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 شرکت تاریخچه -1

در  5/8/1386در تاریخ  307102تأسیس شده و تحت شماره  5/8/86در تاریخ )سهامی خاص( رکت توسعه سینا ش

 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 

 است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان )سهامی عام(این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک سینا 

 واقع است. 14(، پالک 9سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، خیابان اتحادیه ) شماره 

 وضعیت کنونی ترکیب سهامداران شرکت-2

  

 اسامی صاحبان سهام
20/03/1396 

 ریال –مبلغ سهام  درصد سهام تعداد سهام

 939,997,500,000 9997/99 939,997,500 بانک سینا

 1,000,000 0001/0 1000 شرکت صرافی سینا

 500,000 00005/0 500 شرکت توسعه فناوری اطالعات سینا

 500,000 00005/0 500 شرکت سینا یاران نور ایرانیان

 500,000 00005/0 500 شرکت کوثر بهمن

 940,000,000,000 100 940,000,000 جمع
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 15/7/89مورخه مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت در -3

 نام شخص 

 حقوقی 
 سمت در هیأت مدیره نام و نام خانوادگی نماینده

 رئیس هیأت مدیره آقای مهدی فتاحی بانک سینا

 مدیر عامل و  هیأت مدیرهنائب رئیس  آقای عباس دانش پسند کوثر بهمنشرکت 

 عضو هیأت مدیره شیرعلی شهریاریآقای  شرکت صرافی سینا
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 موضوع شرکت طبق آخرین اساسنامه -4

 پس از انتقال به این شرکت )سهامی عام (کی بال استفاده بانک سینا یدیریت اموال تملم 

 سرمایه گذاری در امالک و مستغالت 

 اقدام به خرید امالک، زمین، سهام و سایر اوراق بهادار به حساب خود جهت شرکت 

 ت مالکیت انجام هرگونه فعالیت عمرانی از قبیل خرید و فروش، گسترش، بازسازی، بهینه سازی واحدهای تح

 و یا نظارت 

  فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای شرکتاقدام به خرید و 

 اداره امور سرمایه گذاریها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی 

 انجام بررسی های سود و زیانی، اقتصادی، سرمایه گذاری در چارچوب موضوع فعالیت شرکت 

  اقدام به فروش امالک، زمین، سهام و سایر اوراق بهادار به حساب خود جهت شرکت 

 ور بمنظور استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر داخل و خارج کش

 تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری

 تحقق اهداف شرکت مفید بوده و درجهت  انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای

اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انجام هرگونه فعالیت عمرانی از قبیل گسترش، بازسازی، بهینه 

سازی ساختمان و امور خدمات مهندسی شامل مدیریت طرح، طراحی فاز یک و دو و نظارت فاز سه و 

ساخت و فروش آنها، تولید و ارائه سیستمهای جامع در پیمانکاری پروژه های ساختمانی و انبوه سازی و 

زمینه سخت افزار و ارتباطات و لوازم جانبی کامپیوتر و سایر وسایل مربوط به آنها و فروش آنها، مشاوره در 

زمینه سخت افزار و نرم افزار و ارتباطات، مشاوره و طراحی و نصب و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات 

ی، طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت و مدیریت و خدمات شبکه و مرکز داده سیستمهای کامپیوتر

و ارائه خدمات تخصصی مربوط و فعالیت شبکه های رایانه ای و اجرای اتوماسیون اداری و بانکی، مشاوره و 
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ری ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های ای تی و ای سی تی، نصب و راه اندازی تعمیر و نگهدا

تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه و دوربین 

 های مدار بسته، خرید و فروش و صادرات و وادرات تجهیزات مرتبط با فنآوری اطالعات و ارتباطات و رایانه .  

