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Asak Shargh Intl  construction development after further investigation and 

feasibility based  on the  market studies and with the support of Education and 

Research , management and executive team of managers and senior 

consultants and suitable placement of human resource with strategic vision 

and with the aim of creating an appropriate atmosphere to meet the needs of 

society And  do new  plans of management was founded in 1384 .

Now, thanks to God , this company Due to the Potential , Conections and 

organizational influence also Scientific and Technical Information , can be a 

safe bridge between Construction project owners with buyers, investors and 

owners of building materials.

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

شرکتمعرفی

ازناشیهایسنجیامکانوتکمیلیتحقیقاتازپسشرقآساکعمرانتوسعهالمللیبینشرکت

ومدیرانازگروهیاجراییومدیریتیتحقیقاتی،وعلمیسوابقپشتوانهبهبازارمطالعات

ادایجهدفباواستراتژیکوراهبردینگرشباانسانینیرویصحیحچیدمانوارشدمشاوران

السدرمدیریتیروزبهونوینهایطرحانجاموجامعهنیازبهگوییپاسخبرایمناسببستری

.گرفتشکل1384

همچنینتشکیالتینفوذوارتباطات،هاپتانسیلبهتوجهباشرکتاینالهی،لطفبهعنایتبااکنون

هایپروژهوفرصت هاصاحبانمابیننیمطمئارتباطیپلتوانستهفنیوعلمیهایداشته

.باشدمشتریانهمچنینخدماتوکاالصاحبانگذاران،سرمایهساختمانی،
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منابع مالیتأمین 
تملک و آزاد سازی

بافت فرسوه

سرمایه گذاری و 
مشارکت های کالن

تهاتری اقالم و مین أت
خدمات بنا

ت 
رک

ش
ت  

ما
خد

تحقیقاتمطالعات و 
بازار محور

بازاریابی و 
مهندسی فروش
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بازاریابی و مهندسی فروش

وپروژهداخلنیروچیدمانباساختمانی،پروژه هایفروشچگونگیوبازاریابیمشاورهارائهضمنبخشاین
.نمایدمیفعالیتفروشپیشوفروشنوینروش های

کهچرانیست؛خطاوآزمونامکانهرگزساختمانیپروژه هایخردفروشدرکهکردفراموشنبایدرامهماین
وش هایروبازاریابیبازار،بهورودچگونگیبامستقیمارتباطمخاطبین،اذهاندرپروژهمنفییامثبتتصویر

درخصصمتوتجربهباشرکت هایبهرافروشمهندسیشائبه ایوتردیدهیچبدون،اینرواز.داردپروژهتبلیغات
،ددمی گربخشایندرمشاورهیاوفروشمهندسیبرایکههزینه ای؛استبدیهی.سپردبایدنویندانشاین

پارتمانداینخدمات.می گرددتلقیگذاریسرمایهامروزجهاندرکهاستتبلیغاتهزینه هایمشابهگفتمی توان
.گرددمیفروشازپسخدماتوبرداریبهرهوبرندسازیوتبلیغاتفروش،مهندسیبازاریابی،:شامل

:گروهی بازاریابی خصوصی، برای فروش یا پیش فروش -
بازاریابان، تورهای ، مراجعه حضوری همایش هاضیافت، حضور در مجامع صنفی، سمینارها، برگزاری -

مشابهروش های تفریحی و 
:خاص بازاریابی عمومی، برای مخاطبین -
عمومی، حضور بازاریابان در مراکز خرید، اماکن عمومی خاص و تفریحی، بازاریابی آنالینتبلیغات -
و ارائه پکیج های برون رفت از بحرانپروژه ها مشاوره و بررسی علل ناکامی و عدم موفقیت -
آموزش و راه اندازی سیستم و دپارتمان فروش-

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

شناخت و الویت بندی بازارهای هدف-
تعیین زمان و چگونگی ورود به بازار-
برآورد قیمت با توجه به موقعیت، کاربری، متریال و امکانات پروژه با درنظرگرفتن شرایط زمانی و پتانسیل بازار-
تعیین شرایط آسان برای خرید و ارائه تسهیالت ارزان برای سرعت بخشیدن به فروش-
تدوین استراتژی های بازاریابی و تبلیغات-
تهیه و اعمال سیستم نرم افزاری فروش یا پیش فروش-
تهیه و تنظیم تیپ قراردادهای فروش یا پیش فروش که دربردارنده موضوع داوری در راستای حفظ حقوق کارفرما -

