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اطالعات شرکت

company's information

FA RTA K
F a r t a k C o n s t r u c t i o n G r o u p

نام شرکت : تاو سازه فرتاک

نوع شرکت : مسئولیت محدود 

تار�خ تاسیس:۲۶  دی ۱۳۹۱ 

fartak-company.com

Info@Fartak-Company.com

آدرس: تهران، میدان ساحل، خیابان نور، ساختمان ستاره در�ا، طبقه۶
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اطالعات تعاونی

Cooperative information

نام شرکت: کاشانه سازه فرتاک

نوع شرکت:تعاونی 

تار�خ تاسیس بهمن ۱۳۹۹

fartak-company.com

Info@Fartak-Company.com

آدرس: تهران، میدان ساحل، خیابان نور، ساختمان ستاره در�ا، طبقه ۶

I
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Perspectives and values

با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گی�ی از توان، تجر�ه، ظرفیت و توانمندی کارشناسـان 

خبره در عرصه ی ساخت وساز و تولیدمســکن، شرکت تاو سازه فرتاك با شماره ثبت ۴۳۳۱۶۰ به 

منظور ارائه ی خدمات فنی و اجرای� در حوزه ســـاختمان، در قالب شــــرکت پ�مانکا�ی فعالیت 

خود را از سال ۹۱ آغاز نمود.همچنین شرکت تعاونی کاشانه ساز فرتاك با شماره ثبت ۵۷۲۹۳۳ با 

مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت عضــــــوگی�ی و ارائه ي خدمات تعاونی فعالیت 

خود را در قالب شـــرکت انبوه ســـا�ی از ســـال ۱۳۹۹ آغاز نموده اســـت.هر دو مجموعه با هدف 

تسـهیل در �وند ایجاد مسـکن مناسب برای قشــر متوسط با استانداردهای ب�وز ساختمانی و بر 

اساس مق�رات ملی ساختمان در فضـــــــــای� ایمن و به دور از هرگونه مخاطره در غرب تهران و 

استان الب�ز فعالیت خود را پ�گی�ی می نمایند



Company 
Organizational 
Chart

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

مسئول دفتر معاونت اقتصادی و
سرمایه گذاری

مدیر�ت مالی

کارشناس مالی

مشاور فنی

کارشناس فنی

مدیر�ت اجرای�

رئیس کارگاه کارشناس با�رگانی

دفتر فنی

اپراتور تاورکر�ن

ایمنیمسئول اجرا

حراست تاسیسات انبار

کارگران

مدیر�ت حقوقی



Cooperative
Organizational 
Chart

F A R T A K
F a r t a k C o n s t r u c t i o n G r o u p

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل با�رس

مدیر�ت مالی مدیر�ت اداری مدیر�ت ف�وش

کارشناس ف�وش

مدیر�ت حقوقی

کارشناس ف�وش

کارشناس ف�وش



امکانات و تجهیزات
Facilities and equipment

تاور کر�ن

دی�ل ژنراتور

دستگاه فورجینگ

قالب و تجهیزات

دار�ست

سیستم های کامپ�وتری و 

تجهیزات

خود�وی وانت

کانکس

۱ عدد

۱ عدد

۱ عدد

۵۰۰ متر 

مر�ع

۷۰۰ متر

۲۰ عدد

۱ عدد

۷ عدد

F A R T A K
F a r t a k C o n s t r u c t i o n G r o u p



Afra” office, commercial and residential project

icb- quality 6th international conferenceyas 2 project manager

qal uk limited



eQual assurance

Sales forum jordan belfort

Master of business coaching hypnotic selling . Dr . joe vitale



projects  پ�وژه ها/



برج های تجا�ی مسکونی پدافند هوای� ارتش (آر�ن سازه)

این پ�وژه شـــامل ٢ برج ٣٢ و ٤٠ طبقه ( بلوك 

 Cو بلوک  H میباشـد که در مجموع ٥٦٠ واحد 

مسـکونی و آپارتمانی در متراژ ٦٠ ، ٩٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ 

و ٢٤٠ مت�ی اجرا خواهد شـد . اســکلت برج ها 

بصـــــورت فل�ی و با تکنولو�ي دمپر یا میراگر 

میباشـــــد که باعث افرایش مقاومت در برابر 

زلزله میباشــد. این پ�وژه در منطقه ٢٢ تهران 

�هنه سی شهرک چیتگر واقع شده اسـت . برج 

های تجا�ي مسـکونی پدافند هوای� ارتش به 

مساحت   حدود ١٢٥٠٠٠ مترمر�ع می باشد .

کارفرما: 

 پدافند هوای� ارتش

آدرس:

شهرك راه آهن، بلوار پ�وهش

 تقاطع اتوبان حکیم

تار�خ:
ش�وع:سال١٣٩٧ 
پایان: سال١٣٩٩

سمت:

مدیر پ�وژه شرکت آر�ن سازه



تجاری اداری یاس ٣ 

کارفرما: 

 بنیاد تعاون ناجا 

آدرس:
 شهرك راه آهن، میدان موج، 

بلوار ق�وینی

تار�خ:
ش�وع:سال۱۳۹۲ 
پایان: سال۱۳۹۸

سمت:

نماینده کارفرما از ٩٢ تا ٩٥

طراح پ�وژه

مدیر پ�وژه شرکت آر�ن سازه

مجتمع تجاری اداری کانتراسـت مال (یاس ٣ 

(به جهت های مختلف پـــ�وژه ای بـــ� مانند 

بشـــــمار می �ود. این مجتمع در شمال ش�ق 

در�اچه خلیج فارس (چیتگر) واقع شـــــــــده 

اســـــت. ابعاد فنی و نوع طراحی این مجتمع 

نیز به گونه اي اســـــــت که آن را در زمره یکی از 

خاص تــــــــــــر�ن مجتمع هاي تجاری ادا�ي 

منطقه قرار داده اســـــت. پ�وژه تجاری ادا�ي 

کانتراست مال به لحاظ دسـترسـی به ب�رگراه 

هایـــ� همچون حکیم (جنوب پـــ�وژه حدود 

٥٠٠ متر) ، شــهید همت (شــمال پ�وژه حدود 

٢٠٠ متر) ، ب�رگراه آزادگان (کمتر از ٢ کیلومتر) و 

تهران-کرج در جنوب پارك چیتگر واقع شــده 

است.

