز



مجتمع تجاری ـ اداری قرصدشت )املاس(



مجتمع تجاری تفریحی دزفول

پــــــــــروژه
معرفـــــــ

مجتمع تجاری تفریحی دزفول ملل

مجتمع تجاری تفریحی دزفول ملل در بخش غربی خیابان طالقانی در نزدیکی بازار سنتی شهر دزفول 
واقع شده است.

دسرتسی به این مجتمع از طریق خیابان امام خمینی، خیابان رشیعتی و طالقانی به سهولت امکان 
پذیر است، این مجتمع در 9 طبقه مشتمل بر 5 طبقه پارکینگ به ظرفیت بیش از 350 خودرو، 3 طبقه 

تجاری به تعداد 69 واحد تجاری و 1 طبقه رستوران و فودکورت طراحی شده است.
زیر بنای پروژه در بخش تجاری 2930 مرت مربع، پارکینگ 9330 مرت مربع، رستوران و فودکورت 165 

مرت مربع و زیر بنای کل پروزه 19463 مرت مربع می باشد .

تصاویر در حال ساخت پروژه

دزفــــول





پــــــــــروژه
معرفـــــــ

مجموعه توریستیـ  تفریحیـ  گردشگری گرگان                   

کلیات
پروژه تجاری تفریحی و گردشگری گرگان در زمینی به مساحت 65500 مرتمربع و در شامل شهر گرگان 
واقع شده است از آنجا که کمبود فضاهای تفریح و گردشگری در شهر گرگان به چشم می آید از ایرنو 
طراحی فضایی کار آمد با طراحی های متناسب با محیط و اقلیم می تواند در توسعه گردشگری و رونق 

صنعت توریسم در این منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.

موقعیت زمین طرح در شهر گرگان 
با توجه به اینکه بخشی از برنامه فیزیکی به صورت مستقیم در حوزه ی گردشگری تعریف شده، نقاط شهری 

تاثیر گذار در شهر گرگان در نقشه ی مقابل مشخص گردیده است. جامنایی، نحوه ی دسرتسی و ارتباط زمین 

طرح با این لکه های کاربردی می تواند در جهت توسعه چشم انداز جامع گردشگری شهر گرگان و استان گلستان 

نقشی زیربنایی ایفا کند.

جامنایی فرودگاه، ایستگاه راه آهن و درگاه های ورود و خروج به شهر به عنوان دروازه های ورود توریسم و 

مسافر، و محل هتل ها و مسافرخانه ها به عنوان محل اسکان موقت در فرآیند گسرتش صنعت توریسم در 

شهر مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجایی که در طرح باالدست پروژه، کاربری هتل به عنوان یکی از کاربری های 

اصلی طرح ارائه شده است، جامنایی و موقعیت سایر محل های اسکان موقت و شعاع خدمت رسانی آنها در 

شهر در تعریف نوع ارائه خدمات هتل و درجه کیفی آن تاثیرگذار است.

گرگــــان



پــــــــــروژه
معرفـــــــ

مجموعه توریستی ـ تفریحی ـ گردشگری مشکین شهر

معرفی پروژه

مجتمع تجاری توریستی ـ تفریحی ـ گردشگری مشکین شهر اردبیل شامل رستوران، پارک آبی، هتل، 
فضای ورزشی و فضای بازی کودکان می باشد. 

این پروژه از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد.
یکی از مهمرتین عوامل آن طراحی دهکده سالمتی منسجم که عالوه بر حفظ سالمت و تجدید قوا 
امکانات اقامتی و تفریحی را نیز برای مراجعان فراهم می آورد، و از طریق طب سنتی ایرانی ـ اسالمی 
و طبیعت )انواع آب درمانی( صورت می پذیرد و باعث جذب گردشگری سالمت و توسعه آن در ایران 

می گردد.
این مسئله با توجه به جاذبه های طبیعی روستای وله زیر مشکین شهر )آب های شفابخش معدنی( 
دارای اهمیت بسیار می باشد و می تواند عاملی در جهت توسعه این روستا در سطح خرد و توسعه 

صنعت گردشگر سالمت در ایران به صورت کالن به حساب آید.

اردبیــــل




