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 گروه مهندسی و بازرگانی آلفا

 درباره شرکت

با تکیه بر نیروهای  (آلفاگروه مهندسی و بازرگانی ) شرکت المان فراز آسمان هشتم

در زمینه پیمانکاری و   1390انسانی متخصص و مجرب، فعالیت خود را از سال 

مشارکت پروژه های ساختمانی شروع کرد و با کسب رضایت و اعتماد مشتریان و 

ساختمانی در سطح شهر مشهد، توانست به کارفرمایان عزیز در پروژه های مختلف 

جایگاه سازنده ای توانا در افکار عمومی دست یابد. اکنون با توسعه شرکت و افزایش 

ارتباطات، گروه مهندسی و بازرگانی آلفا، عالوه بر ارائه خدمات مهندسی و اجرایی 

امین افتخار ارائه خدمات بازرگانی صنعت ساخت و ساز، در زمینه های ت  گذشته،

مصالح با کیفیت و پیمانکاران متخصص در کمترین زمان و با مناسب ترین قیمت، را 

 دارد.

 

 ماموریت

به عنوان یك شرکت معتبر در عرصه صنعت ساخت و  گروه مهندسی و بازرگانی آلفا

با هدف ارائه خدمات جامع در زمینه های اجرای تخصصی پروژه های   در ایران، ساز

سریع مصالح با کیفیت و تامین پیمانکاران متخصص و متعهد برای ساختمانی، تامین 

پروژه های ساختمانی در کشور ایران و به خصوص شهر مشهد مقدس با محوریت 

     احترام به اعتماد مشتری فعالیت می نماید.
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 شرکت زمینه فعالیت های

اجرای کامل ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری  -1

قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت به صورت 

  .)شرکت مجری ذیصالح( مدیریت پیمان  و

مدیریت طرح پروژه های عمرانی در مرحله مطالعات  -2

شامل، اخذ مجوزهای سازمان های شهرداری و نظام 

مهندسی( ، طراحی معماری، طراحی سازه و طراحی 

)دفتر فنی و مهندسی و کارگزار  دکوراسیون داخلی

 زیرمجموعه(

تامین مصالح با کیفیت برای پروژه  -3

اد تامین قرارد  های ساختمانی در قالب

  مصالح و سفارشات تلفنی و آنالین.

تامین پیمانکاران متعهد و متخصص  -4

 برای پروژه های ساختمانی 

و ارزیابی  مشاوره سرمایه گذاری  -۵

  در صنعت ساختمان. اقتصادی

 پرورش نیروهای متخصص از طریق آموزش علمی و عملی  -6
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 و توانمندی ها نقاط قوت

 در جهت تحقق الزامات  صنعتی سازی پروژه ها، بهبود کیفی فازهای متوالی

 قانونی و فنی

 گیری توان مهندسی در زمینه طراحی و اجرا و نظارت و برگزاری جلسات بکار

قالب کارگروه مستمر و منظم در 

 های تخصصی

  استقرار سیستم به روز برنامه

ریزی فنی نظارتی و سیستم 

کنترل پروژه جهت تحقق کاهش 

 هزینه و افزایش کیفیت و سرعت

  جذب و مدیریت  منابع مالی و

 سرمایه گذاری در قالب اخذ وام، مشارکت، جذب سرمایه گذار خصوصی و ...
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  مدیریتکادر 

  خیراییدکتر حسین 

 
 

 سمت: رئیس هیئت مدیره

 مهندسی و مدیریت ساخت -تحصیالت: دکتری مهندسی عمران

 سوابق

  شمال شرق مدیر عامل تعاونی مسکن 

 مدیر مسکن شمال شرق 

  در شمال شرق کشورمسکن مدیر بنیاد تعاون 

 مدیر عامل شرکت مجری اقلیم سازه بنای سپهر رضوان 

  عضو نظام مهندسی خراسان رضوی 

 )دارای پروانه نظام مهندسی )نظارت و اجرا 
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  مهندس علیرضا  مستشار