 فعالیت های شرکت-5

 رمایهس (گذاریE.P.C.Fدر پروژه )ذ جواز ، انی تجاری، اداری و مسکونی شامل خرید زمین، اخهای ساختم

 طراحی فاز یک  و دو و ساخت از طریق واحد مدیریت ساخت شرکت:

 طراحی و مهندسی با تمرکز بر بهینه سازی و روزآمدی تکنولوژیک   -

 تهیه و تدارک مصالح استاندارد و فن آوریهای مناسب و نوین   -

سازی، یهای روزآمد از طریق بکارگیری پیمانکاران فرعی  )پاز روشگیری ها با بهرهساخت پروژه  -

 کاری، برق ،تأسیسات، نازک کاری، نما(اسکلت، سفت

 حاً با بانک تأمین منابع آن ترجی دارای توجیه اقتصادی مناسب به صورتیکه های ساختمانیدر پروژه مشارکت

ه سینا خت  و یا مدیریت طرح آن با شرکت توسعسینا و یا سایر اشخاص و انجام خدمات مهندسی طرح و سا

 کت باشد.باشد و یا انواع روش های مشارکتی که از نظر توجیه اقتصادی و فعالیت فنی مقرون به صرفه شر

  انجام( خدمات مدیریت طرحMCبر پروژه )یر های بانک سینا و درصورت وجود ظرفیت، قبول خدمات مد

 های دیگرطرح برای پروژه

  سهام از طریق بورس و اوراق بهادارمعامالت 

 ک شامل خدمات فنی و مهندسی و کارشناسی ساختمانی برای بانک سینا، نظارت عالیه بر بازسازی شعب بان

 های مربوطهها و قراردادها و  نظارت بر حسن انجام کار و رسیدگی به صورت وضعیتکنترل نقشه

 

 



 رزومه شرکت توسعه سینا

 

 

6  

 

 معرفی پروژه های شرکت-6

 پروژه های تکمیل شده شرکت الف( 

 پیمانمدیریت و  مدیریت طرح، پروژه های سرمایه گذاری 

 )پروژه مجتمع تجاری ، اداری سینای تبریز)سرمایه گذاری 

 )پروژه مجتمع اداری سینای پارسا )سرمایه گذاری 

  اداری سینای ساری )سرمایه گذاری(،پروژه مجتمع تجاری 

 رشت )سرمایه گذاری( پروژه مجتمع تجاری ، مسکونی سینای 

 )پروژه مجتمع مسکونی قیطریه )سرمایه گذاری 

 )پروژه مجتمع تجاری ، اداری وائین شهریار )مدیریت پیمان 

 )پروژه سایت پشتیبانی داده های اصفهان )مدیریت طرح 

 )پروژه مجتمع تجاری ارم )مدیریت طرح 

 پروژه مجتمع مسکونی شهرزاد 

 آزادی  پروژه مجتمع تجاری ، اداری سینای 

 پروژه های نظارت شعب  بانک سینا 

 نها واقع در تهران و شهرستا ، نوسازی و بهینه سازی شعب بانک سیناپروژه های نظارت بر بازسازی 

 شرکت در دست اجرای پروژه های ب(

 پروژه های سرمایه گذاری 

 پروژه مسکونی شادآباد 

 پروژه مسکونی ولنجک 

 پروژه های مدیریت پیمان

  ساری –ساختمان سرپرستی استان مازندران پروژه 

  ساختمان سرپرستی مشهدپروژه 

  ساختمان سرپرستی استان اصفهانپروژه 

  بندر ماهشهرشعبه ساختمان بازسازی تعمیرات و پروژه 
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 شرکتتکمیل شده  پروژه های مشخصات  -7

 لف ( پروژه های سرمایه گذاری :ا

 (   مشخصات پروژه مجتمع تجاری ، اداری سینای آزادی 1

 

 

 

 

 45رودکی جنب نیروی انتظامی پالک خیابان آزادی، بین نواب و  موقعیت : 

 مسئولیت توسعه سینا : سرمایه گذاری، مدیریت طراحی و مدیریت ساخت        مسئولیت :

