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  معرفی

با در نظـر گـرفتن نیـاز صـنایع کشـور بـه        ،مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یابدانش بنیان شرکت 

هاي صنعتی با همکـاري جمعـی از کارشناسـان و متخصصـین مجـرب      خدمات مهندسی، مشاوره و اجراي طرح

گرایانـه  اهدافی بزرگ و آرمان با ه است. این شرکتهاي مختلف مهندسی، مدیریت و اقتصاد تاسیس گردیدرشته

پا به این عرصه نهاد و از همان ابتدا با رویکردي انقالبی در زمینه صنعت، توانسته است تا به امروز در این مسـیر  

هـا و  گیـري از تکنیـک  و طـی ایـن مـدت همگـام بـا دانـش فنـی روز و بـا بهـره          ماندهاستوار و ثابت قدم باقی 

واره در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شـده بـه مشـتریان خـود گـام      هاي معتبر جهانی هماستاندارد

  .برداشته است

با تلفیق دانش و تجربه نیروهاي مجرب با انرژي و توان نیروهاي جوان، همواره وظیفه اصلی  ،بهین صنعت یاب

 ،نـد. در ایـن راسـتا   داهـا مـی  هاي مشتریان و تالش در جهت برآورده نمودن آنخود را شناخت و درك خواسته

گیري گیرد و با بهرهالمللی شکل میهاي تخصصی منطبق با استانداردهاي ملی و بینهاي شرکت در گروهفعالیت

 .است منافع کلیه ذینفعان رعایت شود از نیروي انسانی متخصص و کارآزموده در تالش

  

  چرا بهین صنعت یاب؟

برتـر و مشـاور    تیـ فیاصل تجربه، دانش به روز، ک 5 هیبر پا ،ابیصنعت  نیرو به رشد به تیو محبوب شرفتیپ

و هـرروز   میواقفـ  گریکـد یاصل در کنار  پنج نیبه قدرت ا یاستوار است و ما به خوب شده تیصالح دیتائ و نیام

  گردد. ترپر رنگ ،صنعت نیمحترم از به گذارانهیسرما تیکرد تا رضا میتالش خواه شیازپشیب
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 هاي کاريحوزه

 گذاريمشاوره تخصصی سرمایه 

 گذاريانجام مطالعات پیش سرمایه 

 انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازار 

 اخذ کلیه مجوزهاي تولید 

 اقتصادي) -سنجی (طرح توجیهی فنیانجام مطالعات امکان 

 هاي صنعتیمشاوره تامین منابع مالی پروژه 

 آالت صنعتیشناسایی، انتخاب و تامین ماشین 

  ،گذاريهاي سرمایهکنترل و نظارت بر پروژهمدیریت 

 هاي آموزشی تخصصیبرگزاري دوره 
 

 

 گذاريمشاوره تخصصی سرمایه 

مختلـف  ح وسـط در  داریـ اهداف توسعه پااست و توجه به آن ضامن رسیدن به  کیاستراتژ يندیفرآ ي،گذارهیسرما

ضـرورت توجـه بـه ماهیـت      در کشـور،  رو بـا در نظـر گـرفتن شـرایط اقتصـادي موجـود      باشـد. از ایـن  مـی  اقتصادي

بـا  . شـرکت بهـین صـنعت یـاب،     باشـد ها در راستاي توسعه اقتصادي از اهمیت خاصـی برخـوردار مـی   گذاريسرمایه

خـدمات  اي، ضـمن ارائـه   حرفـه  و کارشناسـان  رانیمـد  روز دانشع و متنو التیتحص ،گسترده اتیاز تجرب گیريبهره

هـا را در ابعـاد بـازار، فنـی،     سـنجی طـرح  اي بنیادي و تکنیکی، مطالعـات امکـان  هاستفاده از تحلیل با ژهیو یتخصص

  رساند. ازجمله خدمات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:تکنولوژي و مالی به انجام می

 گذارهاي سرمایهگذاري متناسب با ویژگیمشاوره و انتخاب موضوع سرمایه 

  ها  گذاري در پروژهان سرمایهگذاري، مدت و میزمشاوره نحوه سرمایه 

 راجـع بـه آثـار     و تحلیـل  یمـال  يخرد و کالن در بازارهـا  هايحوزهاز تحوالت  يکاربرد يهاارائه گزارش

 هامرتبط با آن
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 گذاريسرمایه شمطالعات پی  

، آنفضاي رقابت جهانی، هدایت سرمایه در راستاي اهداف از پیش تعیین شده بـراي حصـول بـازده مناسـب از      در

هاي گذشـته کـه بـدون مطالعـه     گذاريگردد. نتایج و بازخورد سرمایهاي محسوب میهاي مهم مشاورهیکی از فعالیت

  است. شدهها و اقتصاد کشور بانک ان،گذارخسارات جبران ناپذیري متوجه سرمایهگواه این است که انجام گردیده، 

نی مدیران است که چنانچه بـدون انجـام مطالعـات بـازار،     هاي کنویکی از دغدغه ،سرمایه با ریسک مناسب هدایت

هـاي مـالی انجـام    هاي موجود از لحاظ فنی و نیز بررسی و تحلیلهاي موشکافانه تکنولوژيتحقیقات بازاریابی، بررسی

  خواهد داشت. هگیرد، ریسک بسیار زیاد و احتمال خسارات هنگفت را به همرا

گذاريهاي سرمایهاي آتی جهت فعالیتهها و چالششناخت و تعیین محدودیت  

گذاري مورد نظرشناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه  

تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت در کسب و کار مورد نظر  

گذاريگذاري و چگونگی کاهش ریسک سرمایهمطالعه ریسک سرمایه 

 

 مطالعات و تحقیقات بازار 

هـا، نـرخ   د هزینهآورنیازهایشان، شناسایی رقباي اصلی کسب و کار، همچنین برآگاهی از  شناخت مشتریان بالقوه و

