




پیام مدیر عامل

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت اســت و به شــکر اندرش مزیت نعمت. شایسته است در 
مطلع سخن، از حسن اعتماد اعضای محترم هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و به ویژه مقام 
محترم مدیریت عامل بانک مســکن به جهت واگذاری این مسوولیت خطیر سپاسگزاری نمایم، امیدوارم 
در دوره ماموریت خود بتوانم به شایستگی پاسخگوی اعتماد این بزرگواران باشم. موجب کمال خرسندی 
اســت که عضویت اینجانب در خانواده سرمایه گذاری مســکن به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
ساختمانی کشــور با ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و آمرزش، مقارن شــده است. اکنون که در خدمت 
پیشکسوتان صنعت ســاختمان حضور یافته ام، جای دارد از زحمات ارزشمندی که مجموعه شرکت، به 
ویژه مدیران عامل ســابق آن آقایان مهندس الهیجی، مهندس نظری و مهندس نیلی، در مدت 22 سال 
فعالیت متقبل شده اند، نهایت تشکر و قدردانی را داشــته باشم. توفیق روزافزون این عزیزان را در راه 

خدمت به اعتالی میهن اسالمی مان از درگاه پروردگار متعال خواستارم.
صنعت ســاختمان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشــور، جایگاه ویژه ای در ارتقای 
شــاخص های کالن اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشــور عزیزمان ایران دارد. در سالی که با نام »تولید 
ملی، حمایت از کار و ســرمایه ایرانی« متبرک شده، مسوولیت ما به عنوان سازمان پیشروی این صنعت 
دو چندان خواهد بود. در این راســتا یکی از سیاســت های مورد تاکید، توسعه جایگاه شرکت به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی در راستای ســودآوری و خلق ارزش مورد انتظار مشتریان و سایر گروه های ذی نفع 
اســت. این امر از طریق تمرکز بر نقش سیاستگذاری، هماهنگی و هم افزایی شرکت مادر در جهت تعیین 
اهداف کمی و کیفی و برقراری تعامل سازنده میان شرکت های تابعه از یک سو و نظارت مستمر بر عملکرد 

شرکت ها و ارزیابی میزان تحقق اهداف از سوی دیگر میسر خواهد شد.
امید واثــق دارم با بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های پیش رو و مرتفــع نمودن ضعف های موجود، به 
چشــم انداز و اهداف متعالی شــرکت دست یافته و سهم موثری در اعتالی کشــور داشته باشیم. آنچه 
در مســیر تعالی شــرکت مورد تاکید قرار خواهد گرفت، با مدیریت زمان در اجرای پروژه ها و سایر امور 
شرکت، چابک سازی سازمان، بهینه سازی ارتباطات دو سویه با شرکت های تابعه، بهبود همه جانبه سازمان 

و گسترش منابع مالی نوین متبلور خواهد شد.
در پایان بایســتی اذعان کنم، تحقق اهداف و سیاست ها جز از طریق هم فکری و هم دلی کلیه همکاران 
ارجمندم در مجموعه محقق نخواهد شد و با احساس مســوولیت و تعهدی که در شما عزیزان به چشم 

می خورد، یقین دارم قله های موفقیت را فتح خواهیم نمود.

ایرج معزی – مدیرعامل

خط مشی کیفیت سازمان

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن فعالیت خود را در زمینه طراحی، ساخت، فروش و ارایه خدمات پس از فروش در صنعت ساختمان از سال 
1369 آغاز نموده و اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین شــرکت های مطرح در این صنعت، مصمم است با بهره مندی از سیستم های مدیریتی، 
کیفیت را در تمامی فرایندهای ســازمان نهادینه سازد. این شرکت ضمن استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001، کارکنان خود را متعهد 

به اجرای خط مشی کیفیت و نظام نامه کیفیت نموده و اهداف کالن زیر را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است:
افزایش رضایت مشتریان با شناسایی نیازها و تامین خواسته های بالقوه و بالفعل آنها در تمامی مراحل زنجیره ارزش	 
افزایش فروش و سهم بازار شرکت با تمرکز بر فرایندهای بازاریابی و فروش و توسعه برند سازمان به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت	 
مدیریت کارآمد منابع و روش های تامین مالی مورد نیاز سازمان از طریق متنوع سازی و تامین به موقع و بهینه آن	 
کاهش زمان اجرا و هزینه تمام شــده پروژه های شــرکت در چارچوب برنامه های پروژه با ارتقای سطح دانش مدیریت پروژه و به کارگیری 	 

تکنولوژی های نوین و روزآمد در فرایند ساخت و ساز
انطباق کیفیت پروژه ها با استانداردهای تعریف شده سازمان از طریق کنترل مداوم در تمامی مراحل زنجیره ارزش و تمرکز بر جلب رضایت 	 

ذی نفعان
حفظ محیط زیست در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری	 
ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط کار با توسعه فرهنگ بهداشت و ایمنی و آموزش کارکنان و پیمانکاران و نیز فراهم آوری زیرساخت های 	 

الزم
ارتقای فرهنگ مشــارکت در سازمان با توسعه مدیریت مشــارکتی و حمایت از تفکر جمعی و تصمیمات گروهی به منظور هم افزایی میان 	 

صاحبان اندیشه و تجربه
افزایش رضایتمندی و سطح انگیزه سرمایه های انسانی سازمان از طریق ارتقای دانش فنی و مهارت، فراهم آوری بستر مناسبی جهت بروز 	 

خالقیت و توسعه طرح های منابع انسانی
چابک ســازی یکپارچه سازمان از طریق بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار، نظارت و بازنگری نحوه اجرای فرایندها و نیز استفاده بهینه 	 

از ابزارهای فناوری اطالعات در این زمینه با هدف ارتقای بهره وری سازمان
بهبود مســتمر در سیســتم مدیریت کیفیت سازمان، از طریق تمرکز ســالیانه بر تعدادی از بندهای خط مشی کیفیت، هدف گذاری ساالنه 

شاخص ها و به کارگیری ابزارهای مناسب جهت نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد آن و اجرای پروژه های بهبود الزم حاصل می گردد.
         

ایرج معزی
 مدیرعامل
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) Mission( ماموریت
محدوده عمل شرکت

محصول

بازار

جغرافیا

مسکن ) انبوه سازی (
شهرک سازی ) از جمله آماده سازی زمین (

ساختمان ) غیر مسکونی ، صنعتی و ....(
خدمات مالی و سرمایه گذاری

خدمات فنی و مهندسی
خدمات امالک و مستغالت

تولید کاال ) مانند مصالح ساختمانی و ....(

کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی واحدها و مجتمع های 
مسکونی

و  غیر مسکونی  ابنیه  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی  کلیه مشتریان 
پروژه های ساختمانی

توریسم و مالکیت زمانی
بازارهای سرمایه گذاری مستقل از پخش مسکن

حضور فعال در بخش مسکن استان ها یا شهرهای منتخب
حضور موردی در بخش مسکن سایر استانها یا شهرهای کشور

حضور اقتضایی در بازار ساختمان کشور و بازارهای پر رونق و 
قابل رقابت خارج از کشور

تاریخچه

گروه ســرمایه گذاری مسکن یکی از بزرگ ترین انبوه سازان مسکن در کشور است. این شرکت در ششم 
اردیبهشت ماه سال 1369 به شماره ثبت 78828 به منظور الگودهی کیفیت ساخت و پاسخگویی به نیاز 
مشتریان بانک مسکن تأسیس گردید. از ابتدای تاسیس تاکنون، عملیات اجرایی بیش از 60 هزار واحد 
مسکونی در قالب بیش از 300 پروژه توسط شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن شروع شده که تعداد 
بیش از 40 هزار واحد به بهره برداری رســیده است. عالوه بر آن، شرکت در ساخت مجتمع های تجاری، 
اداری و آموزشی، ســاخت آزادراه، خطوط انتقال آب و آماده سازی زمین فعالیت های چشمگیری داشته 

است.
در ســال 1382 شرکت توانست وارد بورس اوراق بهادار تهران شود و ساختار حقوقی شرکت از “سهامی 
خاص” به “سهامی عام” تغییر کرد و طی این سالها موفق شده با سودآوری مستمر،  اعتماد بازار سرمایه 

را به خود جلب کند. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت دو هزار میلیارد ریال می باشد.
شرکت سرمایه گذاری مسکن دارای گواهینامه ISO 9001:2008 است. فرایندهای شرکت برای اولین 
بار در ســال 1382 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس استاندارد مذکور مستندسازی 
شد. در سال 1385، پروژه مهندسی مجدد فرایندهای کسب  و کار آغاز و کلیه فرایندهای سازمان با توجه 
به ماموریت  و استراتژی های جدید طراحی گردید. بر این اساس، شرکت تبدیل به یک شرکت مادر با 16 

شرکت تابعه فعال در 28 استان و 36 شهر کشور شد.
از افتخارات شرکت می توان به کسب چندین عنوان در مسابقات و جشنواره های داخلی و خارجی مرتبط 
با صنعت ساختمان، اخذ تقدیرنامه دو ســتاره از جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و نیز گواهینامه  
اهتمام به کیفیت از جایزه ملی کیفیت ایران در سال 1388 اشاره کرد. شرکت هم اکنون نیز با دارا بودن 
تجارب ارزنده و بهره گیری از کارشناسان و مدیران مجرب، چون همیشه با قدرت در مسیر تعالی هر چه 

بیشتر گام بر می دارد.