باشدواستیفاء منافعش می 
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داخلیجلب سرمایه گذار 

این واحد ضمن . سرمایه گذاری در بخش ساختمان هر چند پرسود است اما ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد

مشاوره سرمایه گذاری، پس از تهیه پکیج اقتصادی و طرح توجیهی از پروژه ها در هر مرحله ای که باشند اقدام به جذب 

.سرمایه گذار و شریک یا فروش در سطح کالن پروژه می نماید

طبق نیزعمدتاً فراموش نگردد که سرمایه گذاران حقیقی دارای سالیق و عالیق مختلفی هستند، سرمایه گذاران حقوقی 

استراتژی تعریف شده در کمیسیون های ذیربط خویش عمل می نمایند که می تواند شامل گردشگری، مسکونی، تجاری، 

.مختلط باشندبعضاً اداری، خدماتی، اقامتی، آموزشی و 

ارتباط دائم و همکاری مستمر میان شرکت با سرمایه گذاران کالن و بنگاه های اقتصادی همچنین برخورداری از اطالعات به 

روز شهرسازی و سیاست های کالن شهری این شرکت را قادر ساخته که بتواند ضمن ارائه مشاوره علمی و موثر، به سادگی 

.اقدام به جذب سرمایه گذاران برای بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری نماید

به کمک بازاریابی خصوصی و به عبارتی معرفی بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری به بنگاه های حقیقی و حقوقی به 

.سرمایه گذاران را ترغیب و تشویق به ورود به این عرصه کردمی توان سهولت 

مشارکت در "بدیهی است،در صورتی که بدین روش موفقیت مورد نظر حاصل نشد، می توان به شکل فراخوان عمومی 

مشابه، پروژه را پس از تعیین روش های و "پیش فروش گروهی"، "پیش فروش طبقاتی"، "سهام پروژه"، "ساخت و اجرا

.مخاطبین و بازار هدف به طور عمومی عرضه نمود

در صورت دارا بودن توجیه اقتصادی، معرفی پروژه ها در مرحله بازاریابی خصوصی و بدون تبلیغات عمومی، معموالً البته، 

.منجر به جذب سرمایه گذار و یا شریک می گردند و دیگر نیازی به هزینه های گزاف برای بازاریابی عمومی نیست

سرمایه گذاری و مشارکت های کالن

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

گذارخارجیسرمایهجلب

شدرآنبشرکت،(مشترکاقدامجامعبرنامه)برجامباالخرهوآنمتعاقبتوافقاتوسوئیسلوزانبیانیهپیرو

.نمایداندازیراهروپیشهایفرصتبهتوجهباداشتراآنایجادانتظارسال هاکهراخارجیدپارتمان

هایرمایهسجلببرایراخویشتوانمندیبتواندتانمودهبرقرارذیربطسازمانهایباراجلساتیشرکتاینرو،از

،خارجمقیمایرانیانکالنوخردهایسرمایهشاملتواندمیکهگیردکاربهسازوساختصنعتدرکشورازخارج

.باشدمسکنوعمرانهلدینگ هایوملیتیچندهایشرکت

واحداینکردنعملیاتیجهتمتخصصنیروهایچیدمانوسازماندهی،ریزیبرنامهحالدرمدیریتهرحالبه

اریهمکبهدعوتدارندخارجیگذارانسرمایهباشدرایزنیتجربهکهفنایندرکارآزمودهنیرو هایازومی باشد

.می نماید

:باشدمیذیلشرحبهکالنهایمشارکتوگذاریسرمایهدپارتمانخدماتازبخشی

سنجیامکانتهیه-3بازارتحقیقات-2گذاریسرمایههایبستهتهیه-1

گذاریسرمایههایموقعیتمعرفیوشناسایی-5فرصتمطالعات-4

سرمایه گذاری و مشارکت های کالن
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اعمال سیستم 
لیزینگ مصالح و 