 آنهـا از امور واجب و ضروري هستند که بـا تحلیـل درسـتی از    عرضه و تقاضا برخی میزان ، بررسی و تحلیل رشد بازار

و اهداف مـورد نظـر را بـه     ینده تطبیق دادهآدر  به درستی خود را با شرایط بازارو  را شناخته، توان شرایط موجودمی

قبـل و بعـد از    تـرین اقـداماتی اسـت کـه در هـر کسـب و کـاري،       . انجام مطالعه بـازار یکـی از اصـلی   رساندسرانجام 

  .نیازمند است به صورت مستمر انجام شود گذاريسرمایه

تعـداد   ه شناخت ما را ازباشد کبندي بازار مییکی از موارد تاثیرگذار در دستیابی به نتایج ذکر شده تفکیک و طبقه

بـر  ( که در اختیار هر رقیـب اسـت   کنندگان و خریداران و بخشی از بازارشاخص تمرکز عرضه ن موجود در بازار،الفعا

یین کننده این نکتـه باشـد   عتواند تمی ؛ همچنیندهدافزایش می )حسب ارزش افزوده تولیدي هر محصول یا خدمت

  .ت را دارا هستندالهایی بهترین بازار براي محصوهاي هدفی و یا چه کشورکه چه گروه

شناخت بازارهاي هدف مورد نظر،  ،گذاريهاي ممتاز سرمایهتوان به شناسایی فرصتاز نتایج مهم مطالعات بازار می

هـاي  بینی روند تغییرات اقتصادي بازار با توجه بـه سیاسـت  شپی هاي توزیع، شناخت قوانین و مقررات،الاز کان العاط

و میزان درآمد حاصل از فروش اشاره کرد؛ که رسیدن به هر  هایی منطبق بر بازارروز کشور، یافتن محصولی با ویژگی

آگاهی از  از روند مصرف در گذشته، طالعهاي علمی و صحیح تحلیل بازار، اکدام از این موارد مستلزم آشنایی با روش

المللی و آشنایی بـا  یق از وضعیت صادرات و واردات در سطح بینزمینه، داشتن تحلیل دق هاي تولید در هرمحدودیت

متشـکل از   ،گـروه تخصصـی مطالعـات بـازار بهـین صـنعت یـاب       . باشـد مـی  هاي محصول یا خدمت موردنظرویژگی

 .باشدمی ها در این زمینهآن گذاران عزیز و رفع نیازکارشناسان توانمند و کارآزموده، آماده یاري رساندن به سرمایه
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 اقتصادي) - سنجی (طرح توجیهی فنیمطالعات امکان 

گیـري در خصـوص   هـا بـه منظـور بررسـی و تصـمیم     گذاري و بانـک ها، موسسات مالی و سرمایهها، سازمانشرکت

گـذاري و اجـرا،   هاي پیشنهادي، پیش از اقـدام بـراي سـرمایه   ها و پروژههاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی طرحجنبه

م هر یک از مطالعات فوق می باشـند. ایـن فرآینـد از مطالعـه فرصـت در مراحـل بسـیار ابتـدایی پـیش          نیازمند انجا

یابـد. ایـن   گذاري و اجـراي طـرح ادامـه مـی    هاي تجاري در مراحل نهایی سرمایهگذاري آغاز و تا تدوین طرحسرمایه

هـا روشـن نمـوده و از ایـن طریـق      روژههـا یـا پـ   مطالعات مانند چراغی افق را بر روي مجریان و سرمایه گذاران طرح

ها، مسـائل و موانـع   پذیري، ریسکهاي مختلف توجیهها نسبت به جنبهتوانند قبل از اجراي طرحصاحبان سرمایه می

شـود کـه   در سه فاز انجام می طرح توجیهی انداز روشنی کسب نمایند. مطالعاتروي و الزامات، اطالعات و چشمپیش

  ود:به شرح ذیل خواهد ب

  فاز مطالعات اقتصادي (بازار):

بررسی محصول و الزامات آن از دید مشتریان، موارد کاربرد و بازارها، امکان تـامین مـواد اولیـه، قیمـت فـروش در      

بینـی آینـده، تعیـین شـکاف     بازارهاي داخلی و خارجی، عرضه و تقاضاي داخلی و خارجی محصول در گذشته و پیش

  بردهاي ورود و نفوذ در بازار.بازار و سهم قابل کسب، راه

 فاز مطالعات فنی:

آالت و بررسی الزامات فنی و تکنولوژیکی محصول و استانداردها در بازارهـاي هـدف، فرآینـدهاي تولیـدي، ماشـین     

هاي مورد نیاز شامل زمـین، محوطـه سـازي، سـاختمان، تاسیسـات، تجهیـزات       دانش فنی مورد نیاز، سایر زیرساخت

شـگاهی، مـواد اولیـه مصـرفی، سـاختار سـازمانی و نیـروي انسـانی مـورد نیـاز در دوران سـاخت و            کارگاهی و آزمای

  .هاي فنیبندي اجراي طرح و ارزیابی خطرات و ریسکبرداري، زمانبهره

 فاز مطالعات مالی:

و مـدل   برداري طرح، تعیـین نحـوه  هاي دوران بهرهگذاري، درآمدهاي حاصل از فروش، هزینهبررسی میزان سرمایه

، خـالص  (IRR)هاي مالی و اقتصادي طرح نظیر دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلـی تامین مالی، محاسبه شاخص

هـاي  بینی جریان نقدي، صورتحساب سـود و زیـان، ترازنامـه، تحلیـل حساسـیت شـاخص      ، پیش(NPV) ارزش فعلی

 گیري.هاي مالی و نتیجهسکاقتصادي در برابر نوسان پارامترهاي مختلف، ارزیابی خطرات و ری

در این شـرکت، مـورد    سنجیبراي انجام مطالعات امکان  Comfar ІІІافزار کامفارو نرم UNIDOاستاندارد مرجع 

  گیرد.استفاده قرار می
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 هاي صنعتیمشاوره تامین منابع مالی پروژه 