7

ن
سک

ی م
ذار

ه گ
مای

سر
وه 

گر
ت 

ر ک
ش



خدمات پس از 
فروش

)شرکت های 
ساختمانی و 

شرکت پارس 
مسکن سامان(

تحویل و فروش 
محصول

)شرکت های 
ساختمانی و 

شرکت پارس 
مسکن سامان(

تولید محصول
)شرکت های ساختمانی(

مدیریت کسب و کار )شرکت مادر(

مدیریت سبد سرمایه گذاری )شرکت مادر(

زنجیره ارزش شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

ن
ریا

شت
م

ن
ریا

شت
م

طراحی محصول
)شرکت مهندسین مشاور(

تأمین مصالح و ماشین آالت
)شرکت های ساختمانی و 

شرکت بازرگانی(

تأمین و توسعه زمین
)شرکت های ساختمانی و 
شرکت مهندسین مشاور(

) Mission( ماموریت
مزایای رقابتی شرکت

فعلی

آینده

دانش فنی و مدیریت ساخت	 
اشتهار به کیفیت خوب در محصوالت و خدمات	 
گستره حضور در سطح کشور	 
 	)Brand( نام تجاری شناخته شده
رضایت مشتریان و تامین کنندگان	 
برخورداری از منابع ارزشمند مالی و انسانی قابل اتکاء	 
برخورداری از روابط استراتژیک با سازمانهای ذی ربط )از جمله 	 

بهره مندی از پشتوانه بانک مسکن
توان مدیریت در بازار امالک و مستغالت	 
خالقیت و نوآوری و بکارگیری روش های نوین	 

نگاه هوشمندانه به بازار کسب و کار	 
بکارگیری فن آوری اطالعات جهت ایجاد مزیت رقابتی	 
اعمال مدیریت پیشرفته پروژه و سبد پروژه	 
توان مدیریت در بازار ساختمان	 
متوازن سازی سبد و تداوم سودآوری شرکت	 
 	)Mass Customization ( تولید ویژه سازی شده انبوه مسکن
ایجاد توانمندی ورود مقتدرانه به سایر بازارها و صنایع مانند 	 

صنعت کشاورزی و خدمات

ایدئولوژی

هدف بنیادی
) Core Purpose (

ارزشهای بنیادین
) Core Values (

بیانیه چشم انداز
) Vision (

» ایفای نقش در توسعه پایدار کشور «

1	 صداقت و پایبندی به اصول اخالق حرفه ای
2	 تمهیدات برای خانه دار شدن متقاضیان مسکن

3	 التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندســی در ارائه 
محصول و خدمات به منظور ماندگاری سرمایه های فردی و 

ملی و ایجاد محیط زندگی مناسب
4	 مســئولیت پذیــری در قبال مشــتریان، جامعه و محیط 
زیست به عنوان تضمین کننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی

5	 مســئولیت پذیــری جهــت ارتقــا شــرکت بــا اتــکا بر 
توانمندسازی و ایجاد انگیزش در کارکنان

6	 افزایش اعتماد و پایداری سهامداران از طریق ارزش 
آفرینی برای سهام شرکت

پیشتاز بودن در بازار مسکن ایران و حضور اثرگذار در 
سایر بازارهایی که به آن وارد می شویم بر بستر ارزش 

های بنیادین شرکت
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شــــر  کت
پارس مسکن سامان

)سهامی خاص(

گروه  از شرکتهای  یکی  پارس مسکن سامان  شرکت 
نخستین  زمره  در  که  می باشد  مسکن  سرمایه گذاری 
زمینه  در  تخصصی  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت های 
مسکن، امالک و مستغالت می باشد. این شرکت توانسته 
است با داشتن نیروهای جوان، متخصص و در عین حال 
مراحل  ابتدایی ترین  از  را  متنوعی  خدمات  مجرب، 
ورود مشتری به بازار تا مراحل نهایی و خروج از بازار 
در زمینه های زیر برای شرکت های گروه سرمایه گذاری 

مسکن فراهم نماید:
• تحقیقات بازار

• انتخاب بهینه زمین با در نظر گرفتن کلیه معیارها
انجام  طریق  از   )Development( زمین  توسعه   •

اقدامات قانونی
• تهیه طرح توجیه فنی-اقتصادی

• خدمات حقوقی و ثبتی در زمینه امالک و مستغالت
• جذب شریک و سرمایه گذار و ارائه خدمات مشاوره 

در این زمینه 
قیمت گذاری،  شامل  فروش  و  بازاریابی  خدمات   •

تبلیغات و مدیریت فروش

شرکت به پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت، توانسته است 
تجارب ارزشمندی را در زمینه های فوق کسب نموده و 
از این طریق، ارزش باالیی را برای گروه سرمایه گذاری 

مسکن ایجاد نماید. 



شرکت مهندسین مشاور
ســـــرمـــــایـــــه گـــــذاری مــســکــن

)سهامی خاص(

زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه  گذاری مسکن می باشد 
که در راستای رسیدن به اهداف زیر تاسیس شده است:

قالب  در  مسکونی  واحدهای  مهندسی  و  طراحی   •
مجتمع های آپارتمانی و ویالیی و ساختمان های بلند 

مرتبه 
• طراحی و مهندسی مجتمع تجاری و آموزشی

بانک  • مدیریت و طراحی ساختمان های سرپرستی 
مسکن در استانها

• مدیریت و طراحی پروژه آماده سازی زمین
• مدیریت طراحی و مهندسی شهرها

• صدور خدمات فنی و مهندسی
)طراحی شهر New Ojeda  در کشور ونزوئال( 

این شرکت به پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت و با در اختیار 
داشتن نیروهای متخصص و طراح در رشته های معماری، 
سازه، سیویل، تاسیسات مکانیکی و برق توانسته است 
طراحی و مهندسی بیش از 60 هزار واحد مسکونی را در 
قالب بیش از 300 پروژه در اقصی نقاط کشور انجام دهد. 
همچنین طراحی و آماده سازی چندین مجتمع تجاری-

اداری از دیگر افتخارات این شرکت می باشد.

شرکت پارس مسکن سامان
)سهامی خاص(

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، 
نبش خیابان ششم، پالک 8

تلفن: 22913587
 فاکس: 22913588

http://saman.hic-iran.com
saman@hic-iran.com

http://saman.hic-iran.com


شرکت بازرگانی
ســـــرمـــــایـــــه گـــــذاری مــســکــن

)سهامی خاص(

یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه گذاری 
با  مناسب  ارتباط  برقراری  ضمن  که  است  مسکن 
به  قادر  تامین کنندگان صنعت ساختمان،  معتبرترین 
هزینه  کمترین  با  و  نحو  بهترین  به  زیر  ارائه خدمات 

می باشد:
• تامین مواد و مصالح ساختمانی

• تامین ماشین آالت ساختمان سازی ثابت و متحرک به 
صورت خرید یا اجاره

• مشارکت در تولید و توزیع مصالح ساختمانی صنعتی
• واردات و توزیع انواع کاالهای ساختمانی و عمرانی

این شرکت در طول بیش از دو دهه فعالیت، موفق به 
تامین مواد اولیه ساختمانی و تجهیزات کارگاهی جهت 
ساخت بیش از 60 هزار واحد مسکونی و چندین مجتمع 
تجاری-اداری در قالب بیش از 300 پروژه شده است. 
دلیل  به  تامین کنندگان  مقابل  در  باال  چانه زنی  توان 
بازرگانی  شرکت  مزیت  مهم ترین  خرید،  انبوه  مقیاس 
سرمایه گذاری مسکن می باشد که توانسته کمک قابل 
توجهی به شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن در امر 

کاهش قیمت تمام شده پروژه  ها داشته باشد.

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
)سهامی خاص(

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش خیابان 
ششم، پالک 8

تلفن: 22922152  ،  22922154
فاکس: 22922156

http://moshaver.hic-iran.com
moshaver@hic-iran.com

http://saman.hic-iran.com


ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
ــران مــســکــن تـــهـ

)سهامی عام(

این شرکت در سال 1373 با ماهیت شعبه و مرکزیت 
شهر تهران با تحت پوشش قرار دادن شهرهای تهران، 
کرج و قزوین فعالیت خود را آغاز نموده و درسال 1385 
به صورت شرکتی مستقل، فعالیت خود را با نام شرکت 
سرمایه گذاری مسکن تهران آغاز نمود. این شرکت تا 
کنون بیش از 7 هزار  واحد مسکونی با زیربنای بیش 
از 800 هزار مترمربع در قالب 34 پروژه مسکونی و 7 
پروژه با کاربری های دیگر )باشگاه بانک مسکن تهران، 
مجتمع اداری آفریقا، مدرسه صابرین، مدرسه اندیشه، 
پروژه  و 2  اندیشه(  اداری  و  نشانی  آتش  و  شهرداری 
اجرا  را  اندیشه(  نیلوپارک و تجاری  تجاری )مجموعه 
نموده است. شرکت در سال 1390 به سهامی عام تبدیل 

و با نماد »ثتران« وارد فرابورس شد.   

