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 شناسنامه ی شرکت
 

 

 تعاونی کنترل سازه زاینده رودنام شرکت:

 27/11/1387 سال تاسیس :

 1128:شماره ثبت

 411365766351اقتصادی:کد 

 10860104667شناسه ی ملی:

 8481163416کد پستی:

 طبقه ی  اول -مجتمع نیایش  –قائم  تاالرروبروی -بلوار نیکبخت -مبارکه – اصفهان آدرس:

 03152424650-2:ن تلف

 03152425063فاکس :

 INFO@CONTROLSAZE.COMایمیل:

 WWW.CONTROLSAZE.COMوب سایت:

 آرم رسمی شرکت:
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 مقدمه 

آغاز به    1387که با حضرور ممعی از ایااررران شرهرسرتان مبارکه در سرال  شررکت کنترل سرازه زاینده رود 

با سرابقه ععاییت در بخش اای مختل  اقتارادیجامرای ورو ه اای رمرانیجراازرازیجسرداای  کار کرد و  

کنویو ی روز و تجهیزات  خاکیجمعدنیجبازررانی و توییدیج با ایجاد سراختاری منزرجمجدر کنار بکارریری ت

خود بوده    در صرردد ارتقاس سرریف کیفی خدمات  ویشرررعته و باامکاری کادر مجرو و کارآزموده جامواره

و رواه  .این شررکت تش  برای داشرتن ایرانی امیشره آباد وسرربلند را سرریوحه ععاییت خود قرارداده  اسرت

شرتمین مشرنواره ی تعاونی اای برتر اسرتان  این ادرا انتخاو این تعاونی به رنوان دومین تعاونی برتر ا

برترین تعاونی رمرانی نهمین مشرنواره ی تعاونی اای برتر اسرتان اصرفهان در  و  1392اصرفهان در سرال 

اکنون باچشرم انداز حضرور ععال در بازاراای مهانیج در ویشربرد اادای زیر تش  می  اسرت و     1393سرال 

 کند:

رمرانی )سررراختمرانیجراازرررازی و معردنیب در قرایرا قراردادارای  حضرررور ععرایتر در ورو ه ارای   .1

 ویمانکاری جسرمایه رذاری و مشارکتی

 توسعه ععاییت اای بازررانی داخلی و خارمی .2

 به سایر کشوراا و کاال صادرات خدمات عنی و مهندسی .3

 حضور ور شورتر در بخش تویید)درو و ونجره جکابینتجدیواروو  و ک  ووشهب  .4

 دانش عنی مهت حضور بهتر در آبادانی و بهزازی کشور  اعزایش تجربه و .5

 ایجاد عرصت اای شغلی برای موانان و رشد و ارتقاس توان امرایی آن اا   .6

 

 :مجوزات قانونی شرکت

 رتبه انبوه سازی ساختمان از انجمن صنفی انبوه سازان استان اصفهان   •

 رتبه ویمانکاری در رشته اای راه و ترابری و ساختمان •

 اشتغال از سازمان مزکن و شهرسازی استان اصفهانرواای   •

 کارت بازررانی •

 رضو کمیزیون مزکن و ساختمان اتاق تعاون استان •
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 اعضای هیئت مدیره 

 
 خدیجه دانشمند )رئیس هیئت مدیره( سرکار خانم     

 

 

 ایزدی )نائب رئیس هیئت مدیره( مهرداد مهندس آقای    

 

 

 ( )عضو هیئت مدیرهعباس شفیع زادهآقای مهندس 

 

 

 

 (مهندس محمد دانشمند)عضو هیئت مدیره و مدیرعاملآقای 

 

 

 آقای سید ابراهیم هاشمی)بازرس اصلی (    

 

 

 

 آقای مهندس مهدی حقیقی)بازرس علی البدل( 
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 معرفی مدیرعامل
 

 دانشمند دیزیچهمحمد نام و نام خانوادگی : 

 ییزانس زمین شناسی تحصیالت :

         1372  :  مدرک تحصیلیسال اخذ 

 دانشگاه اصفهان :  محل تحصیل دانشگاه

 سال  38:  سابقه کار
رضرو ایتت مدیره ج بازر  یا مدیررام  در شررکت اای ایااررران یادرار مبارکه ج ایااررران ععالج  