. باشـد هـا مـی  پـروژه  تامین مـالی  در ایران،گذاري هاي سرمایهها جهت ایجاد و توسعه پروژهیکی از مهترین فعالیت

. هـاي زیـادي بـا معضـل تـامین مـالی مواجـه شـوند        ها باعث شده پـروژه ها و عدم شفافیتثباتی در قوانین و رویهبی

ــرمایه  ــیاري از س ــفانه بس ــه       متاس ــق ب ــرمایه، موف ــالف س ــمن ات ــار، ض ــابع در اختی ــل من ــرف ک ــا مص ــذاران ب گ

  شوند.تمام تبدیل میهاي نیمههایشان عمالً به پروژهشوند و طرحنمی تسهیالت اخذ

را جدي گرفتـه   تامین مالی ریزي یک پروژه،شود در مراحل آغازین برنامهگذاران توصیه میبه این منظور به سرمایه

؛ چرا که گاهی اوقات حتی هزینه کردن در یک پـروژه باعـث ایجـاد    و اطالعات خود را در این خصوص تکمیل نمایند

 برد.بانکی را از بین می تسهیالت شود و یا حتی امکان استفاده بهینه و حداکثري ازمزیت در تامین مالی نمی

گـذار بـر اسـاس    هـاي مشخصـی دارد، اگـر سـرمایه    از آنجا که قوانین بانکی براي مشارکت بانکی تعاریف و ضرورت

خود به بهترین نحو استفاده کند. بر اساس اصول مـالی،  تواند از منابع محدود ریزي هزینه کند، میها و برنامهضرورت

 .گذاران باید با هدف افزایش توان مالی، منابع خود را براي اخذ حداکثر تسهیالت اهرم کنندسرمایه

گـذاران خواهـد بـود. در شـرایط کنـونی      ارزان قیمت، اولویت همه سـرمایه  تسهیالت بنابراین استفاده حداکثري از

باشد؛ اما اسـتفاده از ایـن تسـهیالت    گذاران میترین منابع براي سرمایهارزان قیمت صندوق توسعه ملی توان گفتمی

 پذیر نخواهد بود.ها امکانبراي همه پروژه

صـندوق توسـعه    زا تهسـیالت  تامین مالی و اخـذ  گروه مشاورین شرکت بهین صنعت یاب با آگاهی کامل از فرآیند

 هاي خود کمک نماید.گذاران محترم جهت تامین مالی پروژهاین آمادگی را دارد تا به سرمایه ملی

  

 آالت صنعتیشناسایی، انتخاب و تامین ماشین 

تـرین مباحـث اولیـه در واحـدهاي     آالت و تجهیزات یکـی از اصـلی  اندازي ماشینفرآیند انتخاب، خرید، نصب و راه

 باري را در پی دارد.شد که عدم توجه کافی به این مسئله عواقب زیانباتولیدي می

آالت و تجهیزاتی را دارند که به دالیل مختلف، از جمله کافی نبودن اطالعـات  واحدهاي صنعتی تجربه ماشین اغلب

انـدازي  اهو تعجیل در خرید، عدم انتخاب مناسب تکنولوژي، عدم توجه به انرژي و منـابع مصـرفی تجهیـز، نصـب و ر    

اي از کارخانـه مانـده و بـه نمـادي از     نامناسب، نبود قطعه یدکی و سایر عوامل به صورت راکد و بالاستفاده در گوشـه 

  اند.تضییع سرمایه سازمان تبدیل شده

اي در زمینه تـامین  این شرکت با بکارگیري کادري مجرب و متخصص، درصدد است به منظور ارائه خدمات مشاوره

آالت داخلی و خارجی مطابق با نیاز و با حـداقل قیمـت ممکـن، در هـر مرحلـه از مراحـل فراینـد        ماشین تجهیزات و

کننـدگان، اخـذ   آوري اطالعـات خریـد و شناسـایی تـامین    مذکور که شامل فازهاي مطالعات اولیه، برآورد نیاز، جمـع 

باشـد، ارائـه   آالت و تجهیـزات مـی  یی ماشیناندازي و تحویل نهاپروفرما، بازرسی فنی در محل و در نهایت نصب و راه

  .خدمات نماید
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 هاي بهین صنعت در این حوزه عبارتند از:عمده فعالیت

 سازي خطوط تولید، انتخاب خط تولیدارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی و بهینه 

 آالتاوت واحدهاي صنعتی و چیدمان ماشینطراحی لی 

 هبود و توسعه خطوط تولیدیابی، آسیب شناسی، اصالح، بعارضه 
  

 گذاري هاي سرمایهمدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه 

هاي مصـوب بـانکی، عبارتسـت از مـدیریت پـروژه در بخـش       خدمات شرکت در بخش نظارت و کنترل پروژه طرح

نک عامـل مطـابق   نظارت بر اجراي طرح و تهیه گزارشات پیشرفت کار با استفاده از نرم افزار پریماورا جهت ارائه به با

  با شرح خدمات زیر:

 تهیه C.P.M پـذیري و بـا توجـه بـه     بندي مصـوب طـرح در گزارشـات توجیـه    طرح بر اساس برنامه زمان

 مشتق از آن. W.B.Sهاي گزارشات مزبور و سرفصل

 بـرداري بـا توجـه بـه آورده     بندي نیاز طرح به منابع مالی در دوره اجـراء و آغـاز بهـره   تدوین جدول زمان

 بینی شده در گزارشات توجیهی طرح.تقاضی و تسهیالت مصوب بانک عامل و جداول پیشم

 هاي تحقق یافته متقاضی به عوامل اجرایی ذینفع و سـایر  هاي طرح از طریق کنترل پرداختکنترل هزینه

 هاي مستقیم انجام شده براي اجراي آن.هزینه

  ادهـاي مجـري طـرح و عقـد قراردادهـاي مختلـف       نظارت و اظهارنظر بر روي فرآیند انتخاب طـرف قرارد

 پیمانکاري، ساخت، خرید، نصب و غیره.