 100درصد مالکیت توسعه سینا : %

 مشاورین طراحی و نظارت : 

 

 مشاوره و مطالعات ژئوتکنیک و نظارت عالیه بر اجرا : مهندسین مشاور ماندرو

 پایدارسازی : آقای مهندس احمدیاننظارت مقیم 

 دستگاه نظارت حقوقی : مهندسین مشاور مهباد 

 طراحی معماری داخلی : شرکت طراحان معماری داخلی 

 طراحی نما : مهندسین مشاور آژندشهر

 طراحی مجدد بر مبنای مهندسی ارزش : مهندس آوینی و مهندس شاه محمدی

 و دوم طراحی  و خدمات مشاوره ای : مهندسین مشاور جهان پیوستهمطالعات مرحله اول  پیمانکاران ساخت :

 پیمانکار اجرای گودبرداری و نیلینگ : شرکت بسپار پی ایرانیان

 پیمانکار ساخت و اجرای اسکلت : شرکت زرین سوله

 مترمربع 2807زمین :  مشخصات هندسی پروژه :

 مترمربع 31694بنای کل : 

 مترمربع اداری(4578مترمربع تجاری و 5390مترمربع ) 9968بنای مفید : 

 طبقه زیرزمین،طبقه همکف و طبقه اول تا دهم ( 7طبقه )18تعداد طبقات : 

 ینگ،خدماتیواحدپارک296)  چهارم تا هفتم زیرزمین{و احد اداری و یک واحد رستوران  49واحد تجاری ،  91تعداد واحدها : 

  ودوم سوم ،زیرزمین( وتأسیسات بهداشتی وسرویس

 همکف ،طبقه(وتأسیسات بهداشتی وسرویس واحدتجاری،خدماتی21)اول ،زیرزمین(وتآسیسات واحدپارکینگ119) 

 ،طبقه (بهداشتی وسرویس واحدتجاری،خدماتی22) اول ،طبقه(بهداشتی وسرویس واحدتجاری،خدماتی24)

 اداریواحد 7 هرکدام)  دهم تا چهارم ،طبقه(رستوران یکواحد)  سوم ،طبقه(بهداشتی وسرویس واحدتجاری،خدماتی24)دوم

 }( واحداداری49جمعاً

 1/4/92تاریخ شروع پروژه :  مشخصات زمانی پروژه: 

 31/04/97اتمام پروژه :  
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 (   مشخصات پروژه مجتمع مسکونی شهرزاد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 پالک نارون،جنب دکترشریعتی،بلوارشهرزاد،کوچه تهران،خیابان موقعیت

 مسئولیت توسعه سینا : سرمایه گذاری، مدیریت طراحی و مدیریت ساخت        مسئولیت :

 100درصد مالکیت توسعه سینا : %

 خدمات مهندسی و طراحی : مهندسین مشاور پادیاب مشاورین طراحی و نظارت :

 مطالعات ژئوتکنیک : شرکت آرین سازه آزما

 ساخت : با مدیریت مرکزی توسعه سینا

 پیمانکاری اجرای گودبرداری و نیلینگ : شرکت ساروج پی ت :پیمانکاران ساخ

 مترمربع 5/943مساحت زمین :  پروژه : هندسی مشخصات

 مترمربع 4736بنای کل : 

 مترمربع  2883بنای مفید: 

 (دهم تا اول وطبقات همکف زیرزمین،طبقه طبقه3)طبقه14تعداد طبقات :

 8) -2،زیرزمین(  ریانبا و وتأسیسات واحدپارکینگ 12) -3 یرزمینز{مسکونیواحد  22تعداد واحدها : 

 2)  همکف ،طبقه(  وسرایداری وانباری واحدپارکینگ9)  -1 ،زیرزمین( وانباری وتأسیسات واحدپارکینگ

 }مسکونی واحد 22 جمعاً(  واحدمسکونی 2 هرکدام)  دهم تا اول ،طبقات(  تراس و والبی واحدمسکونی

