شرکت ساختمانی وحدت
نظارت و اجرای پروژههای عمرانی

رزومه شرکت شامل :
 معرفی مختصر
 شرح خدمات و محصوالت
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 مشتریان
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بیانیه ماموریت

تولید واحدهای مسکونی با کیفیت و ارزان قیمت جهت تامین مسکن اقشار کم در آمد جامعه به
صورت دریافت اقساطی و بکار گیری نیروهای انسانی جوان و ایجاد اشتغال در این راستا می باشد.

ما میخواهیم هر فرد و سازمانی روی این کرهی خاکی را دریابیم و بسازیم تا دستاوردهای بیشتری کسب کنند.
مأموریت اصلی

چشم انداز و ارزشها

 .0احداث  511واحد مسکونی جهت اقشار کم در آمد به صورت ساالنه
 .5بکار گیری  011نفر نیروی جوان بصورت اشتغال دائم
 .3بکار گرفتن چرخه تولید در کشور
یکی از برترین شرکت های سرمایهگذاری در حوزه مسکن و شهر سازی با بیش  71پروژه موفق که با بروز ترین امکانات
و خوشنام بودن و اعتماد به مشتریان خود یک دهه خدمت کرده است.
چشم انداز شرکت ساختمانی وحدت

5

تاریخچه ،رشد و توسعه
وحدت

5
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پیدایش
جهت خانه دار کردن تمام اقشار

فروردین

جامعه و اشتغال جوانان.

0399

تغییر راهبرد
تغییر در ساختار سازمانی و ساخت

خرداد

پروژه ها به صورت مشارکت

0381

ارتقا و انجام پروژه ها
در نخستین گردهمایی سرمایه گزاران

بهمن

و انبوه سازان منطقه  5اصفهان

0380

گرفتن پروژه های پزشکی در
دستور کار
خرداد
3

0011

وحدت

3

با افتتاح ساخت پروژه وحدت61
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پرداخت
قسطی واحد
های پیش
خرید

نوسازی
ابفت های
فرسوده
ده سال
خدمات
پس از
فروش
متقاضی به صورت پیش خرید
پیش خریدار مطابق یک قرار داد مشخص می تواند اقدام به پیش
خرید واحد مسکونی و یا تجاری نمایند که شرایط آن مطابق قرار داد
پیش

به

خرید

مواد

تعهدات

و

*ماده

اول:

طرفین

قرارداد

*ماده

دوم:

مشخصات

مورد

* ماده

مدارک

سوم:

مستندات

و

ذیل

باشد:

می

خرید

پیش
پیش
ممر

خریدی

پیش

خرید

* ماده چهارم :متریال مشخص شده در ممر و پیش خرید
*ماده

پنجم:

*ماده

ششم:

تعهدات

پیش

تعهدات

فروشنده

پیش

خریدار

* ماده هفتم :مدت زمان ساخت و تحویل و خسارت تاخیر و نحوه
پرداخت
*ماده

مبالغ
هشتم:

نحوه

ریالی

انصراف

یا

واگذاری

و موارد دیگر که در طول مدت اجرای پروژه و قرار داد طرفین الزم

است نسبت به آن تعیین تکلیف نمایند.
0
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0

زیبایی در
ساخت و
منا
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خدمات ما

EPC

بهسازی لرزه ای
 ارائه امور مشاوره بهسازی لرزه ای
 اجرای طرح بهسازی سازه

 خدمات مهندسی
 خدمات تدارک ملزومات و تجهیز پروژه
 خدمات اجرایی پروژه

مدیر فنی و نظارت بر اجرا
 ارائه خدمات مهندسی و مدیریت فنی
 نظارت بر پروژه های عمرانی
 شهرک سازی

2

وحدت

2

پیمانکاری ساختمان



صفرتا صد اجرای پروژه
نقشه کشی و طراحی پروژه
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مشتریان و همکاران ما
نام شرکت  /ارگان

لوگو

سپاه پاسداران
مدیریت پروژه وحدت 00

شهرداری اصفهان
پیمانکاری پروژه ها

شهرداری درچه

سازمان نظام مهندسی

6

وحدت

6
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پروژه های برتر

مسا اااحت  :به صا ااورت مشا ااارکتی به مسا اااحت کلی حدود

عنوان پروژه

• وحدت50

 2511متر مربع سا ا اااخت بروی زمینی به مسا ا اااحت 791
مترمربع در 6طبقه
موقعیت  :اص ا ا ا اافهان  -خیابان میرزا طاهر غربی  -کوچه
شهید پارسی

کار فرما

• شهرداری منطقه 9

امکانات  :زیر زمین  ،حیاط  ،پارکینگ  ،البی  ،فض ااای س اابز
و پارک
مشا ا ا ااخصا ا ا ا ااات  :زیر زمین پااارکینااگ و همکف واحاادهااای

تاریخ پروژه

• شروع پروژه 1398 :
• اتمام پروژه 1400 :

7

وحدت

7

مسکونی و الوی و هر طبقه واحد مسکونی و در حاضر در
مرحله سفت کاری می باشد.
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فروش و سهم بازار
گروه ساختمانی وحدت به مقدار  01درصد کل هزینه ها را به عنوان در آمد و هزینه های خود روی پروژه ها اخذ می نماید.
پروژه های تحویل داده شده در سال  : 0388وحدت 09 ، 00 ، 05 ، 38 ، 36 ، 35 ، 08
سهم شرکت از کل پروژه ها در استان اصفهان یک درصد و در کل کشور پنج صدم درصد می باشد.

اعضای هیئت مدیره
مهندس مجتبی هاشمیان
رییس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حقوق
18033663801

بیش از یک دهه سابقه مدیریتی و اجرایی در زمینه مهندسی ساختمان سازی

مهندس محمود براتی
نایب رییس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی هنری
18030990520

بیش از دو دهه سابقه مدیریتی و اجرایی و متخصص در مذا کره – عضو فعلی شورای شهر درچه
8

وحدت

9
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جوایز و افتخارات

تقدیر هجت رتبه برتر در انبوه سازان
منطقه  2اصفهان

نتندیس افتخار ارتقا پرژه ها 1394

استانداردها ،مجوزها و گواهینامه ها

گواهینامه استاندارد ایزو 8110
9

وحدت

8

گواهینامه استاندارد ایزو

گواهینامه استاندارد OHSAS

00110

18001:2007
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مسئولیت اجتماعی

 -0ایجاد مسکن و اشتغال برای جوانان به خصوص مردم برای جلوگیری از بسیاری از آسیب های اجتماعی و ایجاد
سالمت اجتماعی جامعه می گردد.
 -5این مجموعه با تخریب ساختمان های کلنگی و فرسوده و احداث ساختمان های نوساز سهم بسزائی در زیبایی
سیمای شهر و ارتقاء سطح اجتماعی منطق فرسوده شهر ایفا می نماید.
 -3با انجام عملکردهای اقتصادی در حوزه مسکن و با آورده اندک و به مرور اقشار کم در آمد باعث رشد و ارتقای ثروت
و ارزش افزوده برای آنان می گردد.
 -0با اخذ مجوزهای ساخت و پرداخت هزینه های آن باعث ایجاد در آمد های مداوم برای شهردار  ،سازمان نظام
مهندسی  ،بیمه تام ین اجتماعی و سایر ارگان های باال سری می گردد که کمک بسزائی در ارتقاء در آمد و کمک به
هزینه های خدمات شهری می گردد.
 -2مسکن به عنوان پیشران اقصاد کشور و سازنده مسکن به عنوان هدایت کننده  ،این امر باعث به حرکت در آمدن
کارخانه های مختلف در رابطه با تامین امکانات مصرفی و این خود باعث ایجاد حمایت از تولید در حوزه مسکن و
اشتغال حجم عظیمی از نیروی انسانی بکار گرفته می شود.
 -6سازندگان مسکن با بکارگیری تجارب قبلی و استفاده از علوم روز در رابطه احداث ساختمان باعث رشد و تولید
علمی در این حوزه می گردد.

حامیت از اقشار
مک در آمد جامعه

رشد تولید علمی
در حوزه مسکن
و شهرسازی

اش تغال پایدار

10

وحدت

01

