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 معرفی

با در نظر گرفتن نیاز صننای  کشن ر بن      ،مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یابدانش بنیان شرکت 

هاي صنعتی با همکاري جمعی از کارشناسان و متخصصنین مرنرب   خدمات مهندسی، مشاوره و اجراي طرح

اهندافی بنگرو و    بنا  ه اسنت  اینن شنرکت   هاي مختلف مهندسی، مندیریت و اتتصناد ساسنیر گردیند    رشت 

گرایان  پا ب  این عرص  نهاد و از همان ابتدا با رویکردي انقالبی در زمین  صنعت، س انسنت  اسنت سنا بن      آرمان

گینري از  و طی این مدت همگام با دانش فنی روز و با بهنره  ماندهامروز در این مسیر است ار و ثابت تدم باتی 

 اره در جهنت بهبن د و ارسقناي کی ینت خندمات اراهن  شنده بن          هاي معتبر جهانی همن ها و استانداردسکنیک

  مشتریان خ د گام برداشت  است

با سل یق دانش و سررب  نیروهاي مررب با انرژي و س ان نیروهاي جن ان، همن اره وفی ن      ،بهین صنعت یاب

نند  در اینن   داها منی هاي مشتریان و سالش در جهت برآورده نم دن آناصلی خ د را شناخت و درك خ است 

گیرد و با المللی شکل میهاي سخصصی منطبق با استانداردهاي ملی و بینهاي شرکت در گروهفعالیت ،راستا

  است مناف  کلی  ذین عان رعایت ش د گیري از نیروي انسانی متخصص و کارآزم ده در سالشبهره

 

 چرا بهین صنعت یاب؟

برسنر و   تین  یاصنل سرربن ، داننش بن  روز، ک     5  یبر پا ،ابیصنعت  نیرو ب  رشد به تیو محب ب شرفتیپ

 میوات ن  گریکدیاصل در کنار  پنج نیب  تدرت ا یشده است ار است و ما ب  خ ب تیصالح دیساه و نیمشاور ام

 گردد  سرپر رنگ ،صنعت نیمحترم از به گذاران یسرما تیکرد سا رضا میسالش خ اه شیازپشیو هرروز ب
 

 
 



 

 

 

P
ag

e
  2

 

 
 ریهای کاحوزه

  گذاريمشاوره سخصصی سرمای  

  گذاريانرام مطالعات پیش سرمای 

 انرام مطالعات بازار، سحقیقات بازار 

 اخذ کلی  مر زهاي س لید  

 اتتصادي( -سنری )طرح س جیهی فنیانرام مطالعات امکان 

 هاي صنعتیمشاوره سامین مناب  مالی پروژه  

 آالت صنعتیشناسایی، انتخاب و سامین ماشین 

 گذاريهاي سرمای ریت، کنترل و نظارت بر پروژهمدی 

 هاي آم زشی سخصصیبرگگاري دوره 

  وري، بهب د فرایندها و بهرهیابی، طراحی ساختار سازمانیمطالعات عارض انرام 

 اجراي سیستم( هاي کی یISO) ،هاي اطالعاسیاجراي سیستم (MIS) 

 

 

 گذاریمشاوره تخصصی سرمایه 

 مختلنف اتتصنادي  ح  سنط در  داریاهداف س سع  پااست و س ج  ب  آن ضامن رسیدن ب   کیاستراسژ يندیفرآ ي،گذار یسرما

هنا در راسنتاي   گنذاري ضرورت س ج  ب  ماهینت سنرمای    رو با در نظر گرفتن شرایط اتتصادي م ج د در کش ر،باشد  از اینمی

 التیسحصن  ،گسنترده  اتین از سررب گیريبهرهبا یاب،   شرکت بهین صنعت باشدس سع  اتتصادي از اهمیت خاصی برخ ردار می

هاي بنیادي و سکنیکی، است اده از سحلیل با ژهیو یخدمات سخصصاي، ضمن اراه  حرف  و کارشناسان رانیمد روز دانشع و متن 

اراهن  شنده در اینن    رساند  ازجملن  خندمات   ها را در ابعاد بازار، فنی، سکن ل ژي و مالی ب  انرام میسنری طرحمطالعات امکان

 زمین  عبارسند از:

  گذارهاي سرمای گذاري متناسب با ویژگیمشاوره و انتخاب م ض ع سرمای 

  ها گذاري در پروژهگذاري، مدت و میگان سرمای مشاوره نح ه سرمای 

 هاآثار مرسبط با آنراج  ب   و سحلیل یمال يخرد و کالن در بازارها هايح زهاز سح الت  يکاربرد يهااراه  گگارش 
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 گذاریسرمایه شمطالعات پی 

، یکنی از  آنفضاي رتابت جهانی، هدایت سرمای  در راستاي اهداف از پیش سعیین شنده بنراي حصن ل بنازده مناسنب از       در

گن اه  ه، هاي گذشت  ک  بدون مطالع  انرام گردیدگذاريگردد  نتایج و بازخ رد سرمای اي محس ب میهاي مهم مشاورهفعالیت