 31/03/96اتمام پروژه:          15/05/93:  شروع پروژهتاریخ  پروژه :مشخصات زمانی 
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 (   مشخصات پروژه مجتمع اداری سینای پارسا 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 نقدی،پالک شمالی،خیابان مفتح مطهری،چهارراه تهران ، خیابان موقعیت :

 مسئولیت توسعه سینا : سرمایه گذاری، مدیریت طراحی و مدیریت ساخت        مسئولیت :

 100درصد مالکیت توسعه سینا : %   

 مشاور طراحی : مهندس گل امینی     مشاورین طراحی و نظارت :

 طراحی معماری داخلی : خانم مهندس قادر 

 طراحی نما : خانم مهندس امینی   

 شاه محمدی بازنگری طراحی سازه : مهندس

 ساخت : با مدیریت مرکزی شرکت توسعه سینا

 مترمربع 5/425مساحت زمین :   پروژه : هندسی مشخصات

 مترمربع 15/2222بنای کل : 

 مترمربع 16/1196بنای مفید: 

 (طبقه روی آن6و دو طبقه زیرزمین،همکف)طبقه  9تعداد طبقات : 

 واطالعات واحدپارکینگ9) ،همکف( البیو واحدپارکینگ 5)  -1 ،زیرزمین(والبی واحدپارکینگ 10) -2زیرزمین{واحد  12تعداد واحدها :

 واحداداری{6جمعاً(  واحد 1 هرکدام)  وششم ،اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم( والبی

 03/07/91تاریخ شروع پروژه :  مشخصات زمانی پروژه :

 92تاریخ اتمام پروژه : اسفند 
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 (   مشخصات پروژه مجتمع تجاری ، اداری سینای تبریز  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولیعصر راه تهران،سه ولیعصر،دروازه خیابان موقعیت : 

 مسئولیت توسعه سینا : سرمایه گذاری،مدیریت طراحی و مدیریت ساخت        مسئولیت :

 100درصد مالکیت توسعه سینا : %

 مهندسین مشاور سارادرساطراحی فاز یک : شرکت  مشاورین طراحی و نظارت :

 طراح و ناظر : مهندسین مشاور ساختارسنج آذر

 معماری داخلی : شرکت مهندسین مشاور واو

 مجریاز طرف نظام مهندسی :  شرکت بتن پیش تنیده

 ساخت : با مدیریت مرکزی شرکت توسعه سینا

 مترمربع 1501مساحت زمین :   پروژه : هندسی مشخصات

 مترمربع15605بنای کل : 

 مترمربع تجار ی (1725مترمربع اداری و 7206مترمربع )8931بنای مفید: 

 (  طبقه) سه طبقه زیرزمین ، همکفونیمطبقه،طبقهاولتادهم 15تعداد طبقات : 

 واحدپارکینگ30) -2واحدپارکینگ و تأسیسات(،زیرزمین40) -3 واحد اداری}زیرزمین68 واحدتجاریو23تعداد واحدها : 

( اری و تأسیساتواحدتج12واطالعات، بانک،ورودی) ،همکف(هاو تأسیسات واحد پارکینگ،سرویس29) -1،زیرزمین( وتأسیسات

، طبقات واحد اداری( و تراس7طبقه دوم )(  واحدتجاری9)اول تراس بانک،سرویس بهداشتی وآبدارخانه(،طبقه) طبقه ،نیم

 {( واحداداری5)  احد اداری( و طبقه دهمو8سوم،چهارم،پنجم،ششم،هفتم،هشتم،نهم ) هرکدام 

 89.04.01تاریخ شروع پروژه :  مشخصات زمانی پروژه :

 92تاریخ اتمام پروژه : تیر 
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 ( مشخصات پروژه مجتمع مسکونی قیطریه  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیطریهجنوبی،خیابانرحمانی،کوچهمیرافضل موقعیت :