ماشرین  ایاار سررها، ج تعاونی ماررری ایااررران ج ترابران صررنعت مبارکهج عنی و مهندسرری و تامین  

ایما     ج آالت مبارکهج کنترل سرازه نقش مهان ج کنترل سرازه زاینده رود ج نگین زرین اقتاراد وویا

رضرو ایتت مدیره شررکت تویید رضرو ایتت مدیره شررکت کو ر عوالد میهنج    زرین نقش مهانج 

امنا و رضرو ایتت رضرو کمزریون مزرکن اتاق تعاون اسرتان اصرفهانج ج   وودر سرن  در  مهان اییگودرز

ایتت مدیره انجمن خیرین مزرکن سراز شرهرسرتان مبارکه ج رضرو ایتت امناس و ایتت مدیره قر   

هر دیزیچهج رضرو ایتت امنای موسرزره خیریه رلی بن موسری ایر را ایحزرنه شرهید بهشرتی شر 

)عبشرهر دیزیچهج رضرو انجمن کشراورزی شرهرسرتان مبارکهج رضرو ایتت امناس مزرجد اما، حزرین)عب  

مدیر رام   -نگی انری موانان بهشرت شرهر دیزیچهرضرو ایتت مدیره کانون عرا   شرهر دیزیچهج 

رضرو ایتت -رضرو ایتت مدیره شررکت چینی سرتاره زاینده رود-موسرزره کارآعرینی آعتاو ریتی

انتخاو به رنوان -رضرو ایتت مدیره شررکت کو ر عوالد ررمزتان-مدیره شررکت کو ر عوالد میهن

 شنواره مدیران ماندراریکی از مدیران برتر کشوری در م
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 افتخارات شرکت : 

 1395تقدیر شده در مشنواره مدیران ماندرار ایران سال  ✓

 1393کزا رتبه اول نهمین مشنواره تعاونی اای برتر رمرانی سال  ✓

کزرا رتبه شررکت تعاونتی منتخا اشرتمین مشرنواره تعاونی اای برتر  ✓

 1392استان اصفهان درسال  

از طری انجمن شررررکرت ارای   1393ویمرانکرار برتر سرررال  کزرررا رتبره   ✓

 ساختمانی ج تاسیزاتی و راازازی استان اصفهان

 1397دریاعت تقدیر نامه در مشنواره بزرگ مدیران ماندرار ایران درسال  ✓

✓  
✓  
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 :دادهای انجام شدهر قرا
 

 

  نوع قرارداد  مح  امرا کارعرما مترا )متر مربعب قیمت ک )ریالب
ردی

 

000 /500/191 /3 2100 
شرکت تعاونی مزکن مهر  

 کوشک 
 سمیر، 

احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری
 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،

1 

 سمیر،  شرکت تعاونی مزکن مهر داان  2100 3/ 000/339/ 000
احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری

 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،
2 

 سمیر،  شرکت تعاونی مزکن مهر قلعه  1500 2/ 500/272/ 000
احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری

 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،
3 

000 /000/356 /13 8400 
شرکت تعاونی مزکن مهر  

 کوشک 
 سمیر، 

احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری
 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،

4 

000 /000/724 /5 3600 
شرکت تعاونی مزکن مهر  

 کوشک 
 سمیر، 

احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری
 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،

5 

000 /000/816 /3 2400 
شرکت تعاونی مزکن مهر  

 ماندرار
 سمیر، 

احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری
 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،

6 

000 /000/385 /2 1500 
شرکت تعاونی مزکن مهر  

 منگ 
 سمیر، 

احداث ساختمانها در حد سفت -خاکبرداری
 کاری و نمای بیرونی و رایق کاری وشت با،

7 

 8 اسکلت بتنی  ساوه  آذر شرکت واک نگار  4028 732/680/ 000

 9 حاارکشی اسدآباد  اسدآباد خانم عخری  1000 000/210/ 000

 10 وینیچه  عران  خانه وینیچه  دیزیچه شهرداری 300 1/ 000/180/ 000

 11 خیرین انجمن مزکونی واحدی 5 ورو ه قهنویه  خیرین انجمن 526 1/ 290/270/ 000
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 :اجراقراردادهای در حال 
 

 