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
)سهامی خاص(

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش 
خیابان ششم، پالک 8

تلفن: 22922133  ،  22922142
فاکس: 22914156

http://bazargani.hic-iran.com
bazargani@hic-iran.com

http://saman.hic-iran.com


ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
بــهــســتــان کــرج
مجتمع مسکونی بهستان کرج با بهره گیری از طراحی 
زیبا و به روز و استفاده از تکنولوژی های نوین در ساخت، 
در زمره برترین مجتمع های مسکونی احداث شده در 

شهر جدید اندیشه قرار دارد.

شهر جدید اندیشه، فاز 4، میدان شهدای گمناممحل پروژه

39593 مترمربع مساحت زمین

54657 مترمربع زیربنای کل

400 واحد مسکونیتعداد واحد

6 طبقه طبقات

دو و سه  خوابهتنوع واحدها
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بزرگراه شهید صیاد شیرازیمحل پروژه

2890 مترمربع مساحت زمین

26638 مترمربع زیربنای کل

122 واحد مسکونیتعداد واحد

 23 طبقه  طبقات

یک  الی چهار خوابه + دوبلکستنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
ــد ــی ــپ یـــــــاس س
شرکت  شاخص  پروژه های  از  دیگر  یکی  پروژه،  این 
سرمایه گذاری مسکن تهران است که در بخش شمالی 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی، قد بر افراشته است. پروژه 
با دارا بودن مشخصات فنی و سازه ای مناسب و طراحی 
شکیل، زندگی زیبا در مسکن خوب را برای مشتریان 

شرکت به ارمغان آورده است.

الهیه تهرانمحل پروژه

6492 مترمربع مساحت زمین

26000 مترمربع زیربنای کل

68 واحد مسکونیتعداد واحد

8 طبقه  طبقات

دو الی چهار خوابه در 16 طرح مختلفتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
چــــــــــنــــــــــارا ن
مجتمع مســکونی چناران در منطقه الهیه تهران در 
مجاورت سفارت ســوئیس، یکی از پروژه های شاخص 
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد. این پروژه 
با دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد معماری، زندگی 
زیبا در مســکن خوب را به شایسته ترین نحو ممکن 

تفسیر نموده است.
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی پامچال تهران	 
مجتمع مسکونی لویزان تهران	 
مجتمع مسکونی یامسن تهران	 
مجتمع مسکونی کوثر تهران	 
مجتمع مسکونی سرو تهران	 
مجتمع مسکونی مینا تهران	 
مجتمع مسکونی ارغوان تهران	 
مجتمع مسکونی بهار	 
مجتمع مسکونی کارون	 
مجتمع مسکونی ارمغان	 
مجتمع مسکونی ورزشی نیلوپارک شمیران	 
مجتمع مسکونی جمشیدیه	 
مجتمع اداری آفریقا	 
مجتمع اداری مینو تهران	 
باشگاه بانک مسکن تهران	 
مجتمع مسکونی گلریز کرج	 
مجتمع مسکونی گلسار فردیس کرج	 
مجتمع مسکونی گلستان کرج	 
مجتمع مسکونی ناز کرج	 
مجتمع مسکونی مارلیک کرج	 
مجتمع مسکونی بوستان کرج	 
مجتمع مسکونی سپهر قزوین	 
مجتمع مسکونی میالد قزوین	 
مجتمع اداری خدامی تهران	 
سفارت ایران در اجلزایر	 
مجتمع مسکونی بلوار فردوس تهران	 
مجتمع مسکونی دیباجی تهران	 
برج مسکونی یاس سپید تهران	 
اداری جتاری جتارت جمهوری	 
مجتمع مسکونی چناران تهران	 
مدرسه صابرین	 
مجتمع مسکونی بنفشه کرج	 
مجتمع مسکونی بهستان کرج	 
مجتمع جتاری گلستان کرج	 
مجتمع مسکونی نیلوفر کرج	 
هشتگرد 700 واحدی	 
پیلوت هشتگرد کرج	 

ارغوان تهراناداری خدامی تهراناداری افریقا

بوستان کرجبنفشه کرجبرج پامچال تهران

کارون تهرانسرو تهرانبهار )جنت آباد ( تهران

گلسار فردیس کرجگلریز کرجکوثر تهران

مجتمع تجاری گلستان کرجمارلیک کرجلویزان تهران

خیابان جمهوری، نبش خیابان 12 فروردینمحل پروژه

 1048 مترمربع مساحت زمین

 9095 مترمربع زیربنای کل

 1355.72 مترمربعمساحت خالص تجاری

2245.54 مترمربعمساحت خالص اداری

 34 واحد تجاری، 25 واحد اداریتعداد واحد تجاری

11 طبقه  طبقات

ــع اداری-تـــــجـــــاری ــم ــت ــج م
تــــــــــجــــــــــار ت
 مجتمع تجاری - اداری تجارت، با طراحی زیبا و چشم 
نواز و با رعایت کلیه اصول طراحی، در خیابان جمهوری 

تهران احداث شده است .
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ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
مســکن پردیس

)سهامی خاص(

دفتر  عنوان  با   1377 سال  ماه  تیر  در  شرکت  این 
نمایندگی شرکت در شهر جدید پردیس تاسیس و در 
اسفند ماه 1381 به شعبه ارتقاء یافت. در سال 1385 
با تحت پوشش قراردادن استان سمنان و شهر جدید 
پردیس، فعالیت خود را به طور مستقل با نام شرکت 
این  شرایط  کرد.  آغاز  پردیس  مسکن  سرمایه گذاری 
شرکت با توجه به اجرای پروژه های خاص )آماده سازی 
انتقال  زمین 185 هکتاری، احداث آزادراه، پل و خط 
گروه سرمایه گذاری مسکن  دیگر شرکت های  از  آب( 
متمایز است. این شرکت احداث بیش از 10 هزار واحد 
مسکونی با زیربنای حدود یک میلیون متر مربع اعم 
از در دست اجرا و تکمیل شده را در کارنامه خود دارد. 
عالوه بر این، چند پروژه با کاربری های دیگر )ساختمان 
سرپرستی بانک مسکن، مسجد، مدرسه، مجتمع تجاری 
و ...( توسط این شرکت ساخته شده است. احداث بیش 
از 6 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در 
کمترین زمان و با باالترین کیفیت، از دیگر افتخارات این 

شرکت می باشد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
) سهامی عام (

تهران – خیابان گاندی – خیابان بیست و یکم – پالک 3 
تلفن: 88885561-2    ،    88661161-3

فکس: 88661168
دفتر فروش: 88663098

http://tehran.hic-iran.com
tehran@hic-iran.com

http://saman.hic-iran.com


ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
پارک گلستان سمنان
مجتمع مسکونی پارک گلستان سمنان، با طراحی زیبا و 
استفاده از بهترین مصالح، در زمره برترین مجتمع های 

احداث شده در شهر سمنان قرار دارد.

سمنان، شهرک گلستانمحل پروژه

9000 مترمربع مساحت زمین

26679 مترمربع زیربنای کل

286 واحد مسکونیتعداد واحد

10 طبقه طبقات

کولرآبی + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

بزرگترین  از  پردیس،  مهر  واحدی مسکن  پروژه 6095 
پروژه های مسکن مهر در سطح کشور می باشد که به همت 
شرکت سرمایه گذاری مسکن، در مدت زمان کوتاهی 
ساخته شده است. عالوه بر فاکتور زمان، در طراحی و 
ساخت این پروژه به کیفیت نیز توجه ویژه ای شده و 
استانداردهای  تمامی  های شرکت،  پروژه  سایر  همانند 

کیفی الزم در ساخت رعایت شده است.

