گروه صنعتـی همگامـان – بارثـاوا

هوالرزاق
"گروه کارخانجات صنایع چوب همگامان – بارثاوا " با بیش

از ربی قین تجنبی و اسیفااه از مجنبفینن نشنوهیا  ،بین پانی

اندنش ای نون  ،آمشز ای از زنبانی ،کارانی و اسفحکام را هر طول سالشا مفماهی بنای مشفننا گنانقدر خوه ارائ می نماند.
مهندسییش مجیین انیی گیینو صیینیفی بییا اسییفااه از انیید هییا و اسییفاندارههای روز هنشییا و بکییارگشنی مصییال بییا کشاشیی
هر امن طناحی و میماری و هکوراسشو هاخلی توانسف اند گیامی میورن هر راسیفای صینه جیونی هزننی  ،زمیا و همچنیش انطبیا
خواسف ها و سالنق کارهنمانا با بوهج هرنظنگنهف شد بنای هنپنوژ بنهارند.
ان گنو صنیفی هر سال  6611هیالش خوه را با نام " صنایع چوبی مهدی " هر شهن مقدس مشهد ،آغاز نموه .با توسی صینی
سییاخفما هر هه ی 07و نشییاز ان ی واحیید تولشییدی ب ی ماشییش آالت پششیینهف و مییدرنشز شیید تولشییدات هکوراسییشو هاخلییی،
پس از مدتها تالش و بننام رنزی ،مدننن مجموع هر سال 6601اقدام ب تاسشس " شرکت صنایع چوبی همگامان خراسان"
نموه.
هر سالشا اخشن ب بنک عالق و اشفشا مصنف کنندگا و نشز با گسفنش ساخ و سازها هر بخ

بنج ها  ،هفلها و مجفمی هیای

مسکونی و تجاری و با عنان ب نشاز کشور ب مجموع ای مدر هر حوز صنان چوبی تصمشم بین آ شید تیا مجموعی ای بناسیاس
اسفاندارههای صنی چو اروپا هرجه پاسخگونی ب نشازهای موجوه هر کشور تأسشس شیوه  .بیدن منظیور " شررکت پدیرده
صنعتگران بارثاوا " واق هر شهنک صنیفی ششنوا هر هضانی ب مساح  1هزار مفن منبی

و بیا اشیفاالزانی بیش

از  17ناین از

نشنوهای مجن صنی چو و همچنیش بهین گشینی از ماشیش آالت پششینهف و میدر  ،هر مشیا اسیفقبال بیا شیکو مسیوولش
ب بهن بنهاری رسشد.
هم اکنو مدننا ان شنک  ،آقانا ناصرآصفی یزدی بینوا رئشس هشات مدنن و مدننعامل با چهل سال سابق تولشید وکیار هر
زمشن صنی چو و ، MDFمهندس مهدی آصفی یزدی و دکتر معین آصرفی یرزدی بینیوا اعضیاا اصیلی هشیات میدنن ،
پس از چهار سال شنوع موهق وپنبار مافخن هسفند هر زمشن مشاور  ،طناحی و اجنای تمامی هضاهای چوبی بیا مفننالهیای مخفلی
از جمل انواع چو طبشیی PVC ،MDF ،و غشن خوه را هر رهن بهفنننهیا مطین نمیوه و هر زمشنی ارائی خیدمات مشیاور و
طناحی هکوراسشو هاخلی  ،تجهشز و هکوراسشو هاخلی سالنهای همان

و آمای تواتن  ،تجهشز و هکوراسشو مناکز اقیامفی بیزر

،

هفلها  ،بنجهای اقامفی ،مبلما اهاری و هکوراسشو هاخلی شیب و ساخفما های منکزی بانکهیا و موسسیات میالی و  ....هیالشی
نماند .



چشم انداز:

اسفناتژی"گروه صنعتی همگامان خراسان و پدیده صنعتگران بارثاوا" با توا مدنننفی باال و بهن گشینی از نشنوهیای مجین ،
اسفااه از هسفگا های مکانشز تخصصی ،تولشداتی هر نهان ظناه و کشاش  ،تالش بنای راهشیابی بی بازارهیای جهیانی و اعیفالی
نام بزر

مشه عزنزما میباشد.