تجهیزات

اعتباریمؤسسات بانک ها و 

سرمایه گذاران خصوصی

جذب سرمایه 
های خرد

فروش سهام پروژه

فروش متری مسکن

عرضه اوراق مشارکت

انتشار گواهی سپرده

انتشار صکوک

منابع مالیتأمین 

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

ارزی و روش های 
ریالی

و انتقال منابع آزاد ریالی و ارزیتأمین مشاوره 

مؤسسات خط اعتباری در بانک ها و خذ مشاوره أ
مالی و اعتباری داخلی و خارجی

تسهیالت از صندوق توسعه ملیأخذ مشاوره 

و بانک ها تسهیالت مشارکت مدنی از أخذ مشاوره 
مالی و اعتباری داخلی و خارجیمؤسسات 

مصوبه بانکی تحت انواع عقود اسالمیخذ مشاوره أ
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تهاتری اقالم و تأمین 
خدمات بنا

یتهاتر مصالح و تجهیزات ساختمان

تهاتر خدمات پیمانکاری و اجرا

تهاتر فروش و اجاره ماشین آالت

تهاتر عوارض شهرداری

هم اینک . گردید1387وضعیت و  شرایط رکود حاکم بر بازار منجر به ایجاد دپارتمان تأمین تهاتری اقالم و خدمات بنا در سال 

شرکاء با در اختیار داشتن مجموعه ای کامل از مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی می تواند پیرو قرارداد کارگزاری ، طبق 

.وندورلیست و برنامه زمان بندی پروژه ، صاحبان پروژه ها را دراین خصوص حمایت نماید

و نیلینگ ، فونداسیون و اسکلت ، سفت کاری ، ، گودبرداری این ترتیب در هر پروژه از مرحله هزینه های جواز پروژه به 

تری مکانیکال و الکتریکال ، آسانسور و پله برقی تا تمامی مراحل ابنیه و نازک کاری  مورد پشتیبانی به صورت تهاتأسیسات  

.خواهد بود

تأیید برنامه زمان بندی و و ندور لیست مورد ، طبق در این دپارتمان شرکت در قالب قرارداد کارگزاری با صاحبان پروژه ها 

.می نمایدتأمین و خدمات دستمزدی و پیمانکاری را به صورت تهاتری ، کلیه مصالح ، تجهیزات کارفرما

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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تحقیقات بازار محورمطالعات و 

راهبردیمطالعات

راحیطمشخصومعینهدفیکبهرسیدنبرایکهگرددمیاطالقمدتیبلندجامعبرنامهوراهنقشهبهراهبرد،

ومهمجزءنگاهیکاز،منظورهچندهایمجتمعوساختمانیکالنهایپروژهدرراهبردیمطالعاتاما.باشدشده

.باشدمیحدهعلیکامالًدیگرنگاهیازواستبازاریابینوینعلمالینفک

بازاریابینیکنوتعریفازراراهبردیمطالعاتتواننمینظربهتقاضاستبرمبتنیعرضهاساساًاینکهبهتوجهبا

فروشمهندسیوبازاریابیهایشرکتبهکنونیجهاندرراهبردیمطالعاتواستراتژیتبیین،اینرواز.کردجدا

گذارانهسرمایوذینفعانحفظوآنانمندیرضایتسطحارتقاءووفادارمشتریانتوسعهوظیفهکهگرددمیواگذار

.داردراکنندگانمصرفذائقههدایتوتغییر،درکهمچنین

مطالعات اقتصادی 

مطالعات اقتصادی شامل مجموعه ای از مطالعات ، تحقیقات و اقدامات کارشناسی و مهندسی با هدف ارائه طرح جامع 

از سرفصل های تعدادی . توجیه اقتصادی دارد یا خیر،اقتصادی است که اساساً ثابت می نماید پروژه های پیشنهادی

:شامل تعریف شده 

کاهش نقدینگی پروژهراهکارهای ارائه -

محاسبه نرخ سودآوری پروژه-

برآورد بازه زمانی بازگشت سرمایه-

ارزیابی توان مالی بازارهای هدف-

قیمت گذاری پلکانی با در نظر گرفتن پیشرفت فیزیکی پروژه -

...  و 

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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درکلمشمهمترینفرسودهامالکگرفتناختیاردروتملک

اریبسیکهطوریبهاستفرسودهبافت هاینوسازیوأحیا

لتمایعدمورثه،انحصارجملهازمشکالتیباهازمیناز

قیمتبهمالکاناعتراضزمین ها،واگذاریبهمالکین

ازمین هآزادسازیمدتشدنطوالنیواراضیکارشناسی

.مواجهند

تملک و آزادسازی بافت های فرسوده

قالب شرکت کارگزاری فی مابین فرسوده، در و نوسازی بافت های أحیا شرکت توسعه عمران آساک در جهت تسریع 