شهر جدید پردیسمحل پروژه

313408  مترمربع مساحت زمین

577341  مترمربع زیربنای کل

6095 واحد مسکونیتعداد واحد

7 و 8 و 9 و 10 طبقه طبقات

اسپلیت + پکیجسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

واحــــــدی   6095 پــــــــروژه 
مـــســـکـــن مــهــر
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی نرگس پردیس	 
مجتمع مسکونی زنبق پردیس	 
مجتمع مسکونی نسترن پردیس 	 
مجتمع مسکونی یاس پردیس	 
مجتمع مسکونی مینا پردیس	 
مجتمع مسکونی میخک پردیس	 
مجتمع مسکونی مریم پردیس	 
مجتمع مسکونی قائم پردیس 	 
قطعه 4 آزادراه تهران-پردیس	 
اجرای خط انتقال آب از سد لتیان به شهر جدید پردیس	 
مجتمع مسکونی نیلوفر مسنان	 
مجتمع مسکونی 17 شهریور مسنان	 
مجتمع مسکونی الدن مسنان	 
مجتمع مسکونی البرز شاهرود	 
آماده سازی سایت 185 هکتاری	 
مجتمع مسکونی مسکن مهر پردیس	 
مجتمع مسکونی کن تهران	 
مجتمع مسکونی پارک مسنان	 
مجتمع مسکونی شقایق پردیس	 
مجتمع مسکونی شقایق مسنان 	 
مجتمع مسکونی سنبل پردیس	 
مجتمع مسکونی نیلوفر پردیس	 
سرپرستی مسنان	 
مدرسه پردیس 	 
آماده سازی مسیل کن	 
پارکینگ طبقاتی کن	 
پل فلزی کالرآباد مازندران	 
الدن مسنان	 
گلستان مسنان	 
گلبرگ شاهرود	 
مسجد صاحب الزمان	 
مجتمع جتاری ویونا	 
مسجد امیر املؤمنین پردیس 	 
مجتمع جتاری یاقوت	 
مجتمع جتاری امید	 
مجتمع جتاری آفتاب و مهتاب	 
مجتمع مسکونی سپهر پردیس	 

پارک سمنانزنبق پردیسسنبل پردیس

شقایق پردیسشقایق سمنانقائم پردیس

گلبرگ شاهرودگلستان سمنانالدن سمنان

مریم پردیسمینا پردیسنرگس پردیس

نیلوفر پردیسنیلوفر سمنانیاس پردیس

شهر جدید پردیس ، فاز 3محل پروژه

18151 مترمربع مساحت زمین

28148 مترمربع زیربنای کل

272 واحد مسکونیتعداد واحد

6 طبقه طبقات

کولرآبی + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو  و سه خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
شقایق پردیس

این پروژه، یکی از ده ها پروژه شــرکت سرمایه گذاری 
مسکن پردیس در این شهر می باشد. پروژه با دارا بودن 
طراحی زیبا و چشــم نواز در کنار کیفیت باالی ساخت، 
یکی از زیباترین پروژه های موجود در شهر جدید پردیس 

است..
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ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
مسکن شمالشرق

)سهامی عام(

مشهد  شهر  مرکزیت  و  شعبه  ماهیت  با  شرکت  این 
خراسان  استان های  دادن  قرار  پوشش  تحت  هدف  با 
رضوی و سیستان و بلوچستان در سال 1369 تأسیس 

شد.
در سال 1385 فعالیت خود رادر قالب شرکتی مستقل 
از 5 هزار واحد  تا کنون بیش  این شرکت  نمود.  آغاز 
مسکونی با زیربنای بیش از 600 هزار مترمربع در قالب 
پروژه  آن،  بر  عالوه  است.  کرده  احداث  را  پروژه   32
بانک مسکن مشهد، هتل  تجاری مدرس، سرپرستی 
آپارتمان سالم مشهد و سرپرستی بانک مسکن زاهدان 
را  نیز در کارنامه خود دارد. همچنین این شرکت پروژه 
مسکن مهر گلبهار را که مشتمل بر 496 واحد مسکونی 

می باشد احداث کرده است.
شرکت در سال 1390 به سهامی عام تبدیل و با نماد 

»ثشرق« در فرابورس عرضه گردید.

شر کت سرمایه گذاری مسکن پردیس
)سهامی خاص(

استان تهران، شهر جدید پردیس، فاز 3 
تلفن: 76276001-3
فکس: 76276000

دفتر فروش:3- 76276001
http://pardis.hic-iran.com

pardis@hic-iran.com

http://saman.hic-iran.com


مــســکــونــی-تــجــاری مجتمع 
کوهسنگی مشهد
مجتمع مســکونی - تجاری کوهسنگی مشهد، یکی 
از پروژه های شاخص شــرکت سرمایه گذاری مسکن 
شمالشرق می باشد که بابهره گیری از تجارب ارزنده این 
شرکت در احداث مجتمع های مسکونی و تجاری، در یکی 
از بهترین نقاط شهر مشهد با باالترین کیفیت احداث 

شده است.
مشهد، خیابان کوهسنگیمحل پروژه

 6887 مترمربعمساحت زمین

45921 مترمربع زیربنای کل

4092 مترمربعزیربنای مفید تجاری

158 واحد مسکونیتعداد واحدمسکونی

52 واحدتعداد واحد تجاری

13 و18  طبقه طبقات

موتورخانه مرکزی با داکت اسپلیت و کویل آب گرمسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو، سه و چهار خوابهتنوع واحدها
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی ولیعصر مشهد	 
مجتمع مسکونی سبحان مشهد	 
مجتمع مسکونی الله مشهد	 
مجتمع مسکونی میالد مشهد	 
مجتمع مسکونی غدیر مشهد	 
مجتمع مسکونی زنبق مشهد	 
مجتمع مسکونی گلستان مشهد	 
مجتمع مسکونی گالیل مشهد	 
مجتمع مسکونی بینالود مشهد	 
مجتمع مسکونی کیان مشهد	 
مجتمع مسکونی ترجن مشهد	 
مجتمع مسکونی-جتاری کوهسنگی مشهد	 
سرپرستی بانک مسکن مشهد	 
مجتمع هتل آپارمتان سالم مشهد	 
مجتمع جتاری-اقامتی امید مشهد 	 
مجتمع جتاری-اداری مدرس مشهد	 
مجتمع مسکونی نسترن زاهدان	 
مجتمع مسکونی یاس زاهدان	 
سرپرستی بانک مسکن زاهدان	 
مجتمع مسکونی نادر	 
مجتمع جتاری-اداری مریم	 
مجتمع مسکونی کاوه	 
مجتمع مسکونی شایسته	 
مجتمع جتاری-اداری مرمر	 
مسکن مهر گلبهار	 

زنبق مشهدتجاری اداری مدرس مشهدبینالود مشهد

کاوه مشهدغدیر مشهد 1سبحان 2 مشهد

گلستان مشهدگالیل مشهدکیان مشهد

مدرس مشهدمجتمع مسکونی ولیعصرمجتمع مسکونی کاوه

هتل سالم مشهدمیالد مشهدمسکن مهر گلبهار

مشهد، ابتدای خیابان آیت اهلل شیرازی محل پروژه

4570 مترمربع مساحت زمین

47446 مترمربع زیربنای کل

6001 مترمربعزیربنای مفید تجاری

103 واحد مسکونیتعداد واحداقامتی

256 واحدتعداد واحد تجاری

4و 10 و 13  طبقه  طبقات

چیلر و هواساز + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

یک و دو  خوابهتنوع واحدها

ــاری - اقــامــتــی ــجـ مــجــتــمــع تـ
ــد ــی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م ا 
مجتمع تجاری-اقامتی امید مشهد، با مشارکت شرکت 
سرمایه گذاری مسکن شمالشرق و شرکت توسعه و عمران 
امید در یکی از بهترین موقعیت های ممکن در مجاورت 
حرم مطهر رضوی احداث شده است. این پروژه عالوه بر 
دارا بودن موقعیت بسیار مناسب، از نظر طراحی و ساخت 

نیز در باالترین حد ممکن قرار دارد.

3637

ق
شر

مال
ش

ن 
سک

ی م
ذار

 گ
یه

ما
سر

ت 
رک

ش

ق
شر

مال
ش

ن 
سک

ی م
ذار

 گ
یه

ما
سر

ت 
رک

ش



ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
مسکن شــمالغرب

)سهامی خاص(

این شــرکت با ماهیت شعبه و مرکزیت تبریز با تحت 
غربی،  آذربایجان  اســتان های  دادن  قرار  پوشــش 
آذربایجان شــرقی و اردبیل در ســال 1369 تاسیس 
گردید و از ســال 1385 به صورت مستقل به فعالیت 
های خود ادامه داد. در حال حاضر، اســتان زنجان نیز 
در حوزه عملیات این شرکت قرار دارد. این شرکت در 
مجموع بیش از 7 هزار واحد مسکونی با زیربنای بیش 
از  850 هزار مترمربع در 40 پــروژه را احداث نموده 
احداث ساختمان سرپرستی  است. همچنین شرکت، 
بانک مسکن تبریز، سرپرستی بانک مسکن زنجان و 
ســاختمان جنبی پروژه آسمان را تکمیل نموده و هم 
اکنون پروژه خدماتی-درمانی اردبیل، مجتمع تجاری 
گلشهر زنجان و مجتمع اداری-تجاری شهید بهشتی 
تبریز را در دست اجرا دارد. همچنین این شرکت احداث 
1170 واحد مســکونی در قالب طرح مسکن مهر را در 

زنجان در کارنامه خود دارد. 