 ک )ریالبقیمت 
 مترا  

 )متر مربعب 
  نوع قرارداد  مح  امرا شریک

ردی
 

000/000 /000/290 38617 
شرکت عمران فوالد 

 شهر
 فوالدشهر

تفاهمنامه سه جانبه با شرکت عمران 

 فوالد شهر و بانک مسکن 
1 

000/000 /000/76 10080 
بنیاد مسکن انقالب  

 اسالمی
 مبارکه

پروژه  واحد مسکونی با نام  90ساخت 

 الماس 
2 

000/000 /000/000 /2 140000 

شرکت تعاونی به  

کاشت ایثار  

 چهارمحال و بختیاری 

 3 واحدی گردشگری  270پروژه   سامان 
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 لیست سرمایه گذاری ها: 

 درصد سهام شرکت(  70سرمایه گذاری در شرکت گیتی نگار پردیسان)

سرمایه گذاری عمده شرکت کنترل سازه زاینده رود ) که در زمینه انبوه    اشرکت گیتی نگار پردیسان ب

مشاره   به  1393سازی مسکن و عملیات پیمانکاری راه و مسکنو معدن فعالیت دارد ( در ابتدای سال  

 UPVCداره و عایق حرارتی و صوتی  جثبت و در زمینه ساخت و تولید درب و پنجره های دو    1768

آلومنیوم اختصاصی با    و  بهترین کیفیت و  با  را  تا کنون پروژه های در دست  آغاز و  را  فعالیت خود 

 موفقیت به اتمام رسانیده است

با توجه به اهداف هیئت مدیره شرکت در ساخت و تولید محصولی متمایز و با کیفیتی مطلوب ، با  

ی روز اروپا ) دو سر  محوریت رضایتمندی مشتریان محترم ، در تجهیز کارگاه از ماشین آالت پیشرفته  

 ترکیه استفاده نموده است  VHSایلماز( و استفاده از یراق آالت معتبری همچون 

از آنجا که در تولید یک محصول ممتاز و با کیفیت ، عالوه بر ماشین آالت و تجهیزات و نیروی انسانی 

ر پردیسان با اعمل دقت اگگیتی ن  ی ایفا میکند ، شرکتاولیه مورد استفاده نقش به سزای  ماهر ، مواد

) اقتصادی ترین پروفیل   "بست ویژن    "الزم محصوالت مرغوب گروه صنعتی پترو پویا با نام تجاری  

کشور( را انتخاب و با پشتیبانی فنی و ذدر اختیار داشتن انواع پروفیل های الزمه ی خود ، ساخت و  

 ان ممکن به انجام میرساند . نصب درب و پنجره های دلخواه مشتریان  را در کوتاه ترین زم

در ضمن این شرکت در ساخت درب و پنجره های دو جداره ی آلومنیوم اختصاصی خود ) بنا به در  

 اسنفاده می نماید.  "کوپال  "و  "آکپا  "خواست مشتری ( از پروفیل های 

 سرمایه گذاری در شرکت الماس زرین نقش جهان

 کند. های بازرگانی داخلی و خارجی فعالیت میشرکت الماس زرین نقش جهان در زمینه 
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 لیست تجهیزات 

 ردی   تجهیزات/ماشین آالت  واحد تعداد 

 1 کامیون ویوو مدل N12 دستگاه 2

 2 بی  مکانیکی TMC632 دستگاه 1

 3 470یودرکوماتزو مدل  دستگاه 1

 4 موتور دیزلKV 220 دستگاه 1

 5 وانت نیزان دستگاه 3

 6 مزدا دو کابین  دستگاه 1

 7 ویکان وانت  دستگاه 1

 8 خودروی سواری وراید دستگاه 1

 9 باالبر دستگاه 16

 10 ویبراتور کام  دستگاه 1

 11 ازار ییتری  20تانکر آو  ردد 5

 12 تانکر سوخت چرخدار  ردد 1

 13 تانکر آو چرخدار  ردد 1

 14 سیلو ردد 3

 15 میکزر  دستگاه 2

 16 تراکتور رومانی بزرگ بی  دار دستگاه 1

 17 موتور آبکش  دستگاه 2

 18 متوسط -دری  ایلتی ردد 2

 19 دوربین ترازیاو  ردد 1

 20 دستگاه بتن عو،  دستگاه 1
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 لیک اندر بسیج این همه گفتیم 
  بی عنایات خدا هیچیم هیچ 