 بینی وجوه مـورد نیـاز   ارائه گزارشات دو ماهانه ترکیبی از پیشرفت فیزیکی طرح، وجوه صرف شده و پیش

هاي دو ماهه آتی با تعیین کردن محل صرف وجوه و محل تامین آن (سـهم متقاضـی + سـهم    براي هزینه

ــه روز  الت) و تحلیــل مغــایرتتســهی هــا و انحرافــات از برنامــه و بودجــه طــرح و در صــورت ضــرورت ب

بر گزارشات اولیه پروژه از طریق بانـک  و اعالم هشدارهاي بموقع به کارفرما و بانک مشتمل  C.P.M کردن

د نیاز طی دو مـاه آتـی   هاي موربا استفاده از نرم افزار پریماورا و گزارشات دو ماهه مالی پروژه (ارائه هزینه

هـاي دو مـاه   گذاري و ارائه هزینـه هاي عملیات سرمایهپروژه) که حاوي وضعیت پیشرفت فیزیکی و هزینه

 باشد.آتی پروژه می

 هـا و یـا ارتقـاء    هاي اجرایی، پیشگیري از افزایش هزینهارائه پیشنهادهاي اصالحی به منظور کاهش هزینه

 کیفیت اجرا.

 اندازي به موقع طرح در خصوص تـامین مـواد اولیـه    به منظور فراهم شدن امکانات راه هاي الزمبینیپیش

 الزم، تامین نیروي انسانی آموزش دیده مورد نیاز و تاسیسات زیربنایی الزم با رعایت اصول محیط زیست.

 .اظهارنظر بر روي مواردي که از طرف بانک به ناظر ارجاع شود 
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 صیهاي آموزشی تخصبرگزاري دوره 

در گرو ایجاد فرهنـگ آمـوزش و    ،اند که رشد و توسعه پایدار هر بنگاه اقتصاديمروزه همگان به این نتیجه رسیدها

آنها را در بـاال بـردن سـطح     ،شانهاي الزم به پرسنلها با ارائه آموزشیادگیري در آن سازمان است و در واقع شرکت

  .کنندشان کمک میهايها و تخصصمهارت

در بـازار   يبنگاه اقتصـاد  گاهیصورت مستمر، به باال رفتن سطح فروش و حفظ جابه يریادگیفرهنگ  جادیا نیبنابرا

 نیرشـد سـازمان در بلندمـدت را تضـم     ،یانسان يروین يبر رو يگذارهیکه سرما دیباور رس نیبه ا دیمنجر گشته و با

  .دینمایم

 یتیمـوقع  جـاد یتحقق اهداف مذکور و به منظور ا يستادر را ،ابیصنعت  نیبه یو مهندس تیریشرکت مشاوره مد

هاي ایـن  عمده فعالیتهمت گمارده است.  یآموزش يهادوره يبه برگزار ،افراد جامعه یارتقاء سطح علم يمناسب برا

 مشاور در این حوزه عبارتند از:

 هاي آموزشی برگزاري دوره  

 هاي آموزشیتهیه و تدوین بسته  

 نیازهاي آموزشیبندي شناسایی و اولویت 
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  دستاوردها

ـ   سـرمایه ، کند که با دانش تخصصـی بـاال  افتخار می یاب صنعت بهین ا انگیـزه، خـالق، متخصـص و    هـاي انسـانی ب

خـود را در جهـت جلـب رضـایت     کسب و کار خود را به طور مستمر بهبـود داده و تمـام فراینـدهاي    پذیر، مسئولیت

  .دهدتوسعه می گذاريفرهنگ درست سرمایهارتقاء  و ذینفعان

  

 وابسته به معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري انیبندانش يهاشرکت عضویت در گروه 

 گذاري بانکیرسمی و داراي رتبه از کانون مشاوران اعتباري و سرمایه عضو 

  هاگذاري ونظارت طرحهاي مشاور سرمایهانجمن شرکترسمی  عضو 

 ع، معادن و کشـاورزي ایـراناتاق بازرگانـی، صـنایرسمی  عضو 

 فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه داراي  

 ارتـدن و تجـعت، معـانجمن صنرسمی  عضو 

 انجمن مهندسی صنایع ایرانرسمی  عضو 

  هاي کیفیتگواهینامهداراي 
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 سنجی انجام شدهها و مطالعات امکانپروژه 

   :گروه 6در  توسط این مجموعه، تدوین شده فنی، مالی و اقتصادي سنجیامکان ها و مطالعاتطرح

  گروه انرژي، نفت و گاز -صنعت بخش  

  کشاورزي و صنایع تبدیلیگروه صنایع غذائی،  –بخش صنعت  

  فلزات و معدنگروه  –صنعت بخش  

  مصنوعات صنعتیگروه  –صنعت بخش  

  يگردشگربخش  

 بخش خدمات  

  اند:دي شدهبنتقسیمبه شرح ذیل 

  

  گروه انرژي، نفت و گاز - صنعت بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  مگاواتی خورشیدي،  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1394؛ رانیباجگ يمنطقه مرز ،ياستان خراسان رضو
  جناب آقاي عرفانیان

  شیراز  فشار متوسط شهر هايطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تبدیل شبکه

  1395کیلوولت)، استان فارس؛  20به  11(از 

  شرکت توزیع نیروي برق شیراز 

  و شرکت سپکو

  مگاواتی، CHP5 نیروگاه احـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395شهرستان فیروزکوه؛  

  هاي دیلمانگروه شرکت

  (توسعه برق و نیروگاه دیلمان) 

  احد تولید سوخت زیستی،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي و

  1395استان مازندران، شهرستان تنکابن؛  
  جناب آقاي نبوي

  مگاواتی، CHP15 نیروگاه احـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان خراسان رضوي؛  
  شرکت هیوا انرژي پردیس

  مگاواتی خورشیدي،  40طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396یزد؛ استان 
  شرکت بازرگانی نوین پارسا مهر آینده

  مگاواتی خورشیدي،  7طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396کرمان، بخش راین؛ استان 

  مشاوره مدیریت و مهندسی

  بهین صنعت یاب ایرانیان 

  مگاواتی، CHP25 نیروگاه احـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396 استان قم؛
     روینصر ن يانرژ یمهندس یشرکت فن

  مگاواتی خورشیدي،  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396البرز، منطقه باغستان؛ استان 
  شرکت توسعه مروارید باغستان

  مگاواتی خورشیدي،  10طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396کرمان؛ استان 
  ندسی سازآب کیان پادشرکت مه

  مگاواتی، CHP50 نیروگاه  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه

  1397شهرستان فیروزکوه؛  

  هاي دیلمانگروه شرکت

  (توسعه برق و نیروگاه دیلمان) 

  مگاواتی خورشیدي،  2,6طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1397؛ اصفهان، شهرستان برخواراستان 

  شرکت مهندسی بازرگانی

  آریو تجارت لوتوس اصفهان 
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 کشاورزي و صنایع تبدیلیغذائی، صنایع گروه  –صنعت  بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

   ،یاهیانواع روغن گ يبندو بسته دیاحداث واحد تول يو اقتصاد یمال ،یفن هیطرح توج

  1393استان تهران؛ 
  شرکت گلرنگ

  ،یلبن يهافرآورده دیواحد تول يصادو اقت یمال ،یفن هیطرح توج

  1394استان البرز؛ 
  شرکت صنایع شیر کردان

  بندي مرکبات،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد سورتینگ و بسته

  1394استان مازندران؛  
  جناب آقاي عبداللهی

ید طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع پرورش، کشتار و فرآوري بوقلمون و تول

  1395خوراك طیور، استان گیالن؛ 

شرکت کشت و صنعت و کشتارگاه و فرآوري 

  ناب گیالننایبوقلمون ت

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید شیر خشک و پنیر پیتزا،

  1395استان البرز؛  

  شرکت پارسیان صنعت شایان

  (بلوما)

  لید انواع لبنیات،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تو

  1395شهرستان طبس؛ 
  جناب آقاي مهندس یوسف زاده

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد پرورش مرغ گوشتی،

  1395استان خراسان رضوي؛ 
  شرکت یکتا زراعت گستر دینا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث باغ هلو، استان تهران،

  1395شهرستان شهریار؛ 
  آقاي دکتر باقرزادهجناب 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل گاوداري شیري،

  1395استان البرز؛ 
  جناب آقاي احمدي

 طیدار در شراتیشده ارقام اولو ینهال گواه دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1395ي، استان تهران؛ گل محمد تیبا محور ياگلخانه

  نش بنیان کشت بافتشرکت دا

  گیاهان دارویی آسیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع آبمیوه و

  1395پوره میوه، استان تهران، شهرستان دماوند؛  
  صبا شهد پاسارگادشرکت 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل مجتمع پرورش بوقلمون و مرغ گوشتی،

  1395ستان قزوین، شهرستان بوئین زهرا؛ ا 
  جناب آقاي محمد وطنی

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید لبنیات،

  1395استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس؛  
  شرکت هامون شیر سلماس

  بندي روغن زیتون، سازي و بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد آماده

  1395استان مازندران (شهرستان چالوس)؛ 
  سبز چالوس يکهربا یشرکت تعاون

  میوه و ماءالشعیر،واحد تولید انواع آباحـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان تهران؛  
  ابیجناب آقاي مهندس تر

  بندي مواد غذائی،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید و بسته

  1395استان تهران (شهرك صنعتی عباس آباد)؛  
  ارم طالئی ایرانیانشرکت 

  بندي مواد غذائی، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته

  1395منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان؛ 

  بازرگانی مواد غذائیشرکت 

  گیتی افق آریا 

  بندي انواع نان، سازي و بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد آماده

  1395کیک و شیرینی، استان تهران؛ 
  شرکت نان آورد پانیک

   یروش پرس به قند طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید

  1396؛ تیبالنک يرطانزامواد س استفاده از بدون
  شرکت پارس طعم

  مزرعه چند منظوره لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396؛ ونجهیو کشت  وهیکپور، باغ م یبز سانن و ماه پرورش
  جناب آقاي کاووسی
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  مجري طرح  موضوع پروژه

  انواع بستنی سنتی، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید

  1396ابهر؛ استان زنجان، شهرستان 

  شرکت تولیدي مواد غذائی

  ایده آل کوه غرب

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید و فرآوري مواد غذائی،

  1396استان قزوین، شهرستان تاکستان؛ 

  شرکت صنایع غذائی

  مهر آفتاب البرز 

  کبار و حبوبات،بندي خشطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید بسته

  1396منطقه آزاد اروند؛ 

  پخش نیشرکت به

  اروند انیک 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع لبنیات،

  1396استان مازندران، شهرستان بابل؛ 

  شرکت لبنیات شمال

  (ساغر) 

  واع میوه خشک،بندي انطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته

  1396استان اردبیل، شهرستان کوثر؛ 
  پور یسبزعل نیعابد يجناب آقا

  یرب گوجه فرنگ دیواحد تول لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396؛ استان تهران، شهرستان مالرد

   یشرکت تعاون

  نیمهرچ یغذائ عیصنا

  ي،نوش و چاانواع دمبندي د و بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولی

  1396؛ تهران، شهرك صنعتی فیروزکوهاستان 

  توسعه سراسريشرکت 

  دي پخش دیلمان 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع غذاهاي آماده و نیمه آماده،

  1396رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی؛ استان گیالن؛ 
  ی آریا مطمئنصنایع غذائشرکت 

 

  فلزات و معدنگروه  –صنعت بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  ،پوکه قزلجه قروه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه معدن

  1395استان سنندج؛  
  شرکت پیمان پوکه قزلجه قروه

  هاي فلزي طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع صنعتی تولید مصنوعات بتنی، سازه

  1395کارخانه آسفالت، منطقه آزاد چابهار؛ و 
  شرکت اکسیر صنعت باختري

  هاي فلزي،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع سازه

  1395استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز؛  
  کهن سازه آسیا تجهیزشرکت 

  شمش سرب از ضایعات طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید 

  1395باطري فرسوده؛ 
  شرکت صنایع دومان قشم

  هاي فلزي، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد انواع سازه

  1396منطقه آزاد چابهار؛ 
  شرکت پارس کویر زرین

  کنسانتره مس سولفیدي دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1396نان؛ از معادن مس استان سم 
  شرکت ستاره مس کویر

  سیمان نسوز، دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان خراسان شمالی؛  
  شرکت آبادگران صنعت و معدن فریدن

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع پروفیل آلومینیوم،

  1396استان مرکزي؛  
  گروه تولیدي ماهد آلومینیوم

  ،LPGرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید مخازن ذخیره گاز ط

  1396عسلویه، کنگان؛ 
  شرکت پارسا فیدار پایدار

  ،LPGطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید مخازن ذخیره گاز 

  1396سیستان و بلوچستان، چابهار؛ 
  شرکت پارسا فیدار پایدار

  و اقتصادي تجهیز و تکمیل معدن سنگ چینی جلبر، طرح توجیه فنی، مالی

  1397استان آذربایجان غربی؛ 
  شرکت کاوشگران صنعت طاها
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  مصنوعات صنعتیگروه  –صنعت بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پودر استخوان،

  1393استان تهران؛  
  جناب آقاي فریدون تاجیک

  ،لنیاتیاز پل ياریانواع لوله و نوار آب دیتولتوجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث  طرح

  1393استان زنجان؛  
  آبرسان سازه بسپار زنجانشرکت 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید بطري پت، 

  1393استان البرز؛ 
  شرکت توان گستر کرمان

  اتیلن/ اتیلن اکساید، حد تولید پلیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث وا

  1393؛ شهرستان بوکان ،یغرب جانیاستان آذربا
  شرکت فنی مهندسی پتروجم

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید موتورسیلکت برقی،

  1394استان تهران،  
  شرکت شایان کاو

   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی،

  1394استان تهران؛ 
  شرکت ویرا درخشان برنا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید الکترودهاي گرافیتی، 

  1394استان قزوین؛ 
  شرکت پرشیا نور تینا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید رام خود کشنده،

  1394استان یزد؛  
  شرکت راهبران مشتاق یزد

  و اقتصادي احداث واحد تولید ریل آسانسور،طرح توجیه فنی، مالی 

  1394استان قزوین؛  
  جناب آقاي احمدي

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید جورچین درختچه آموزشی،

  1394استان تهران؛  
  سازي نوآور خالقشرکت بازي

  هاي هوشمند بازرسیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طراحی و ساخت توپک

  1394و گاز، استان تهران؛ نفت  خطوط لوله 
  شرکت مهندسی سگال پردازش پارت

  تجهیزات انتقال نوري بر مبنايطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید 

 PCM  وNG – SDH 1395؛ استان تهران؛  
  شرکت ارتباطات فن کام کیش

  ی،کینو الکترو یکیالکتر زاتیتجه یو طراح دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان تهران؛  
  شرکت پالیز افزار

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد دوزندگی انواع پوشاك،

  1395استان تهران؛  
  شرکت آرتا بافت صدر

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید بخاري کم مصرف،

  1395استان تهران؛  
  جناب آقاي خیري دستگردي

  ی،جراح يو چاقوها غیانواع ت دیتولیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد طرح توج

  1395استان مرکزي؛  
  انیرانیشهرزاد طب ا یشرکت تعاون

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و مونتاژ انواع لوازم خانگی، 

  1395استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 

  شرکت ایلیا الکترواستین، 

  مشارکت شرکت تکنو تیم ایتالیابا 

بند و انواع راه( یکیو الکترون یکیالکتر زاتیتجه یو طراح دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395، استان تهران؛ )خوان و غیرهخوان مغناطیسی، اثر انگشتگیت تردد، کارت
  شرکت دي رایانه نوین

  ط تولید گیربکس اتومبیل،اندازي خطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي راه

  1395استان تهران؛  
  شرکت نوین گدازه مطلق

  ،فرکبارمصی یکیاش پالسترتودخطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید 

  1395استان سیستان و بلوچستان؛  
  جناب آقاي مرتضی کیخوا
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  مجري طرح  موضوع پروژه

  ون،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه کارخانه تولید نایلون و سلف

  1395استان آذربایجان شرقی؛  
  شرکت صنایع پترو پیرامون تبریز

  هاي ساختمانی و تزئینی،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع سنگ

  1395؛ سلفچگان یاستان قم، شهر صنعت 
  شرکت پالك سنگ

  ي،رحفـا تیو هـمات ـتیپـودر بار دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان خراسان جنوبی؛  

   پارس نیشرکت بهبود معادن سرزم

  (پارمیکو)

  انواع کارتریج لیزري، دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان تهران؛  
   داریپردازان پد رایشرکت و

  انواع سردخانه، کمپرسور،  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1396غیره، استان تهران؛  کندانسور و
  شرکت آسه تجارت آسیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید کاشی و سرامیک،

  1396؛ ، شهرستان اردکاناستان یزد 
  شرکت مجتمع کاشی یکتا سرام ایرانیان

  هاي بتن،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید افزودنی

  1396تان یزد، شهرستان اردکان؛ اس 
  شرکت پایدار پوالد پیشرو

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید نخ اکریلیک،

  1396استان یزد، شهرستان میبد؛  
  شرکت صنایع کرك یزد

ز طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید انواع فیلم و شیلنگ ا

  1396سی، استان تهران؛ وياتیلن و پیپلی

  بندي شرکت صنایع بسته

  پویا پالست آزادي

  ، سازيآالت معدنی و راهتولید ماشینواحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396؛ منطقه ویژه اقتصادي کاوه
  شرکت ایتوك تجارت