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق
)سهامی عام(

مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 15
تلفن: 0511-8466822
فکس: 0511-8466855

http://www.smaskan.com
mashhad@hic-iran.com  



ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
آســـمـــان تــبــریــز
این پروژه در منطقه سرســبز و خوش آب و هوای ائل 
گلی واقع شــده و پروژه ای شــاخص و چشم گیر در 
سطح کشور به ویژه استان آذربایجان شرقی به شمار 
می رود. از ویژگی های خاص پروژه می توان به معماری 
داخلی زیبا و مدرن متناسب با نیازهای زندگی امروز و 
استفاده از مرغوب ترین مصالح ساختمانی، تاسیساتی 
و تجهیزات اشاره کرد. این مجموعه دارای محوطه ای 
وســیع و محصور با ورودی زیبا و دسترسی سواره و 
پیاده با نورپردازی مناسب، فضای سبز وسیع، مجموعه 
تفریحی و ورزشی منحصر به فرد، سالن بازی های رایانه 

ای، بوفه، مهدکودک و مراکز خرید می باشد.

تبریز، جاده ائل گلی، فلکه خیام، خیابان سینامحل پروژه

82650 مترمربع مساحت زمین

180000 مترمربع زیربنای کل

928 واحد مسکونیتعداد واحد

18 طبقه طبقات

چیلرجذبی و فن کوئل + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

دو و سه خوابهتنوع واحدها
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کمربندی شمالی 22 بهمن زنجانمحل پروژه

50000 مترمربعمساحت زمین

65000 مترمربع زیربنای کل

560 واحد مسکونیتعداد واحد

3 تا 11 طبقه طبقات

کولرآبی + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

یک الی سه  خوابه تنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
زنجــان گلشــهر 
این پروژه از مجتمع های خوشــنام شــهر زنجان 
می باشــد که با بهره گیری از طراحی زیبا و متنوع در 
معماری و فضای سبز، یکی از پروژه های شاخص منطقه 
محسوب می شــود. این پروژه دارای امکاناتی چون 

ساختمان هیأت مدیره، نگهبانی و ... می باشد.
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اردبیل	 خیابان دانشگاه	 روبروی قرارگاه ستاد فرماندهیمحل پروژه

4737 مترمربعمساحت زمین

120 واحدتعداد واحد

2 بلوکتعداد بلوک

10 طبقه طبقات

موتورخانه مرکزی شوفاژسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروژ ه
ــاب اردبــیــل ــت آف
این پروژه یکی از مجتمع های زیبا با چشــم اندازی 
بی نظیــر و معماری منحصر به فرد در شــهر اردبیل 

می باشد.

ارومیه 	 خیابان دانشکده 	 روبروی بیمارستان ارممحل پروژه

32925 مترمربعمساحت زمین

76515 مترمربع  زیربنای کل

467 واحد مسکونیتعداد واحد

5 و 12 طبقهطبقات

موتورخانه + اسپلیت یونیتسیستم گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
ســپــیــدار ارومــیــه
این پروژه در یکی از بهترین نقاط شهر با معماری لوکس و 
طراحی فضای عمومی و سبز زیبا واقع شده است. وجود 
امکانات اختصاصی در محیطی محصور با ساختمان هیأت 

مدیره و نگهبانی آن را از سایر پروژه ها متمایز می سازد.
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی 504 واحدی زعفرانیه تبریز	 
مجتمع مسکونی سبالن تبریز	 
مجتمع مسکونی ائل گلی تبریز	 
مجتمع اداری-جتاری بهشتی تبریز	 
سرپرستی بانک مسکن تبریز	 
مجتمع مسکونی بوستان ارومیه	 
مجتمع مسکونی نگین ارومیه	 
مجتمع مسکونی گلستان ارومیه	 
مجتمع مسکونی باغ سیاوش ارومیه	 
مجتمع مسکونی آفتاب اردبیل	 
مجتمع مسکونی رضوان اردبیل	 
مجتمع مسکونی نسترن اردبیل	 
مجتمع مسکونی الله سبالن اردبیل	 
مجتمع مسکونی ویالیی رضوان اردبیل	 
مجتمع پزشکان اردبیل	 
مجتمع مسکونی میالد اردبیل	 
مجتمع مسکونی زیتون زجنان	 
مجتمع مسکونی فجر زجنان	 
مجتمع مسکونی آفتاب زجنان	 
مجتمع مسکونی گلشهر زجنان	 
مجتمع مسکن مهر پونک زجنان	 
مجتمع مسکونی کوی فرهنگ زجنان	 
سرپرستی بانک مسکن زجنان	 
مجتمع مسکونی قائم زجنان	 
جتاری آمسان تبریز	 
مجتمع مسکونی آذران تبریز	 
جتاری گلشهر زجنان	 
مجتمع مسکونی آمسان تبریز	 
مجتمع مسکونی سهند تبریز	 
ساختمان اداری دفتر مرکزی	 

میالد اردبیلنسترن اردبیلنگین ارومیه

گلشهر 3 زنجانالله اردبیلالله سبالن

قائم زنجانگلستان ارومیهگلشهر 2 زنجان

سپیدار تبریزسهند 2 زعفرانیه تبریزسهند تبریز

آفتاب اردبیلزیتون زنجانسبالن تبریز

تبریز، فاز 1 شهر جدید سهندمحل پروژه

26000 مترمربعمساحت زمین

56000 مترمربع زیربنای کل

522 واحد مسکونیتعداد واحد

10 طبقه طبقات

پکیجسیستم گرمایش

یک الی سه  خوابه تنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
آذران

این پروژه در شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی 
واقع شده و با بهره گیری از تکنولوژی نوین در ساخت، 
عالوه بر برخورداری از ویژگی های ساخت نوین، دارای 
محوطه وسیع و آراسته به گل و گیاه، ساختمان هیأت 

مدیره و سایر امکانات الزم می باشد.
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ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
مــســکــن جــنــوب

)سهامی خاص(

این شرکت در سال 1386 از تلفیق شعبه جنوب، کیش، 
هرمزگان و کرمان تاسیس شد و در سال 1389 مرکزیت 
شرکت از تهران به استان هرمزگان انتقال یافت. این 
زیربنای  با  مسکونی  واحد  هزار   8 حدود  در  شرکت 
بیش از900 هزار مترمربع در قالب 52 پروژه مسکونی، 
4 پروژه تجاری )تجاری منتظری کرمان، تجاری گلشهر 
واحد  و 3  کیش(  در  تجاری  واحد  باب  بندرعباس، 2 
سرپرستی بانک مسکن در کرمان، کیش و بندرعباس 

را احداث نموده است. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
)سهامی خاص(

تبریز - خیابان ولیعصر - نبش توانیر - پالک 6/1  
تلفن: 0411-3336464-5
فکس : 0411-3336502
دفتر فروش: 3307498

http://www.hic-azar.com
azarbayjan@hic-iran.com  



5051

کیش، فاز 6، شهرک صدفمحل پروژه

21 هکتار مساحت زمین

357688 مترمربع زیربنای کل

2000 واحد مسکونیتعداد واحد

3 الی 12 طبقه )آپارتمانی و ویالئی( طبقات

کولر گازی 	اسپلیت دیواریسیستم سرمایش

یک الی چهار خوابه + دوبلکستنوع واحدها

10000 مترمربعمساحت واحدهای تجاری

تجــاری  - مســکونی  مجتمــع 
ــاره کــیــش ــ ــت ــ س
از ویژگــی های این پروژه می توان به معماری مدرن با 
تأکید بر اقلیم منطقه و طراحی ســازه با بهره گیری از 
باالترین استاندارد ها، چشم انداز زیبا به مرکز جزیره 
و دریا، فضاهای تفریحی و ورزشی برای گذراندن اوقات 
فراغــت و دارا بودن مراکز خرید، خدمات شــهری و 

رستوران در داخل پروژه اشاره نمود.
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کرمان 	 بلوار جمهوری اسالمیمحل پروژه

105504 مترمربع مساحت زمین مسکونی + تجاری

151300 مترمربع زیربنای کل

578 واحدتعداد واحد مسکونی تکمیل شده

281 واحد در قالب 2 فازتعداد واحد مسکونی در دست اجرا

110 بلوکتعداد بلوک

 4، 5 و 6 طبقه + 9 طبقه تجاریطبقات

کولر آبی + موتورخانه مرکزی شوفاژسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

ــاری ــ ــج ــ ت  - مـــســـکـــونـــی 
ــان ــرم بــعــثــت ک

53 52

زیبا،  اندازی  چشم  با  محصور  محیطی  در  مجتمع  این 
طراحی مناسب، فضای عمومی و سبز و زیبا بوده و دارای 

ساختمان های هیأت مدیره و نگهبانی می باشد.
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی صدف بوشهر	 
مجتمع مسکونی مروارید بوشهر	 
مجتمع مسکونی پیروزی اهواز	 
مجتمع مسکونی شفق اهواز	 
مجتمع ساحلی کارون اهواز	 
مجتمع مسکونی کیانپارس اهواز	 
مجتمع مسکونی افق اهواز	 
مجتمع مسکونی نارجنستان اهواز	 
مجتمع مسکونی پردیس اهواز	 
مجتمع مسکونی زمرد اهواز	 
مجتمع مسکونی نگارستان اهواز	 
مجتمع مسکونی بوستان شیراز	 
مجتمع مسکونی الله شیراز	 
مجتمع مسکونی شقایق شیراز	 
مجتمع مسکونی زنبق شیراز	 
مجتمع مسکونی صدرا شیراز	 
مجتمع مسکونی نسترن شیراز	 
مجتمع مسکونی ارم شیراز	 
مجتمع مسکونی میخک شیراز	 
مجتمع مسکونی جنت شیراز	 
مجتمع مسکونی دراک شیراز	 
مجتمع مسکونی فردوس کرمان	 
مجتمع مسکونی پیروزی کرمان	 

مجتمع مسکونی باهنر کرمان	 
مجتمع مسکونی جهاد کرمان	 
مجتمع مسکونی بعثت کرمان	 
مجتمع مسکونی الهیه کرمان	 
مجتمع مسکونی کرمان	 
سرپرستی بانک مسکن کرمان	 
مجتمع جتاری منتظری کرمان	 
مجتمع مسکونی نصر سیرجان	 
مجتمع مسکونی کیش )ستاره(	 
سرپرستی بانک مسکن کیش	 
مجتمع مسکونی طلوع بندرعباس	 
مجتمع مسکونی سپید بندرعباس	 
مجتمع مسکونی پگاه بندرعباس	 
مجتمع مسکونی هرمزان بندرعباس	 
سرپرستی بانک مسکن بندر عباس	 
مجتمع جتاری گلشهر بندرعباس )خنل(	 
برج ستاره بندرعباس	 
مجتمع جتاری مسکونی آناهیتا شیراز	 
مجتمع مسکونی نیلوفر شیراز	 
مسکونی نفت اهواز	 
جتاری اداری بعثت کرمان	 
ویال کرمان	 
2 باب واحد جتاری در کیش	 

نارنجستان اهوازنسترن شیرازهرمزان بندرعباس

گلستان شیرازالله 2 شیرازمجتمع تجاری نخل بندرعباس

سپید بندرعباسسپید کرمانسرپرستی بانک مسکن کرمان

جنت شیراززمرد اهواززنبق شیراز

افق اهوازبرج ستاره بندرعباسبوستان شیراز

شیراز، معالی آبادمحل پروژه

33264 مترمربع مساحت زمین

92000 مترمربع زیربنای کل

600 واحد مسکونیتعداد واحد

6 الی 18 طبقه طبقات

کولر گازی اسپلیت کانالی + موتورخانه مرکزی سیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابه + دوبلکستنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
دراک شــــــیــــــراز

5455
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یکی از ساخته های کم نظیر شــرکت سرمایه گذاری 
مسکن جنوب است که با بهره گیری از توانمندی های 
منحصر به فرد خود در بلند مرتبه سازی، تکنولوژی و 
دانش روز و تخصص چندین ساله مدیران، مهندسان و 
کارشناسان حرفه ای بنا شده است است. این مجموعه 
دارای امکاناتی مانند مجموعه ورزشی و پارک کودک، 
واحدهای تجاری، ســالن اجتماعات، ساختمان هیأت 

مدیره و نگهبانی می باشد.



ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
ــال ــم ــن ش ــک ــس م

)سهامی خاص(

این شرکت با ماهیت شــعبه و مرکزیت شهر ساری با 
هدف تحت پوشــش قراردادن استان های مازندران و 
گلستان در سال 1371 تأســیس شد و از سال 1385 
با ماهیت شرکتی مســتقل فعالیت های خود را ادامه 
داد. این شرکت تا کنون حدود 3 هزار واحد مسکونی 
با زیربنای بیــش از 400 هزار مترمربع را احداث نموده 
بانک  است. همچنین احداث ســاختمان سرپرستی 
مسکن ساری، مجتمع تجاری-اداری در آمل، رستوران 
و مجتمع 54 واحدی رفاهی- تفریحی دریا کنار، مجتمع 
تجاری در بابلسر و یک مدرسه در آمل از دیگر سوابق 

این شرکت می باشد.

شر کت سرمایه گذاری مسکن جنوب
)سهامی خاص(

بندرعباس – بلوار امام خمینی ، روبروی بیمارستان کودکان ، 
 29A مجتمع تجاری اداری نخل ، طبقه اول ، واحد

تلفن: 6664600-6664605  0761
فکس: 6664579

دفتر فروش: 6664600
http://jonoub.hic-iran.com

 jonoub@hic-iran.com

http://jonoub.hic-iran.com
mailto:jonoub@hic-iran.com


ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
ــام چـــالـــوس ــ بـ
این مجتمع در مرتفع تریــن نقطه بلوار کمربندی 
انداز زیبای جنگل و دریا  با چشم  چالوس- نوشهر 
در جنوب شــهر چالوس احداث شده است و دارای 
کلیــه امکانات رفاهی از جمله مجموعه ورزشــی 
)استخر ، ســونا، جکوزی و زمین ورزشی( و فضای 

سبز بسیار زیبا می باشد. 

ابتدای کمربندی چالوس	نوشهرمحل پروژه

52804 مترمربع مساحت زمین

86505 مترمربع زیربنای کل

270 واحد مسکونیتعداد واحد

19  طبقه طبقات

کولرگازی اسپلیت کانالی + موتورخانه مرکزی و سیستم سرمایش و گرمایش
اسپلیت کانالی با کویل گرمایشی

دو، سه، چهار، پنج و هفت خوابهتنوع واحدها
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر	 
مجتمع مسکونی صدف بابلسر	 
مجتمع مسکونی موج بابلسر	 
مجتمع مسکونی مینا بابلسر	 
مجتمع مسکونی گرگان	 
مجتمع مسکونی مروارید آمل	 
مجتمع مسکونی مرجان آمل	 
مجتمع جتاری اداری آمل )سپهر(	 
مجتمع مسکونی نسیم دریا )فریدون کنار(	 
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر	 
مجتمع مسکونی عقیق بابل	 
مجتمع تفریحی دریا کنار	 
سرپرستی بانک مسکن ساری	 
مجتمع مسکونی دریای چالوس	 
مجتمع مسکونی بام چالوس	 
مجتمع مسکونی پرستو بابلسر 	 
جتاری مینا بابلسر	 
مدرسه آمل	 

موج بابلسرمینا بابلسرنسیم فریدونکنار

عقیق بابلمرجان آملمروارید آمل

دریا چالوسدریا کنار بابلسرساحل بابلسر

آبشار نوشهرپرستو بابلسرتجاری مینا بابلسر

بابلسر، بلوار طالقانی، خیابان نخست وزیریمحل پروژه

15000 مترمربع مساحت زمین

32518 مترمربع زیربنای کل

190 واحد مسکونیتعداد واحد

9  طبقه طبقات

اسپلیت یونیت کانالی  + موتورخانه مرکزی سیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
پـرسـتو بـابــلـسر
 این پروژه در منطقه ای آرام و برخوردار از چشم انداز 
زیبای دریا و مزارع سرســبز شمال با محوطه سازی و 
فضای ســبز اختصاصی و دلپذیراحداث شده است. 
امکانات رفاهی مناسب از دیگر ویژگی های متمایز این 

پروژه می باشد.
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شــــــــــــــــــــــــــــــــر کـــــــــــت 
پارس مسکن الوند

)سهامی خاص(

اراک در  با ماهیت شعبه و مرکزیت شهر  این شرکت 
اراک  شعبه  سال 1385  در  شد.  تاسیس  سال 1369 
پوشش  تحت  با  و  الوند  مسکن  پارس  شرکت  نام  به 
قراردادن استان های مرکزی و قم فعالیت خود را آغاز 
نمود. احداث حدود 4 هزار واحد مسکونی با زیربنای 
نزدیک به 50 هزار مترمربع در قالب 30 پروژه در کارنامه 
شرکت دیده می شود. همچنین پروژه سرپرستی بانک 
مسکن در شهر اراک و پروژه 1440 واحدی مسکن مهر 
امام صادق )ع( اراک نیز از دیگر سوابق شرکت به شمار 

می روند. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
)سهامی خاص(

 ساری، میدان امام، خیابان نهضت، نبش عاشقان، پالک 62
تلفن: 0151-2290910-4
فکس: 0151-2264197
دفتر فروش: 2262202

http://shomal.hic-iran.com
shomal@hic-iran.com  



ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
ارکــــــیــــــده اراک
این پروژه بــا دارا بودن طراحی زیبــا و بهره گیری از 
تکنولوژی نوین ساخت، در زمره پروژه های شاخص شهر 

اراک به شمار می رود.

اراک، کوی الهیه ـ میدان مسکن ـ جنب مجتمع محل پروژه
مسکونی مریم

14720 مترمربع مساحت زمین

31958 مترمربع زیربنای کل با پارکینگ

288 واحد مسکونی تعداد  واحد

9  طبقه طبقات

اسپلیت + پکیج و رادیاتور سیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی نیلوفر اراک	 
مجتمع مسکونی الهیه اراک	 
مجتمع مسکونی مریم اراک	 
مجتمع مسکونی سحر اراک	 
مجتمع مسکونی مینا اراک	 
مجتمع مسکونی پرستو اراک	 
مجتمع مسکونی گلها اراک	 
مجتمع مسکونی ارغوان اراک	 
مجتمع مسکونی یامسین اراک	 
سرپرستی بانک مسکن اراک	 
مجتمع مسکونی یاس اراک	 
مجتمع مسکونی شقایق اراک	 
مجتمع مسکونی فیروزه اراک 	 
مجتمع مسکونی الله قم	 
مجتمع مسکونی شقایق قم	 
مجتمع مسکونی شبنم اراک	 
مجتمع مسکونی آالله اراک	 
مجتمع مسکونی زنبق اراک	 
مجتمع مسکونی مسکن مهر امام صادق اراک	 
مجتمع جتاری اداری کوثر	 
مجتمع جتاری و پارکینگ طبقاتی خامت اراک	 
مجتمع مسکونی آفتاب قم 	 
مجتمع مسکونی ارکیده اراک	 
دو طبقه های قطعه 8 بهاران	 

یاس اراکیاسمین 1 اراکیاسمین 2 اراک

الله قممریم اراکمینا اراک

شقایق اراکشقایق قمگلها اراک

سحر اراکسرپرستی بانک مسکن اراکشبنم اراک

الهیه اراکبهاران اراکزنبق اراک

اراک 	 کوی الهیهمحل پروژه

8232 مترمربع مساحت زمین

13272 مترمربع زیربنای کل

120 واحد مسکونی تعداد واحد

5  طبقه طبقات

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
اراک پــــرســــتــــو 
این پروژه با طراحی زیبا و فضای مناسب و  دارای محوطه 

اختصاصی در منطقه الهیه واقع شده است.
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ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
پارس مسکن خزر

)سهامی خاص(

این شرکت با عنوان شعبه گیالن با مرکزیت شهر رشت 
و در راستای تحت پوشش قراردادن استان گیالن در 
اردیبهشت سال 1369 تاسیس گردیده و متعاقب آن در 
سال 1385 به عنوان شرکت پارس مسکن خزر فعالیت 
خود را به طور مستقل ادامه داده است. تا کنون 2617 
واحد مسکونی با زیربنای کل 314680 مترمربع توسط 
شرکت اجرایی شده و همچنین  پروژه تجاری کوی معلم 
رشت – سرپرستی بانک مسکن رشت را به مرحله بهره 

برداری رسانده و تجاری گلسار را دردست اجرا دارد. شرکت پارس مسکن الوند 
)سهامی خاص(

اراک، انتهای شهرک قدس، کوی الهیه 
تلفن: 0861-3664005-7
فکس: 0861-3664008

http://alvand.hic-iran.com 
arak@hic-iran.com



 رشت، جاده الکانمحل پروژه

1400 واحد مسکونیتعداد واحد

5 طبقه روی پیلوت طبقات

کولرگازی+ شوفاژ سیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
الکانشهر رشــت
این پروژه زیبا در منطقه سر سبز الکان در شهر رشت 
مشرف به کوه های منطقه جنگلی سراوان احداث شده 
و دارای امکاناتی چون ساختمان هیأت  مدیره، فضای 
سبز کافی و مناســب، پارک مرکزی و سالن ورزشی 

می باشد.

مــــــــــــرکــــــــــــز خـــــــریـــــــد
ایــــــرانــــــیــــــا ن
این پروژه در یکی از بهترین میدان های شــهر رشت 
واقع شده و با دارا بودن امکانات بی نظیر، محیطی امن 

را برای کسب و کار فراهم کرده است.

رشت 	 گلسار 	 میدان شهید باستانی شعارمحل پروژه

 753 مترمربعمساحت زمین

 8196 مترمربع زیربنای کل

 28 واحد خدماتی+21 واحد تجاریتعداد واحد

 13 طبقهطبقات

چیلرسیستم سرمایش و گرمایش
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی کادوس گلسار رشت	 
مجتمع مسکونی ابریشم رشت	 
مجتمع مسکونی پردیسان رشت	 
سرپرستی  بانک مسکن رشت	 
مجتمع جتاری کوی معلم رشت	 
مجتمع مسکونی نارجن انزلی	 
مجتمع مسکونی ترجن انزلی	 
مجتمع مسکونی افرا رشت	 
مرکز خرید ایرانیان	 
مجتمع مسکونی الکانشهر رشت	 

نارنج انزلی 1نارنج انزلی 2نارنج انزلی

الکانشهر رشتمجتمع تجاری کوی معلم رشتمرکز خرید ایرانیان

ترنج انزلی 1ترنج انزلی 2گلسار کادوس رشت

ابریشم رشتافرا رشتپردیسان رشت

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
ــت ــ افـــــــــــرا رشـ
این پروژه در منطقه گلسار شهر رشت احداث شده و 
دارای امکاناتی مانند ساختمان هیأت مدیره، نگهبانی، 

فضای سبز کافی و محل ویژه بازی کودکان می باشد.

رشت، انتهای خیابان 126محل پروژه

7640 مترمربع مساحت زمین

19998 مترمربع زیربنای کل

156 واحد مسکونی تعداد واحد

6و7و8  طبقه روی پیلوتطبقات

کولرگازی + موتورخانه مرکزی شوفاژ سیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابه تنوع واحدها

7273
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ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
مسکن زاینده رود

)سهامی خاص(

این شرکت با ماهیت شــعبه و مرکزیت شهر اصفهان 
با هدف تحت پوشــش قراردادن استانهای اصفهان ، 
چهارمحال و بختیاری در نیمه اول سال 1369 تأسیس 
شد و از سال 1385 به صورت شرکت مستقل فعالیت 
خود را آغاز نمود. این شــرکت درمجموع 5880 واحد 
مســکونی با زیربنای کل 753688 مترمربع را تحت 
پوشش قرارداده است. پروژه های تجاری خمینی شهر، 
تجاری محتشم کاشــان ، تجاری سرو اصفهان، اداری 
رودکی ، مدرسه ســرو ، باشگاه بانک مسکن چادگان 
، سرپرستی بانک مســکن شهرکرد توسط شرکت به 
مرحله بهره برداری رسیده است. همچنین پروژه های 
اداری - تجاری دانشگاه اصفهان و پروژه 399 واحدی 
مسکن مهر شاهین شهر اصفهان را نیز در کارنامه خود 

دارد.

شرکت پارس مسکن خزر
)سهامی خاص(

رشت، میدان گلسار، خیابان شهید بخت پسند، کوچه اول، 
شماره 34 

تلفن: 0131-7228054-5
فکس: 0131-7229586

http://khazar.hic-iran.com
gilan@hic-iran.com



مــســکــونــی - تــجــاری مجتمع 
ــتــون اصفهان زی
این مجتمع در زمینی به مساحت 31742 مترمربع و 
زیربنای کل 68800 مترمربع در 30 بلوک آپارتمانی 5 

تا 10 طبقه با 544 واحد احداث شده است. 
امکانات این پروژه شامل:

 سالن اجتماعات ، سالن بدنسازی ، سونا و جکوزی ، آب 
نمای ورودی ، فضای سبز زیبا - آسانسور  و شوت زباله  
فقط در بلوک های 12 طبقه - ساختمان هیأت مدیره و 

نگهبانی.

اصفهان، خیابان رزمندگان، نرسیده به خانه اصفهانمحل پروژه

31742 مترمربع مساحت زمین

68800 مترمربع زیربنای کل

544 واحد مسکونیتعداد واحد

5 الی 10  طبقه طبقات

کولرآبی + موتورخانه مرکزی و رادیاتورسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابه تنوع واحدها

7677
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سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی الله اصفهان	 
مجتمع مسکونی آزادگان اصفهان	 
مجتمع مسکونی مدرس اصفهان	 
مجتمع مسکونی نقش جهان اصفهان	 
مجتمع مسکونی مهر اصفهان	 
مجتمع مسکونی مالصدرا اصفهان	 
مجتمع مسکونی پارس اصفهان	 
مجتمع مسکونی بهمن اصفهان	 
مجتمع مسکونی بهاران اصفهان	 
مجتمع مسکونی میالد اصفهان	 
مجتمع مسکونی ملک شهر اصفهان	 
مجتمع مسکونی آفتاب اصفهان	 
مجتمع مسکونی صبا اصفهان	 
مجتمع مسکونی میخک اصفهان	 
مجتمع مسکونی سرو سی اصفهان	 
مجتمع مسکونی پگاه اصفهان	 
مجتمع مسکونی رودکی اصفهان	 
مجتمع مسکونی زیتون اصفهان	 
مجتمع مسکونی گلسار اصفهان	 
مجتمع مسکونی گلها اصفهان	 
مجتمع مسکونی سروستان اصفهان	 
مجتمع مسکونی جتاری مریم اصفهان	 
مجتمع مسکونی شاهین شهر	 
مجتمع تفریحی چادگان	 
مجتمع مسکونی نگین یزد	 
مجتمع مسکونی فیروزه یزد	 
مجتمع مسکونی نسیم شهرکرد	 
سرپرستی بانک مسکن شهرکرد	 
مجتمع جتاری شهرکرد	 
مجتمع جتاری محتشم کاشان	 
مجتمع جتاری سرو اصفهان	 
مجتمع اداری رودکی	 
اداری جتاری پردیس اصفهان	 
مجتمع مسکونی مهر شاهین شهر 	 
جتاری خمین شهر	 
باشگاه بانک مسکن چادگان	 
مدرسه سرو	 

نسیم شهرکرد 1نقش جهاننگین یزد

منظریهمهرمیخک

مریممسکن مهر شاهین شهرمالصدرا

سرو آپارتمانیفیروزه یزدمحتشم کاشان

پگاه 2پارستجاری اداری پردیس 1

اصفهان، خیابان مشتاق دوممحل پروژه

2967 مترمربع مساحت زمین

12500 مترمربع زیربنای کل

49 واحد مسکونیتعداد واحد

8 طبقه طبقات

چیلرجذبی و فن کوئل + موتورخانه مرکزی و سیستم سرمایش و گرمایش
فن کوئل

دو، سه و چهار خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
اصفهان گلسار 
مجتمع مســکونی گلســار در کرانه زاینده رود با 
طراحی و معماری زیبا و منحصر به فرد احداث شده 
است و با دارا بودن امکاناتی چون سالن اجتماعات و 
البی، آب نما، آبشــار و برکه در محوطه و فضای سبز 
زیبا در زمره پروژه های زیبا و شــاخص شرکت در 

شهر اصفهان می باشد.
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ــذاری ــ ــت ســـرمـــایـــه گ ــر کـ شـ
مسکن منطقه غرب

)سهامی خاص(

با ماهیت نمایندگی و مرکزیت کرمانشاه  این شرکت 
کرمانشاه،  استان های  قــراردادن  پوشش  تحت  با 
کردستان ، ایالم و همدان در تابستان 1374 تاسیس 
شد. در سال 1386 به صورت شرکت فعالیت خود را به 
طور مستقل آغاز نمود. این شرکت احداث حدود 2500 
واحد مسکونی با زیربنای حدود 300 هزار مترمربع را 
بانک  سرپرستی  احداث  نیز  و  پروژه   170 قالب  در 
مسکن کرمانشاه و همدان و برج پاستور همدان را در 

کارنامه خود دارد. شر کت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 
)سهامی خاص(

 اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، نبش کوچه شهید زمانی، 
مجتمع تجاری اداری پردیس

تلفن: 6273718   ،   6280999   ،   0311-6249506
فکس: 0311-6284544

http//:zayandehrood.hic-iran.com
esfahan@hic-iran.com

http://zayandehrood.hic-iran.com
mailto:esfahan@hic-iran.com


ایــن پروژه نیز در زمره پروژه های زیبا و چشــم نواز 
شرکت های گروه سرمایه گذاری منطقه غرب می باشد. 
معماری مناســب و محوطه بسیار زیبا با فضای سبز و 
اختالف سطح موجود در آن باعث شده این مجتمع یکی 
از بهترین و زیباترین پروژه ها در منطقه محسوب شود.

کرمانشاه، خیابان کسریمحل پروژه

25820 مترمربع مساحت زمین

25183 مترمربع زیربنای کل

188 واحد مسکونیتعداد واحد

5 تا 7 طبقه طبقات

کولرآبی+ موتورخانه مرکزی سیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابه تنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
کسری کرمانشاه
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سعیدیه همدانمحل پروژه

44163 مترمربع مساحت زمین

99662 مترمربع زیربنای کل

600 واحد مسکونی تعداد واحد

9 الی 12  طبقه طبقات

کولرآبی + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

یک، دو و سه خوابهتنوع واحدها

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
همدان سعیـدیه 
این پروژه یکی از مجتمع های شاخص و کم نظیر شهر 
و  از طراحی  مندی  بهره  بر  که عالوه  همدان  تاریخی 
ساخت با کیفیت، دارای امکانات رفاهی و فضای سبز 

مناسب نیز می باشد.



سایر پروژه ها

مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه	 
مجتمع مسکونی بهاران کرمانشاه	 
مجتمع مسکونی کسری کرمانشاه	 
سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه	 
مجتمع مسکونی سعیدیه همدان	 
مجتمع مسکونی امام زاده عبداله همدان	 
مجتمع مسکونی جوالن همدان	 
مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان	 
سرپرستی بانک مسکن همدان	 
برج پاستور همدان	 
مجتمع مسکونی فردوسی کرمانشاه	 
جتاری خدماتی میالد همدان	 
فردیس همدان	 
مجتمع مسکونی بروجرد	 
نسیم کردستان	 
مجتمع مسکونی منزه	 
مجتمع جتاری جهان منا	 

فرهنگیان همداننسیم سنندجولیعصر همدان

جوالن همدانسرپرستی بانک مسکن کرمانشاهفردیس همدان

بهاران سنندجبهاران کرمانشاهتختی بروجرد

آزادی کرمانشاهآزادی کمانشاهبرج پاستور همدان

ــی ــونـ ــکـ ــسـ ــع مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ م
فردوسی کرمانشاه
مجتمع مسکونی فردوسی کرمانشاه از پروژه های زیبای 
شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب می باشد که 

در زمره برترین پروژه های منطقه قرار دارد.

کرمانشاه، خیابان شهید اشرفی اصفهانی )فردوسی(محل پروژه

1061 مترمربع مساحت زمین

6993 مترمربع زیربنای کل

36 واحد مسکونی و 1 واحد تجاری تعداد واحد

12 طبقه با زیرزمین و 1 واحد  تجاری طبقات

اسپیلیت کانالی + موتورخانه مرکزیسیستم سرمایش و گرمایش

سه خوابهتنوع واحدها
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مسکن تــوســعــه  ــت  ــرکـ شـ
مــــهــــر نـــویـــن

)سهامی خاص(

نیاز به وجود شرکتی مستقل در  با توجه به احساس 
زمینه  در  فعالیت  برای  شرکت سرمایه گذاری مسکن 
مسکن مهر و نوسازی بافت های فرسوده، این شرکت در 
شهریور ماه 1389 با محوریت و حمایت بانک مسکن و 
با مشارکت یکی از شرکت های مطرح و معتبر در صنعت 

ساختمان با نسبت سهام زیر تشکیل گردید:
• شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با 51 درصد
• شرکت بین المللی توسعه ساختمان با 49 درصد

این شرکت با پشتوانه قوی مالی، مهندسی و برخوردار 
دارد  قصد  مادر،  شرکت های  ارزشمند  تجارب  از 
با  و  صنعتی  روش  به  مسکن  انبوه  ساخت  زمینه  در 
در صنعت ساختمان  نوین  فن آوری های  از  بهره گیری 
اقدام کند و عالوه بر آن، انجام خدمات در کلیه امور 
مربوط به طراحی و مطالعات، تامین تسهیالت، ساخت 
و  فرسوده  بافت  نوسازی  در  مشارکت  انبوه،  ساز  و 
سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی را در دستور کار 
خود قرار داده است. این شرکت با داشتن امتیازات فوق، 
آمادگی دارد با کلیه شرکت ها و ادارات دولتی، تعاونی و 
خصوصی در جهت ساخت و ساز انبوه در قالب طرح 
مسکن مهر و غیر آن همکاری نماید. از جمله پروژه های 
شرکت، می توان به پروژه 2 هزار واحدی مسکن مهر 

اهواز اشاره نمود.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
)سهامی خاص(

کرمانشاه، خیابان اشرفی اصفهانی )فردوسی(، روبروی پمپ بنزین، 
پالک 96

تلفن: 0831-7248890
فکس: 0831-7248891
دفتر فروش: 7246608

http://gharb.hic-iran.com
kermanshah@hic-iran.com



واحـــــــدی  2000 پـــــــــــروژه 
ــر اهــــــــواز ــ ــه ــ م
این مجتمع یکی از پروژه های زیبای مسکن مهر در شهر 
اهواز و استان خوزستان بوده و در راستای اهداف دولت 
محترم و با ســرعت و دقت در حال احداث می باشد.

اهواز 	 کوی بعثتمحل پروژه

 35 هکتارمساحت زمین

 2000 واحدتعداد واحد مسکونی

6طبقهطبقات

 100 بلوکتعداد بلوک

بخاری گازی + کولر گازیسیستم سرمایش و گرمایش

دو و سه خوابهتنوع واحدها

8889

ن
وی

ر ن
مه

ن 
سک

ه م
سع

تو
ت 

رک
ش

ن
وی

ر ن
مه

ن 
سک

ه م
سع

تو
ت 

رک
ش



شرکت توسعه مسکن مهر نوین
)سهامی خاص(

تهران، خیابان وحید دستگردی، خیابان فرید افشار، 
کوچه نور، پالک 46، طبقه دوم

تلفن: 22227950   ،   22227953
فکس : 22227969

http://mehr.hic-iran.com
info@mehr.hic-iran.com