 
  سمت: مدیر عامل

 سازه -تحصیالت: کارشناس ارشد مهندسی عمران 

 سوابق

  عضو نظام مهندسی خراسان رضوی 

  )دارای پروانه نظام مهندسی )نظارت و اجرا 

 پاژیاب مشاور شرکت بخش نظارت 

 شرق سازه بزرگان اجرایی شرکت و فنی مدیر 

 شرق پایدار سازان زره شرکت عامل مدیر 

  احمدرضا هاشمیمهندس 

 
 و سرپرست اجرایی سمت: نایب رئیس هیئت مدیره 

 تحصیالت: کارشناس مهندسی عمران 

 سوابق

  عضو نظام مهندسی خراسان رضوی 

  )دارای پروانه نظام مهندسی )نظارت و اجرا 
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  واقع در بلوار رحمانیه(  فرهنگیانمدیر پروژه تعاونی مسکن( 

  (3)واقع در خیابان شیرازی  1مدیر فنی پروژه اقامتی تجاری امید 

 )سرپرست کارگاه برج های مسکونی بهمن تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی )واقع در انتهای بلوار دانشجو 

  واحدی شرکت احیا مسکن خراسان 360سرپرست کارگاه پروژه 

  احمدیمحسن مهندس 

 
 سرپرست دفتر فنی و مهندسیو  سمت: عضو هیئت مدیره

 مهندسی و مدیریت ساخت -تحصیالت: کارشناس ارشد عمران 

 سوابق

  عضو نظام مهندسی خراسان رضوی 

  )دارای پروانه نظام مهندسی )نظارت و اجرا 

  (تهران - واحدی مسکن مهر )شهر پردیس 1000کنترل پروژه ، پروژه برنامه ریزی و مدیر 

  مشاور در تدوین فرایند مشارکت و سرمایه گذاری سازمان ملی زمین و مسکن 

  مشاور در تدوین نظام نامه تامین مالی و نظامنامه فروش  معاونت اقتصادی شهرداری مشهد 

  پیمانکار نقشه برداری وGIS اداره نقشه برداری آستان قدس رضوی 
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 اعضای کلیدی شرکتسایر 

  فرجامیمهندس عماد 

 
 ITو کارشناس  سمت: سرپرست تاسیسات

 مکانیك جامدات -تحصیالت: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیك

 

 

 کاظم پور مهندس

 مشاور طراحی معماری و سازهسمت: 
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 چارت سازمانی

 

هی ت مدیره

مدیر عام 

مدیر فنی و مهندسی
مدیر اقت ادی و 

بازر انی 

کارشناس برنامه 
ری ی و کنتر  پرو ه

کارشناس قرار دادها

مدیر  امور اداری و 
مالی 

سرپرست اجرایی

سرپرست دفتر فنی 

سرپرست تاسیسات
بازاریابا 

کارشناس ارزیابی 
اقت ادی پرو ه ها

تحقی  و توسعه

رواب  عمومی و 
سایت مشاورا 

کارشناس 
امور اداری

کارشناس 
امور مالی

کارشناس 
ITرایانه و 

بای انی

دفتر مدیر عام 

کارشناس مشارکت و 
سرمایه   اری
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 پرو ه های بخش خ وصی
 

 پرو ه برج مسکونی آلوارس

  :پروژه آدرس

 ۵ بهارستان انتهای-شمالی خیام -مشهد 

 :پروژه مشخصات

 12 واحد و دو 10۵ جمعا مسکونی طبقه 

 پارکینگ طبقه

 19000 بنا زیر متر 

 شرکت توسط بلوک یك بتنی اسکلت اجرای 

 آلفا

 ( 2مرحله پیشرفت: اجرای اسکلت طبقه-) 
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 پرو ه  ساختما  مسکونی بهشتی