ی
کل

ت 
عا

ال
ط

ا

مساحت کل زمین : ٣٢٠٠ متر مر�ع 

سطح ز�ر�نای کل : ٣٧٠٠٠ متر مر�ع 

تعداد کل واحدها : ١٧٥

 تعداد طبقات : ٢٣ 

سیستم سرمایس و گرمایش : داکت اسپلیت

 نوع اسکلت : فلزی 

حجم اسکت : ٥٠٠٠ تن



تجا�ی ادا�ی امید

برج تجاری اداری امید یکی از شــــاخص تر�ن 

برج هاي غرب تهران با چشــــم انداز ب� نظیر 

در بلوار اشرفی اصفهانی می باشد.مســاحت 

حدودی این برج ۲۰/۰۰۰مترمر�ع و به صورت 

صنف تخصصـی سیسـمونی کودك طراحی و 

اجرا گردیده اســت. نماي ســاختمان از چوب 

تــرمووود و طـــرح پـــ�وژه داراي یک آ�ـــر�وم 

مرک�ی است.

کارفرما: 
 بنیاد تعاون ناجا 
(سازه پایدار ق�ن)

آدرس:
اشرفی اصفهانی، بعد از نیایش

 نبش خیابان چهارم

تار�خ:
ش�وع:سال١٣۸۹ 
پایان: سال۱۳۹۲

سمت:

مدیر پ�وژه 



تجاری اداری مسکونی افرا 

برج افرا واقع در منطقه ٢٢ شـــــــــهردا�ي تهران و 

ضلع شمال غر�ی در�اچه چیتگر اسـت که دارای ١١ 

طبقه اداری و ١٠ طبقه مســـــــــــــــــکونی و تعداد 

محدودی واحد تجا�ي می باشــــــــــد.برج افرا در 

زمینی به مســـاحت ٦٠٩٨ مترمر�ع با اشغال مجاز  

۳۰درصـد در طبقات و ۴۵ درصـد ســطح مجاز در 

طبقات و ٦طبقه ز��زمین می باشد.سازه ي پ�وژه 

افرا اســـــکلت فل�ي و ســــــقف دال و پوشــــــش 

دیوارهايداخلــــی و خارجــــی از بلوک هاي پ�ش 

ساخته بتنی استفاده می شود.نوع تاسیســــــات 

گرمایش و سرمایش (چیلر) است.

کارفرما:
 تعاونی م�ز�انی ناجا

آدرس:
شهرك راه آهن، بلوار طبیعت، 

�وب�وي مجتمع صیاد، ضلع جنوب 
شرقی ایران مال

تار�خ:
ش�وع:سال۱۳۹۴
پایان: سال۱۳۹۶

سمت:

 مدیر فنی و اجرای� کارفرما

مدیر پ�وژه آر�ن سازه



E2 / F4 / F3 برج های مسکونی آ︋︪︀ر 

 (E2-F4-F3 برج هاي مسـکونی آبشـار

)در ضـلع شــمالی اتوبان همت، جنب 

ب�مارسـتان تر�تا قرار گرفته اسـت .برج 

های آبشـار به مسـاحت حدود ٣٠/٠٠٠ 

مترمر�ع می باشـــد .قرارگیری پ�وژه در 

بافت مســـــکونی با دسترسی آسان به 

مجتمع �زمال و ب�مارســـتان تر�تا جزء 

مزایای مهم این مجتمع می باشـــد .در 

نظرگیری فضـــــــاي سبز و پ�اده راه در 

محوطه بلوك ها، این مجتمع را نسبت 

به دیگـــر پـــ�وژه های منطقه متمایـــز 

نموده است.

کارفرما:
 تعاونی م�ز�انی ناجا

آدرس:
شهرك راه آهن، بلوار طبیعت، 

�وب�وي مجتمع صیاد، ضلع جنوب 
شرقی ایران مال

تار�خ:
ش�وع:سال۱۳۹۴
پایان: سال۱۳۹۶

سمت:

 مدیر فنی و اجرای� کارفرما

مدیر پ�وژه آر�ن سازه



تجاری مسکونی فرتاک

برج تجا�ی مسکونی فرتاک ١ در فاصله 

١٢ کیلومت�ی از غرب در�اچه چیتگـر، در 

منطقه خوش آب و هوای گـرمدره واقع 

شده است .برج تجا�ی مســـــــــــکونی 

فرتاک به مســــــــــاحت حدود ٣٢٥٠٠ 

مترمر�ع می باشــــــد .این پ�وژه دارای 

امکانات خاصـــــــی همچون هلی پد و 

�وف گاردن می باشـــــــــــــــــد و اولین 

ســـاختمان با اســــتانداردهای برج در 

منطقه گرمدره محسوب می شود.

کارفرما:
خصوصی 

(شرکت تاو سازه فرتاک)

آدرس:
 گرمدره، خیابان تاج بخش، 

کوچه محسنی

تار�خ:
ش�وع:سال۱۳۹۹
پایان: سال۱۴۰۲

سمت:

سرمایه گذار
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