  راتی و منابع تغذیه، هاي مخابطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع آنتن

  1396استان تهران؛ 
  شرکت ارتباط گستران شبکه کیهان

  ی، حرارت قیعا دیواحد تول آالتنیماش يو نوساز يبازسازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396؛ هیمنتظر یاستان اصفهان، شهرك صنعت
  شرکت پشم سرباره آسیا

  ، LEDهاي کم مصرف و المپطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع 

  1396استان کردستان، شهرستان بانه؛ 
  شرکت باران تجارت پوریا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید نانو ذرات اکسید روي، 

  1396استان اصفهان؛ 
  نیسازه پرش زیشاندشرکت 

  اتیـلن،الیـه از پلـییکانـواع فیـلم  دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397استان تهران، شهرك صنعتی فیروزکوه؛ 
  شرکت تجارت کده ریحان پالستیک

  هاي اداري،انـواع ماشین دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397استان البرز، شهرك صنعتی اشتهارد؛ 
  شرکت فوژان اکسوم

  ی،بافمیو گل يدار يهاانواع بافته یث واحد بافندگاحداطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397استان سمنان، شهرستان دامغان؛ 

  شرکت تعاونی   

ه                           نوین افزایش هنر صد درواز

  کاغذ پوز، دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397استان سمنان، شهرك صنعتی ایوانکی؛ 
  سیان کاغذشرکت پار

  ي،نور بریف کرویکابل م دیاحداث واحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397استان قزوین، شهرك صنعتی آبیک؛ 
  جناب آقاي علی پاشا مهادي

  انواع تراکتور، و مونتاژ دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397استان اراك، شهرستان خمین؛ 
  نابادگروه صنعتی گ

   ،ییظرفشو عیما يبندبستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397؛ ایل صنعتی شهرك ،نیاستان قزو ،غیرهو  ییدستشو
  شرکت هورپرداز تهران
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  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد بافندگی، دوزندگی و رنگرزي،

  1397هرنده؛  صنعتی شهرك اصفهان،استان 
  فت کبیر جزهشرکت با

  ،PVCو  لنیاتیلانواع لوله و اتصاالت از پ دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397بزرگ شیراز؛  صنعتی شهرك فارس،استان 
  جم گستر رازیشرکت ش

  اتیلنی با سیستم چرخشی،مخازن پلیانواع  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397ین؛ قزواستان 
  آبگون پلیمر توان البرزشرکت 

هاي آرایشی و طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید عطر، دئودورانت و فرآورده

  1397آباد؛ شمس صنعتی شهرك تهران،استان بهداشتی، 
  شرکت پیشرو تجارت مهام

  چینی، وفظر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید عکس برگردان

  1397؛ گناباد صنعتی شهرك ،خراسان رضوياستان  

  صنایع چینی تقدیس 

  صنایع سیمین فام یکتا

  ، PVCطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پانل ساختمانی از 

  1397منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 
  شرکت ایتوك تجارت

، پروفیل اوراق فشردهید کفپوش، دیوارپوش و طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تول

  1397منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 
  شرکت ایتوك تجارت

  

 

  يگردشگربخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث رستوران و تاالر پذیرایی،

  1394استان مازندران؛  
  جناب آقاي روزبه حیدري

  لند، صادي احداث مجتمع گردشگري و شهربازي پارسهطرح توجیه فنی، مالی و اقت

  1394استان البرز، 
  شرکت پارسه لند البرز

برداري از شناور مسافربري تفریحی کاتاماران طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید و بهره

  1395متري)، استان خوزستان؛  43(رستوران و هتل دریایی 

  شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی

  ره درخشان آبهاي اروندستا 

  برداري از یک فروند کشتی رورو طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید و بهره

  1395استان خوزستان؛  ،(حمل مسافر، خودرو سواري،کانتینربر

  شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی 

  ستاره درخشان آبهاي اروند

 تنـگهي و گردشگر یستیتور ،یحیاحـداث مجـتمع تفرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395ی، استان تهران، شهرستان فیروزکوه؛ واشـ

  هاي دیلمان گروه شرکت

  (انبوه سازان پردیس دیلمان)

  ي،مجـتمع گردشـگر ـلیتوسـعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان گیالن؛  

  پور کلور يمهد یعل انیآقا

  پورمحمد   مانینر و

  ،ماداکتو یرائیهتل، رستوران و تاالر پذ لیتوسعه و تکمفنی، مالی و اقتصادي  طرح توجیه

  1395شهر)؛ استان ایالم (شهرستان دره 
  جناب آقاي علی نوري

  رفاهی،  -طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع گردشگري خدماتی

  1395استان تهران، روستاي فیروزبهرام؛ 
  نیاجناب آقاي مرتضی انتظام

  ي،گردو اقامتگاه بوم يمجتمع خدمات گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396استان تهران، شهرستان دماوند، روستاي سربندان؛  
  جناب آقاي محمدرضا عزیزي

و اقامتگاه  يخدمات گردشگر راهیبین مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396روستاي زرین دشت؛  ي، استان تهران،گردبوم
  جناب آقاي امیر مسعود یحیی

و اقامتگاه  يخدمات گردشگر راهیبین مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396قم؛  -جاده تهران 60ي، کیلومتر گردبوم
  جناب آقاي محسن قاسمی

  ستاره، 5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل 

  1396استان تهران؛  
  شرکت پایدار پوالد پیشرو
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  مجري طرح  موضوع پروژه

  توریستی، تفریحی و گردشگري،  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396استان گیالن، شهرستان فومن؛ 
  جناب آقاي محمد نعیمی نیا