ب اخفصار اهم پنوژ های اقدام شد نا پنوژ های هر هس اقدام توسط ان شنک ب پشوس حضور محفنمفا تقدنم میگنهه.
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پروژه های درحال اجرا:
 .6تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی کلش اتا ها ،راهنوها ،البی  ،پذننش و رسفورا هفل حبشب  -مشهد
 .2اجنای هکوراسشو هاخلی اتا های اقامفی هفل پاناروما  -جزنن کش
 .6اجنای پنوژ بنج مسکونی آبا کوهسنگی  -مشهد
 .4ساخ و نصب هربهای چوبی آپارتمانهای مشا منتب مگا پنوژ پدند شاندنز



پروژه های به اتمام رسیده :
 -6اجنای پانل VOIDساخفما اهاری مگا پنوژ پدند شاندنز
 -2اجنای هکوراسشو هاخلی مجفم تجاری ،اقامفی و مسکونی شنک سفار آرما توس  -مشهد
 -6اجنای هکوراسشو هاخلی راهنوها ،رسفورا و اتا مدننن هفل مدنن النضا -مشهد
 -4ساخ و اجنای تجهشزات چوبی  22مجموع اقامفی هفل  2سفار هرنانی تننج  -جزنن کش
 -2اجنای هکوراسشو هاخلی هفل هش بهش (مخابنات اسفا اصاها )  -مشهد
 -1اجنای کارهای چوبی هفل نگش پاسارگاه -مشهد
 -0تجهشز کلش اتاقهای هفل آلما (امام رضا  - )21مشهد
 -1تجهشز کامل کلش اتاقهای هفل سان  -مشهد
 -9تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی ساخفما جدند االحداث هانشکد مکانشک هانشگا تهنا
 -67اجنای غنه های سال های هنوهگا بش المللی شهشد هاشمی نژاه  -مشهد
 -66ساخ و نصب هر های چوبی واحد های آپارتمانی بنجهای هو قلو – جزنن کش
 -62اجنای هکوراسشو هاخلی بنج مسکونی کسنی (صشاه ششنازی - )9مشهد
 -66اجنای کابشن واحدهای بنج  Cو واحدهای هوبلکس بلوک  Bمجفم مسکونی کوهسنگی -مشهد
 -64تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی تاالر اب سشنا با گنجان

 177نانی ( هانشکد پنسفاری و مامانی  -مشهد)

 -62طناحی و اجنای کامل هکوراسشو هاخلی ساخفما مدننن امور شیب بانک صاهرات بجنوره (هر  66طبق )
 -61طناحی و اجنای کامل هکوراسشو هاخلی ساخفما مدننن امور شیب بانک ملی بجنوره (هر  0طبق )
 -60طناحی ،تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی سال  677نانی آمای تواتن هانشگا آزاه اسالمی شهنسفا ششنوا
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 -61تجهشز و اجنای هکوراتشو شیب بانک مهن هر اسفانهای خناسا شمالی ،خناسا جنوبی ،خناسا رضوی و تهنا
 -69طناحی و تجهشز مشز کنانانس مدننن امور شیب بانک مهن اسفا خناسا رضوی
 -27تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی سال آمای تواتن منکز بهداری شمال شن ( بشمارسفا امام حسش (ع))  -مشهد
 -26ساخ هربهای آپارتمانی مجفم مسکونی 217واحدی شهنهاری (قاسم آباه -سجاهن  - )1مشهد
 -22تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی سال آمای تواتن نشنوی هرنانی سپا  -مشهد
 -26تجهشز و اجنای هکوراسشو هاخلی سال آمای تواتن هانشگا علوم پزشکی و پنسفاری و مامانی -زابل
 -24تجهشز کالسهای آموزشی مدارس مصلی نژاه کل کشور و همچنش مدارس خشامی  -مشهد
 -22تجهشز مناکز آموزش عالی عطار ،خشام ،بهار ،سلما  ،خوارزمی ،بشنالوه ،توس ،شاندنز و .....
 -21تجهشز کفابخان و کالسهای آموزشی بسشاری از هانشگاههای کشور( هانشگا هنهوسی ،هانشگا آزاه شهنسفانهای مشهد،
شاهنوه ،قوچا  ،ششنوا  ،نششابور ،تنب حشدرن  ،تنب جام ،هانشگا پشام نور شهنسفا مشهد ،بجنوره ،کاشمن و )....
 -20تجهشز کفابخان های عمومی هرسناسن کشور

باتقدیم احترام
گروه صنعتی هم گامان  -باراثوا
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