 100%مسئولیت توسعه سینا : سرمایه گذاری             درصد مالکیت توسعه سینا :  مسئولیت :

 طراحی و ساخت : شرکت توسعه سینا مشاورین طراحی و نظارت :

 مترمربع 92/803مساحت زمین :   مشخصات هندسی پروژه :

 مترمربع 2734بنای کل : 

 مترمربع1918بنای مفید: 

 (طبقه روی آن7دو طبقه زیرزمینو)طبقه  9تعداد طبقات : 

 ،( وپارکینگها ها،موتورخانه انباری)  -1 واحد } زیرزمین 14تعداد واحدها : 

 {( واحدمسکونی 2 اراید هرطبقه)  ،طبقه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم و هفتم( پارکینگها،انباری،سرایداری) -2زیرزمین 

 89.01.16تاریخ شروع پروژه :  مشخصات زمانی پروژه :

 91تاریخ اتمام پروژه : اردیبهشت 
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 ( مشخصات پروژه مجتمع تجاری ، مسکونی سینا ی رشت   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیام چاپ جنب پردیس هتل به خمینی،نرسیده امام خیابان موقعیت : 

 100مسئولیت توسعه سینا : سرمایه گذاری       درصد مالکیت توسعه سینا : % مسئولیت : 

 عماری، برق و مکانیک : توسعه سینا (        م -طرح )سازه : مهندسین مشاور پایادژ  مشاورین طراحی و نظارت :

 نظارت : توسعه سینا 

 شرکت گیالن زالل  پیمانکار ساخت :

 مترمربع 42/366مساحت زمین :   : پروژه مشخصات هندسی

 مترمربع 2619بنای کل : 

 مترمربع اداری (1532مترمربع تجاری و 354مترمربع ) 1886بنای مفید: 

 (روی آن طبقه 7 و طبقه ،همکف،نیم -1 زیرزمین) طبقه  10تعداد طبقات : 

 ) ودوم اول ،طبقه(  لکن بانکبا) طبقه ،نیم(بانک شعبه) ،همکف( واحد پارکینگ10و موتورخانه) -1 واحد } زیرزمین 9تعداد واحدها : 

د مسکونی واح یک هرکدام)   وهفتم وششم وپنجم وچهارم سوم ،طبقه( گیالن دراستان سینا بانک هر کدام یک واحد جهت سرپرستی

 ( با موقعیت اداری

 88.01.20تاریخ شروع پروژه :  : پروژه مشخصات زمانی

  26/7/90تاریخ تحویل موقت طبقات پروژه : 

  21/8/90تاریخ تحویل موقت طبقات اول و دوم سرپرستی :  

 10/10/90طبقات اول و دوم سرپرستی  :تاریخ تحویل قطعی 

 30/11/91تاریخ تحویل قطعی طبقات : 



 رزومه شرکت توسعه سینا

 

 

13  

 

 

 (    مشخصات پروژه مجتمع تجاری ، اداری سینای  ساری7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلم خیابان طالقانی،نبش اهلل ساری،بلوارآیت موقعیت :

 100توسعه سینا : سرمایه گذاری             درصد مالکیت توسعه سینا : %مسئولیت  مسئولیت :

 طراحی و نظارت : شرکت مازند طرح   مشاورین طراحی و نظارت :

 ساخت : شرکت طان ساری ، نازک کاری شعبه بانک سینا : توسعه سینا   پیمانکار ساخت : 

 مترمربع538مساحت زمین :   مشخصات هندسی پروژه : 

 مترمربع 3532بنای کل : 

 مربع اداری (   متر 1322مترمربع شعبه بانک سینا و 522مترمربع مغازه های تجاری،75مترمربع تجاری،332مترمربع)2251بنای مفید: 

 (روی آن طبقه 5 و طبقه ونیم دو طبقه زیرزمین،همکف)طبقه  9تعداد طبقات : 