  ،ریپذمهمان لیو تکم زیتجه ،يمرمت، بازسازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

                    1396استان تهران؛ 
  جناب آقاي علی جعفرنژاد

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مجتمع تفریحی، گردشگري گذرگاه ساحلی هنرمندان،

  1396جزیره قشم؛ 
  جناب آقاي مهرداد اربابیان

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان،

  1396استان مازندران، شهرستان نوشهر؛ 
  ابتجناب آقاي علی ضرغامی ث

  ي،و گردشگر ی، توریستیحیمجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار؛ 
  عبدالستار باشندهجناب آقاي 

  یی،ـرایتـاالر پذ لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان تهران، شهرستان پیشوا، روستاي یام؛ 
  ي محمد حسن خادمجناب آقا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان،

  1396استان تهران، شهرستان پردیس؛ 
  شرکت سازه کاران ایالم

  ،القیی ياحداث منطقه گردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان تهران، روستاي سیدآباد فیروزکوه؛ 

  یشرکت تعاون

  انیانریعمران ا يانبوه ساز 

  ی، تجاري،حیمجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان تهران، شهرستان صفادشت؛ 

   یشرکت تعاون

  صفادشت شمیجاده جاده ابر نینگ

  ،شمال شمیراه ابر یحیو تفر يمجموعه گردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396ي، سد شهید رجایی؛ شهرستان ساراستان مازندران، 
  جناب آقاي مهندس امینی

  ،عمارت استاد زمان يگردگاه بوماقامت زیو تجه لیتکم طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1397استان تهران، روستاي کن؛ 
  جناب آقاي استاد زمان

و  یورزش ،یو مجموعه فرهنگ یمجتمع تفرجگاه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

   1397ی؛ سفل هیدوتو يروستا ،ين راستان تهران، شهرستاي، گردعتیطب
  جناب آقاي حسین عزیزي

  منطقه گردشگري و تفرجگاهی کوهستان پارك آشتیان، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1397استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 
  شهرداري آشتیان

  توریستی، تفریحی و گردشگري،  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1397گلستان، شهرستان آزادشهر؛ استان 

  هاي دیلمان گروه شرکت

  (انبوه سازان پردیس دیلمان)

  ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،یحیمجتمع تفرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1397رشت؛  –آزادراه قزوین  28کیلومتر 
  شرکت مشاورین برج بلند قزوین

  ،سرو دماوند يمجتمع گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1397استان تهران، شهرستان دماوند؛ 

   نیصفت، محمد آل حس یانیآ یعل انیآقا

                                              يو محمد نور

  فالمینگو، يگردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث منطقه نمونه

  1397شهر؛ استان مازندران، شهرستان سلمان
  شرکت هلدینگ گردشگري فالمینگو
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 بخش خدمات  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واردات و فروش انواع خودرو، 

  1394استان تهران؛ 
  شرکت بهین تکرو سپهر

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث سردخانه،

  1394استان مازندران؛  
  جناب آقاي سعیدي

  آالت ساختمانی، وجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید ماشینطرح ت

  1394استان تهران؛ 
  شرکت ساختمانی کیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تصفیه و توزیع آب شرب،

  1394استان بوشهر؛  
  شرکت لیان کیمیا توان

  ، ftthطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث شبکه 

  1395شهر کرد؛ 
  شهرکرد شرکت برج نور

  ،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع ورزشی

  1395استان لرستان، شهرستان درود؛  
  جناب آقاي مهندس محرابی

بندي محصوالت هاي تفکیکی جهت بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح احداث کارگاه

  1395، منطقه آزاد انزلی، گلشن جاده زیباکنار؛ صادراتی
  ي مهندس خلیفهجناب آقا

 نگیاندازي واجاره بشرط تملیک توسعه پارکاحداث، راه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1395؛ المللی امام خمینی (ره)در فرودگاه بین ییمایهواپ
  یلشرکت ساختمان خانه گستر گ

  ،MVNOکسب و کار  يراه اندازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان تهران؛  
  نیهوشمند ام اریارتباطات ست شرک

هاي عمرانی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی پروژه لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

هاي فرهنگی و هنري و غیره)؛ هاي چندمنظوره ورزشی، استخر، مجتمعاستان سمنان (سالن

1395  

  جناب آقاي مهندس حسن زاده

  اث واحد خدمات صنعتی واترجت، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احد

  1395استان مرکزي؛ 
  جناب آقاي مهندس محمدي

نفره،  3000طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث بچینگ پالنت مرکزي و کمپ دوران ساخت 

  1395شهرستان چابهار، شهرك پتروشیمی مکران؛ 
  شرکت توسعه نگین مکران

  بخشی معلوالن، ز توانطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مرک

  1396استان تهران؛ 
  سرکار خانم شهریاري

  احداث فروشگاه بزرگ چند منظورهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396ي، استان تهران؛ ارهیبه فروشگاه زنج لیتبد تیبا قابل

 نیکاسپ یهست ایآر یمهندس یشرکت بازرگان

  خاص) ی(سهام

  مرکز اسقاط خودروهاي فرسوده،احداث  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان مرکزي؛  
  آژند ببر آسیاشرکت 

  درمانگاه پوست و زیبائی،احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان قزوین؛  
  جناب آقاي دکتر خبیري

   خانهیواحد رختشو نیاحداث نخستطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396تهران؛  ، استانرانیدر ا یصنعت
  مازیصنعت تا شگامانیشرکت پ

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه، تکمیل و افزایش توان چاپخانه،

  1396استان تهران، شهرستان پیشوا، روستاي گلعباس؛ 
  جناب آقاي حسین حیدري

   10از اسکله شماره  يبردارو بهره زیتجهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397؛ پارس يو انرژ ياقتصاد ژهیو منطقه ییایدر يهاانهیر و پابناد سازمان
  شرکت پارسا فیدار پایدار
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 هاحسن انجام کار برخی از پروژه 
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