. می کندامالک ، پیمانکارهای مربوطه و سرمایه گذاران به صورت گسترده در کل کشور فعالیت شهرداری ها، صاحبان 

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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مجتمع تجاری هالل شیراز نام پروژه

شرکت ساختمانی هالل ایرانیان نام  کارفرما

پارکینگ-تجاری  کاربرینوع

طبقه11
طبقاتتعداد

متر مربع40716 زیربنامساحت

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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(ایثار)مجتمع امیریه شیراز نام پروژه

شرکت عمران و مسکن اصفهان نام  کارفرما

تجاری-مسکونی  کاربرینوع

طبقه16-12
طبقاتتعداد

متر مربع125000 زیربنامساحت

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق



شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

مجتمع تجاری هالل الرستان نام پروژه

شرکت ساختمانی هالل ایرانیان نام  کارفرما

تفریحی –تجاری  کاربرینوع

طبقه5 طبقاتتعداد

مترمربع8128 زیربنامساحت

تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

بازاریزرگ فیروزه نام پروژه

خصوصی نام  کارفرما

پارکینگ طبقاتی -تجاری  کاربرینوع

طبقه7 تعداد طبقات

مترمربع35000 زیربنامساحت
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شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

مجتمع مسکونی بالژیو نام پروژه

خصوصی نام  کارفرما

اقامتی کاربرینوع

طبقه7 طبقاتتعداد

متر مربع15000 زیربنامساحت

تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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مهابادمجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی -

مجتمع تجاری و اداری بیرجند-

مجتمع مسکونی بالژیو نوشهر-

پروژه مسکونی نواب-

درسا کیشو تجاری ، اقامتی مجتمع تفریحی -

اداری نور مشهدتجاری برج -

مجتمع رز آبی شهرقدس-

مجتمع مسکونی سپیدار فردیس-

مجتمع مسکونی مروارید ماهدشت-

واحدی نازگل کرج208مجتمع مسکونی -

مجتمع مسکونی ،تجاری احسان کرج-

مشهد2و 1مجتمع های مسکونی نابان -

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

هالل شیرازمجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی -

الرستانمجتمع تجاری هالل -

شاهرودمجتمع تجاری هالل -

تهرانمجتمع تجاری ،اداری هالل طالقانی -

(  ایثار)مسکونی امیریه مجتمع -

(واحد تجاری 200واحد مسکونی و 1000)شیراز -

شهریاربازار بزرگ وپارکینگ طبقاتی فیروژه -

کرجبرج تجاری ،اداری و خدماتی آموت -

نوشهرمجتمع مسکونی و تفریحی باغ خورشید -

واحدی نگین چالوس200مجتمع مسکونی -

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

ردواقعاگرانگینمسکونیبزرگپروژه
ریشهر

مساحتبهزمینىدرراگانگینپروژه
ومسکونیواحد550بامربعمتر7500

بهومترمربع93000حدودزیربناى
طبقه8شاملطبقه11دربلوک3صورت

زیرزمینطبقه2وهمکفطبقه1مسکونى
.استگردیدهطراحىو

درواقعکریمیبزرگراهدرپروژهاین
تهران،شهرغربیجنوبدرهجدهمنطقه

سعیدی،الهآیتبزرگراهمجاورتدر
رارقتیاربیخطومتروایستگاهروبروی

دردسترسیلحاظازهمچنین.دارد
مسیردرومهرآبادفرودگاهنزدیکی

.باشدمیعلیامامبزرگراهی

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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تعدادی از پروژه های شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق

ابعادبهزمینیدربابلسرآرامشپروژه
متر1238درمسکونیواحد77دارای
ویبازالبیپارکینگ،طبقهچهاربرسهمربع

اتامکانباگاردنروفورزشی،سالنشیک،
نزمیبرج،اختصاصیمربعیمتر150تاالر

،نیآبتوبازیبرایآبیحوضچهگلف،مینی
وسرمایش...وجکوزی،سوناوآالچیق

ومدرنسیستمباواحدهامجزاگرمایش
هراتاقهربرایدماتفاوتتنظیمقابلیت

بهروخوابیکوپذیراییوهالواحد
اسکله،پارک،رودخانه،دریا،ویو.دریا

...وشکنموجولنگرگاه

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق
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شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق


