رزومه ی شرکت ساختمانی آرمین بتن زید

«مشاوره ،نظارت و اجرای رپوژه اهی عمرانی»
بیانیه مأموریت:
شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد در سال  1388تحت شماره  10710و شناسه ملی  10840081864تأسیس شد .اهداف
شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد عبارتند از:
 تمایز بخشی به پروژه های عمرانی افزایش بهره وری سرمایه ی انسانی و ارتقای توانمندی مدیران از طریق آموزش رعایت مسایل زیست محیطی و HSE مدیریت بهینه پروژه های عمرانیکه برای دستیابی به اهداف فوق ،اجرای پروژه ها با کمترین هزینه و مناسب ترین کیفیت ،صرفه جویی در زمان و استفاده از
جدیدترین روش اجرا ،نظارت و مشاوره ی ساخت همواره مورد نظر این شرکت است.
خدمات:
 ساختمان سازی راه سازی سد سازی ساخت تصفیه خانه پل سازینمودار سازمانی بر مبنای پروژه:
هیئت مدیره و سهامداران

واحد مهندسی فناوری اطالعات

مدیر عامل

مدیریت مالی

واحد حقوقی و حسابرسی

مدیر پروژه

معرفی هیئت مدیره:
 - 1رییس هیئت مدیره :آقای سید کمال چربدست
 - 2نایب رییس هیئت مدیره :آقای حمید رضا نقیبی
 - 3مدیر عامل و عضو هیئت مدیره :آقای محمد علی احمدی اصفهانی
برخی از سوابق اجرایی شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد:
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✓
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✓
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ساختمان های محله  A2فوالد شهر  -کارفرما :شرکت ملی ذوب آهن ایران
ساختمان های کمپ کارگری و اداری صنایع فوالد  -کارفرما :صنایع دفاع
شبکه ی فاضالب و تصفیه خانه صنایع فوالد  -کارفرما :صنایع دفاع
کشتارگاه بزرگ شهرکرد  -کارفرما :دفتر فنی استان چهار محال و بختیاری
ساختمان  40واحد مسکونی  -بنیاد انقالب اسالمی  -کارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
اجرای چاه ،موتورخانه و شبکه آب  9روستا واقع در لنجانات  -کارفرما :سازمان تعاون و امور روستا
اجرای شبکه ی آب روستایی خور و بیابانک  -کارفرما :دفتر فنی استان اصفهان
احداث  20واحد مسکونی در هرند  -کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
اجرای ساختمان دانشکده ی پرستاری اصفهان  -کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
اجرای  22واحد مسکونی شاهزید  -کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
اجرای ساختمان های اداری و مسکونی  -کارفرما :سازمان تأمین اجتماعی زرین شهر
اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با تولید  30.000متر مربع
احداث  45واحد آپارتمان تعاونی برق اصفهان کارفرما :شرکت برق منطقه ای اصفهان
ساختمان اداری مرکزی برق یزد  -کارفرما :شرکت برق منطقه ای یزد
قرارداد تکمیلی ساختمان اداری ،سالن آمفی تئاتر و سایت های کامپیوتری  -کارفرما :شرکت برق منطقه ای یزد
تصفیه خانه ی بزرگ اصفهان  -کارفرما :سازمان آب و فاضالب استان اصفهان
اجرای  264واحد مسکونی فوالدشهر  -کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
ساخت  258واحد مشارکتی مسکونی فوالد شهر  -کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
قرارداد تکمیلی اجرای محوطه سازی  -کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
احداث ساختمان هیدرو دیسپاچینگ یزد  -کارفرما :شرکت برق منطقه ای یزد

افتخارات و تقدیرنامه ها:
 دریافت گواهی حسن انجام کار از سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان دریافت رضایت نامه از شرکت برق منطقه ای یزد تقدیر نامه برای احداث  264واحد مسکونی فوالد شهر از وزیر مسکن و شهرسازی ،آقای دکتر عبدالعلی زاده تقدیرنامه برای احداث بخشی از طرح اسکان  77از معاون وزیر مسکن و شهرسازی ،آقای دکتر درویش زاده تقدیرنامه برای احداث ساختمان دیسپاچینگ برق منطقه ای یزد از وزارت نیرو دریافت نامه ی اختتام قرارداد و تشکر از سازمان بنیاد اسالمی مسکن اصفهاناطالعات تماس:
آقای مهندس سید کمال چربدست (رییس هیئت مدیره)09133518934 :
وب سایتwww.ArminBeton.ir :