 :پروژه آدرس

 40 بهشتی -بهشتی خیابان-مشهد 

 :پروژه مشخصات

 فوالدی اسکلت 

 8 طبقه 

 مربع متر 1700 زیربنای 

 کاری نازک مرحله پیشرفت: مرحله 
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 پرو ه  ساختما  مسکونی امامت

 :پروژه آدرس

 19خیابان امامت -مشهد 

 :پروژه مشخصات

 فوالدی اسکلت 

 7 طبقه 

 مربع متر 1300 زیربنای 

 طراحی مرحله 

 

 

 

 

 پرو ه مسکونی هفت تیر

 6 طبقه 

 واحدی تك 

 4۵0 زمین 

 متری 3۵0 واحدها 

 4 مستر 4 خواب 
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 پرو ه  ساختما  مسکونی بهار

 :پروژه مشخصات

 فوالدی اسکلت 

 6 طبقه 

 مربع متر 840 زیربنای 

 اسکلت مرحله 
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 پرو ه باغ شاهنامه 

  به  یزمینو محوطه سازی فضا سازی

 متر مربع 7۵0مساحت 

 

 

 

 

 تجاری اقدسیههای پرو ه 
 

 :پروژه آدرس

 فاز تجاری اقدسیه-مشهد 

 :پروژه مشخصات

 10  دستگاه ساختمان تجاری سه طبقه )سازه های

 تجاری بافت تجاری اقدسیه( –تیپ کارگاهی 
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 بخش دولتی و ار ا  هاپرو ه های 
 

 واحدی مجیدیه )تعاونی مسکن 60پرو ه مسکونی  

 (همکارا 

 :پروژه آدرس

 6 نقویه -49 مجیدیه-مشهد 

 :پروژه مشخصات

  ۵طبقه ، دو طبقه پارکینگ و  7سه بلوک، هر بلوک در 

 طبقه مسکونی

 60 واحد مسکونی 

 مربع متر7۵00زیربنای 

 ماه 24:  ساخت زمان مدت 
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)تعاونی واحدی اندیشه  48پرو ه مسکونی  

 (همکارا  مسکن

 :پروژه آدرس

 73 اندیشه-مشهد 

 :پروژه مشخصات

 سقف ، دو طبقه پارکینگ  9 دو  بلوک، هر بلوک در

 طبقه مسکونی 7و 

 فوالدی اسکلت 

 مربع متر 6600 زیربنای 

  :اسکلت اجرای مرحله پیشرفت 
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 مطالعات پرو ه آبشار )انتهای آباد را (

 :پروژه آدرس

 اراضی آبشار -انتهای آبادگران 

 :پروژه مشخصات

  قطعه  32مشتمل بر 

 :مربعمتر  110.000 زیربنای ناخالص  

 622 واحد 

  :مرحله اخذ پروانه مرحله پیشرفت 
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 سایر پرو ه های مجری ذی الح
 مجیدیه مسکونی پرو ه

 :پروژه آدرس

  27مجیدیه 

 :پروژه مشخصات

 اسکلت فوالدی 
 مربع متر 1804 زیربنای 

 6 طبقه 

 

 

 

 فرامرز مسکونی پرو ه
 :پروژه آدرس

 8بنفشه  -فرامرز 

 :پروژه مشخصات

  فوالدیاسکلت 
 مربع متر 820 زیربنای 

 ۵ طبقه 

 

 پرو ه مسکونی اقدسیه 
 :پروژه آدرس

  21اقدسیه 

 :پروژه مشخصات

 اسکلت فوالدی 
 مربع متر 99۵ زیربنای 

 6 طبقه 

 

 نقویه  مسکونی پرو ه
 :پروژه آدرس

  26نقویه -بلوار نقویه 
 :پروژه مشخصات

 اسکلت فوالدی 
 مربع متر 1088 زیربنای 

 6 طبقه 

 
 