 ونیم ،همکف( واحد پارکینگ13و اری،خزانهانب)  -1 ،زیرزمین(  واحد پارکینگ14و موتورخانه) -2 واحد } زیرزمین18تعداد واحدها : 

 سوم ،طبقه ( واحداداری یک) دوم ،طبقه(  واحدتجاری یک)  اول و دو واحد مغازه های تجاری و بالکن،طبقه ( بانک شعبه) طبقه

 {( باشد می واحد 12 شامل که واحددرهرطبقه4)  وپنجم وچهارم

 08/06/87تاریخ شروع پروژه :  مشخصات زمانی پروژه:

   30/11/89و پیش تحویل قطعی :  27/05/89تاریخ تحویل موقت : 

 10/10/90تحویل قطعی در تاریخ 
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 ( پروژه های مدیریت طرح:  ب

 مشخصات پروژه مجتمع تجاری ارم  (1

 تجاری ارم میدان صنعت، نبش خیابان سیمای ایران، مجتمع موقعیت :

 طرح شرکت مهستان  مسئولیت توسعه سینا : مدیر –سینا  کارفرما :بانک مسئولیت :

 : مهندسین مشاور سارادرساطراحی  مشاورین طراحی و نظارت :

 مشاور آتک نظارت : مهندسین

 معماری داخلی : شرکت ایزوالر ) مشاور ایتالیایی(

 شرکت مهستان پیمانکار ساخت :

 مترمربع10553مساحت زمین :   هندسی پروژه :مشخصات 

 مترمربع 63315اخته شده : س -مترمربع                              54934ولیه : ا -بنای کل :  

 %25/7مترمربع                                           نسبت مساحت مفید به کل : 16299مفید: بنای 

 مترمربع سایر ( 547مترمربع فرهنگی و  899مترمربع رستوران و کافی شاپ و  2225مترمربع تجاری،12628)

 و طبقات اول تا نهم ( طبقه زیرزمین)پنج طبقه  14تعداد طبقات : 

-4ارکینگ و انباری(، زیرزمینپ)تأسیسات ،  -5واحد رستوران و کافی شاپ }زیرزمین  5واحد تجاری و 295تعداد واحدها : 

رهنگی، تأسیسات، )آشپزخانه، ف-2أسیسات و پارکینگ(، زیرزمین)آشپزخانه، ت-3تأسیسات و پارکینگ(، زیرزمین)فرهنگی، 

واحد شعبه بانک ، اتاق بازی بچه ها، تراس ورودی، تأسیسات،  1ی و واحد تجار4) -1پارکینگ، انباری و مانیتورینگ(، زیرزمین 

د(، طبقه اری و یک واحد شعبه بانک سینا، ترتس ورودی، تأسیسات، ویواحد تج34پارکینگ و وید و مدیریت(، طبقه اول) 

تأسیسات و  واحد تجاری،59واحد تجاری، تأسیسات و وید(، طبقه چهارم)63واحد تجاری، تأسیسات و وید(، طبقه سوم)71دوم)

احد وبقه هفتم)یک واحد تجاری، تأسیسات و وید(، ط20واحد تجاری، تأسیسات و وید(، طبقه ششم)42وید(، طبقه پنجم)

 رستوران و تأسیسات(، طبقه هشتم)یک واحد رستوران و تأسیسات(، طبقه نهم)یک واحد رستوران و تأسیسات({

 94تاریخ اتمام پروژه :                     01/06/87: تاریخ شروع پروژه  مشخصات زمانی پروژه: 
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 ج ( مدیریت پیمان 

 عملیات تکمیلی پروژه تجاری، اداری وائین شهریار:  (1

 شهریار،شهرک وائین، روبروی دادگستری،ابتدای خیابان امام خمینی موقعیت : 

 )عملیات تکمیلی ساختمانی و تأسیساتی(مسئولیت توسعه سینا : مدیریت پیمان  مسئولیت :

 : بانک سیناکارفرما

 : مهندسین مشاور پادیابطراحی معماری  مشاورین طراحی و نظارت :

 طراحی تأسیسات برق و مکانیک : با مدیریت شرکت توسعه سینا )طراح برق و مکانیک : آقای مهندس محبوبی فر(

 : شرکت توسعه سینا ساخت

 مترمربع  25621متر مربع        بنای کل :  5537مساحت زمین :   مشخصات هندسی پروژه :

 خرپشته(متر مربع  184مترمربع +  25437)

                بع مهمانسرا(                         مترمر 3249مترمربع تاالر و  2078مترمربع اداری،  3381متر مربع تجاری،  4833مترمربع )13501بنای مفید: 

 واحد 134تعداد پارکینگ : 

 نیم طبقه(همکف ، طبقه اول تا ششم و ، (-1،-2، -3)طبقه )زیرزمین  11تعداد طبقات :

)تجاری و  -1باری و مشاعات (، طبقه )پارکینگ،ان -3و  -2واحد اداری} طبقه 104واحد تجاری و 168تعداد واحدها : 

اری(، )تجاری و مشاعات تج ، طبقه همکف )تجاری و پارکینگ و مشاعات تجاری(، طبقه اولپارکینگ و مشاعات تجاری( 

نیم  وو مشاعات  ی(، طبقات چهارم و پنجم ) مهمانسرا و مشاعات(، طبقه ششم )تاالرطبقات دوم و سوم  )اداری و مشاعات ادار

 طبقه تاالر({

 15/12/90تاریخ شروع پروژه :  مشخصات زمانی پروژه :

 92اتمام پروژه : تکمیل واحدهای اداری و تجاری : خرداد 

 )بازدید جناب دکتر همتی( 92تحویل موقت پروژه )ساختمانی، تأسیساتی و محوطه( : شهریور  -

 92تحویل و خرید و نصب انشعابات برق : شهریور  -

 93و تحویل و خرید و نصب انشعابات گاز : اردیبهشت  91تحویل و خرید و نصب انشعابات آب : اسفند  -
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 اداری سینا تبریز ,مجتمع تجاری

 مسکونی قیطریهمجتمع 

 اداری وائین شهریار مجتمع تجاری

 اداری سینا آزادی  مجتمع تجاری

 اداری سینا ساری مجتمع تجاری

 مسکونی شهرزادمجتمع 

 ارم مجتمع تجاری

 

 صاویر پروژه هات-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداری سینا پارسامجتمع 
 تجاری مسکونی سینا رشتمجتمع 



 رزومه شرکت توسعه سینا

 

 

17  

 

 

 

 تأییدیه هاگواهینامه ها و -9

 ستقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای اISO9000 
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 محصوالت ساختمانی: فروش -1

به فروش رسانده و تنها تعداد را که دارای شرح هندسی زیر می باشد( شرکت توسعه سینا پروژه آزادی الف

 باقی مانده است .محدودی از واحد های تجاری این مجموعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45خیابان آزادی, بین نواب و رودکی جنب نیروی انتظامی پالک 

 سرمایه گذاری, مدیریت طراحی و مدیریت ساختمسئولیت توسعه سینا : 

 100درصد مالکیت توسعه سینا : %   

 : مهندسین مشاور ماندروو نظارت عالیه بر اجرا  مشاوره و مطالعات ژئوتکنیک

 پایدارسازی : آقای مهندس احمدیاننظارت مقیم 

 دستگاه نظارت حقوقی : مهندسین مشاور مهباد 

 مطالعات مرحله اول و دوم طراحی  و خدمات مشاوره ای :مهندسین مشاور جهان پیوسته

 پیمانکار اجرای گودبرداری و نیلینگ : شرکت بسپار پی ایرانیان

 طراحی معماری داخلی : شرکت طراحان معماری داخلی 

 طراحی نما : مهندسین مشاور آژندشهر

 مهندس شاه محمدیمهندس آوینی و مجدد بر مبنای مهندسی ارزش :  یطراح

 مترمربع 2807زمین : 

 مترمربع 31668بنای کل : 

 مترمربع اداری(4613و  متر مربع سالن همایش 656 مترمربع تجاری4,791)مترمربع 10,060بنای مفید : 

 طبقه زیرزمین,طبقه همکف و طبقه اول تا دهم ( 7طبقه )18تعداد طبقات : 

 تاچهارم هفتم زیرزمین}آموزشیطبقه سالن و احد اداری و یک  56واحد تجاری,  94تعداد واحدها : 

  دوم و سوم , زیرزمین( وتأسیسات بهداشتی وسرویس واحدپارکینگ,خدماتی291)  

 بهداشتی وسرویس واحدتجاری,خدماتی22)اول ,زیرزمین(تآسیسات و واحدپارکینگ120) 

 اول ,طبقه(بهداشتی سرویس و واحدتجاری,خدماتی24) همکف ,طبقه(وتأسیسات

 وسرویس واحدتجاری,خدماتی24)دوم ,طبقه(بهداشتی وسرویس واحدتجاری,خدماتی24)

 دهم تا چهارم طبقه (بهداشتی

 {(  واحداداری56جمعاً واحداداری8هرکدام)  

 01/4/92تاریخ شروع پروژه : 

 31/03/1396تاریخ اتمام پروژه :      
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به فروش رسانده و تنها  هندسی زیر می باشدرا که دارای شرح وائین شهریار (شرکت توسعه سینا پروژه ب 

را در دستور کار این مجموعه باقی مانده است پذیرایی تعداد محدودی از واحد های تجاری،رستوران،تاالر 

 فروش خود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 شهریار،شهرک وائین، روبروی دادگستری،ابتدای خیابان امام خمینی

 )عملیات تکمیلی ساختمانی و تأسیساتی(مسئولیت توسعه سینا : مدیریت پیمان 

 : بانک سیناکارفرما

 مترمربع 25621متر مربع        بنای کل :  5537مساحت زمین :  

 متر مربع خرپشته( 184مترمربع +  25437)

مترمربع  2078مترمربع اداری،  3381متر مربع تجاری،  4833مترمربع )13501بنای مفید: 

 واحد 134مترمربع مهمانسرا(    تعداد پارکینگ :  3249تاالر و 

 مکف ، طبقه اول تا ششم و نیم طبقه(ه(، -1،-2، -3)طبقه )زیرزمین  11تعداد طبقات :

باری و )پارکینگ،ان -3و  -2واحد اداری} طبقه 104واحد تجاری و 168تعداد واحدها : 

، طبقه همکف )تجاری و تجاری و پارکینگ و مشاعات تجاری( ) -1مشاعات (، طبقه 

)تجاری و مشاعات تجاری(، طبقات دوم و سوم   ه اولپارکینگ و مشاعات تجاری(، طبق

ر )اداری و مشاعات اداری(، طبقات چهارم و پنجم ) مهمانسرا و مشاعات(، طبقه ششم )تاال

 و مشاعات و نیم طبقه تاالر({

 15/12/90تاریخ شروع پروژه : 

 92اتمام پروژه : تکمیل واحدهای اداری و تجاری : خرداد 

)بازدید  92)ساختمانی، تأسیساتی و محوطه( : شهریور تحویل موقت پروژه  -

 جناب دکتر همتی(

 92تحویل و خرید و نصب انشعابات برق : شهریور  -

و تحویل و خرید و نصب  91تحویل و خرید و نصب انشعابات آب : اسفند  -

 93انشعابات گاز : اردیبهشت 
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 ارتباط با ما  -10

 14 (، پالک9اره اتحادیه ) شمرکت توسعه سینا در تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، خیابان ش

 واقع است.

  88103960-4تلفن تماس : 

 88557595فکس : 

www.Sinatosea.ir 

Email : Info@sinatosea.ir 

 

 

http://www.sinatosea.ir/