 است  شدهها و اتتصاد کش ر بانک ان،گذارخسارات جبران ناپذیري مت ج  سرمای این است ک  

هاي کن نی مدیران است ک  چنانچ  بدون انرام مطالعنات بنازار، سحقیقنات    یکی از دغدغ  ،سرمای  با ریسک مناسب هدایت

هاي مالی انرام گیرد، ریسک بسنیار  فنی و نیگ بررسی و سحلیلهاي م ج د از لحاظ هاي م شکافان  سکن ل ژيبازاریابی، بررسی

 خ اهد داشت  هزیاد و احتمال خسارات هنگ ت را ب  همرا

گذاريهاي سرمای هاي آسی جهت فعالیتها و چالششناخت و سعیین محدودیت 

 گذاري م رد نظرشناخت صحیح از بازار پیرام ن سرمای 

لیت در کسب و کار م رد نظرسرگی  و سحلیل صحیح مالی از فعا 

 گذاريگذاري و چگ نگی کاهش ریسک سرمای مطالع  ریسک سرمای 

 

 مطالعات و تحقیقات بازار 

، ها، نرخ رشد بازارد هگین آورآگاهی از نیازهایشان، شناسایی رتباي اصلی کسب و کار، همچنین بر شناخت مشتریان بالق ه و

 س ان شرایط م ج دمی آنهااز ام ر واجب و ضروري هستند ک  با سحلیل درستی از خی عرض  و سقاضا برمیگان بررسی و سحلیل 

  انرام مطالع  بنازار  رساندینده سطبیق داده و اهداف م رد نظر را ب  سرانرام آدر  ب  درستی خ د را با شرایط بازارو  را شناخت ،

نیازمند است بن  صن رت مسنتمر انرنام      گذاريعد از سرمای تبل و ب سرین اتداماسی است ک  در هر کسب و کاري،یکی از اصلی

  ش د

ن السعنداد فعنا   باشد ک  شناخت منا را از بندي بازار مییکی از م ارد ساثیرگذار در دستیابی ب  نتایج ذکر شده س کیک و طبق 

بر حسب ارزش افگوده ) ب استک  در اختیار هر رتی کنندگان و خریداران و بخشی از بازارشاخص سمرکگ عرض  م ج د در بازار،

هاي هدفی و یا چ  یین کننده این نکت  باشد ک  چ  گروهعس اند سمی ؛ همچنیندهدافگایش می (س لیدي هر محص ل یا خدمت

  ت را دارا هستندالکش رهایی بهترین بازار براي محص 

از  العشناخت بازارهاي هدف م رد نظر، اط ،اريگذهاي ممتاز سرمای س ان ب  شناسایی فرصتاز نتایج مهم مطالعات بازار می

هناي روز کشن ر، ینافتن    بینی روند سغییرات اتتصادي بازار با س ج  ب  سیاستشپی هاي س زی ، شناخت ت انین و مقررات،الکان

م ارد مستلگم  و میگان درآمد حاصل از فروش اشاره کرد؛ ک  رسیدن ب  هر کدام از این هایی منطبق بر بازارمحص لی با ویژگی

زمینن ،   هاي س لید در هرآگاهی از محدودیت از روند مصرف در گذشت ، طالعهاي علمی و صحیح سحلیل بازار، اآشنایی با روش

 هناي محصن ل ینا خندمت من ردنظر     المللی و آشنایی با ویژگیداشتن سحلیل دتیق از وضعیت صادرات و واردات در سطح بین

متشکل از کارشناسان س انمند و کارآزم ده، آمناده یناري رسناندن بن       ،ت بازار بهین صنعت یابگروه سخصصی مطالعا  باشدمی

  باشدمی ها در این زمین آن گذاران عگیگ و رف  نیازسرمای 
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 اقتصادی( -سنجی )طرح توجیهی فنیمطالعات امکان 

هناي  گینري در خصن ج جنبن    ررسنی و سصنمیم  ها ب  منظن ر ب گذاري و بانکها، م سسات مالی و سرمای ها، سازمانشرکت

گذاري و اجرا، نیازمند انرام هر یک از هاي پیشنهادي، پیش از اتدام براي سرمای ها و پروژهمختلف اتتصادي، فنی و مالی طرح

هناي  طنرح گذاري آغاز و سا سندوین  مطالعات ف ق می باشند  این فرآیند از مطالع  فرصت در مراحل بسیار ابتدایی پیش سرمای 

یابند  اینن مطالعنات ماننند چراغنی افنق را بنر روي مررینان و         گذاري و اجراي طرح ادام  میسراري در مراحل نهایی سرمای 

هنا نسنبت بن     س اننند تبنل از اجنراي طنرح    ها روشن نم ده و از این طریق صاحبان سرمای  منی ها یا پروژهگذاران طرحسرمای 

اننداز روشننی کسنب نماینند      روي و الگامات، اطالعات و چشنم ها، مساهل و م ان  پیشسکپذیري، ریهاي مختلف س جی جنب 

 ش د ک  ب  شرح ذیل خ اهد ب د:در س  فاز انرام می طرح س جیهی مطالعات

 فاز مطالعات اتتصادي )بازار(:

اولین ، تیمنت فنروش در بازارهناي     بررسی محص ل و الگامات آن از دید مشتریان، م ارد کاربرد و بازارها، امکان سامین من اد  

بینی آینده، سعینین شنکاف بنازار و سنهم تابنل      داخلی و خارجی، عرض  و سقاضاي داخلی و خارجی محص ل در گذشت  و پیش

 کسب، راهبردهاي ورود و ن  ذ در بازار 

 فاز مطالعات فنی:

آالت و داننش فننی   رآیندهاي س لیدي، ماشنین بررسی الگامات فنی و سکن ل ژیکی محص ل و استانداردها در بازارهاي هدف، ف

هاي م رد نیاز شامل زمین، مح ط  سازي، ساختمان، ساسیسات، سرهیگات کارگناهی و آزمایشنگاهی،   م رد نیاز، سایر زیرساخت

ارزیابی  بندي اجراي طرح وبرداري، زمانم اد اولی  مصرفی، ساختار سازمانی و نیروي انسانی م رد نیاز در دوران ساخت و بهره

 .هاي فنیخطرات و ریسک

 فاز مطالعات مالی:

برداري طرح، سعیین نح ه و مدل سامین مالی، هاي دوران بهرهگذاري، درآمدهاي حاصل از فروش، هگین بررسی میگان سرمای 

، (NPV)ی ، خالص ارزش فعلن (IRR) هاي مالی و اتتصادي طرح نظیر دوره بازگشت سرمای ، نرخ بازده داخلیمحاسب  شاخص

هاي اتتصادي در برابر ن سان پارامترهناي  بینی جریان نقدي، ص رسحساب س د و زیان، سرازنام ، سحلیل حساسیت شاخصپیش

 گیري هاي مالی و نتیر مختلف، ارزیابی خطرات و ریسک

شنرکت، من رد اسنت اده    در این  سنریبراي انرام مطالعات امکان  Comfar ІІІافگار کام ارو نرم UNIDOاستاندارد مرج  

 گیرد ترار می
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 های صنعتیمشاوره تامین منابع مالی پروژه 

ثبناسی در    بنی باشدها میپروژه سامین مالی گذاري در ایران،هاي سرمای ها جهت ایراد و س سع  پروژهیکی از مهترین فعالیت

  متاسن ان  بسنیاري از   ضنل سنامین منالی م اجن  شن ند     هناي زینادي بنا مع   ها باعث شده پروژهها و عدم ش افیتت انین و روی 

هایشنان عمنالب بن     ش ند و طنرح نمی سسهیالت گذاران با مصرف کل مناب  در اختیار، ضمن اسالف سرمای ، م فق ب  اخذسرمای 

 ش ند سمام سبدیل میهاي نیم پروژه

را جندي گرفتن  و    سنامین منالی   رینگي ینک پنروژه،    ش د در مراحل آغازین برنامن گذاران س صی  میب  این منظ ر ب  سرمای 

؛ چرا ک  گاهی اوتات حتی هگین  کردن در یک پنروژه باعنث ایرناد مگینت در     اطالعات خ د را در این خص ج سکمیل نمایند

 برد بانکی را از بین می سسهیالت ش د و یا حتی امکان است اده بهین  و حداکثري ازسامین مالی نمی

هنا و  گذار بر اسنا  ضنرورت  هاي مشخصی دارد، اگر سرمای نین بانکی براي مشارکت بانکی سعاریف و ضرورتاز آنرا ک  ت ا

گذاران بایند بنا   س اند از مناب  محدود خ د ب  بهترین نح  است اده کند  بر اسا  اص ل مالی، سرمای ریگي هگین  کند، میبرنام 

ارزان  سسنهیالت  بنابراین اسنت اده حنداکثري از   .حداکثر سسهیالت اهرم کنند هدف افگایش س ان مالی، مناب  خ د را براي اخذ

 گذاران خ اهد ب د  تیمت، اول یت هم  سرمای 

 

 آالت صنعتیشناسایی، انتخاب و تامین ماشین 

یندي  سنرین مباحنث اولین  در واحندهاي س ل    آالت و سرهیگات یکنی از اصنلی  اندازي ماشینفرآیند انتخاب، خرید، نصب و راه

 باري را در پی دارد باشد ک  عدم س ج  کافی ب  این مسئل  ع اتب زیانمی

آالت و سرهیگاسی را دارند ک  ب  دالیل مختلف، از جمل  کافی نب دن اطالعات و سعریل واحدهاي صنعتی سررب  ماشین اغلب

اندازي نامناسنب، نبن د تطعن     ، نصب و راهدر خرید، عدم انتخاب مناسب سکن ل ژي، عدم س ج  ب  انرژي و مناب  مصرفی سرهیگ

اي از کارخان  مانده و ب  نمنادي از سضنیی  سنرمای  سنازمان سبندیل      یدکی و سایر ع امل ب  ص رت راکد و بالاست اده در گ ش 

 اند شده

سرهیگات اي در زمین  سامین این شرکت با بکارگیري کادري مررب و متخصص، درصدد است ب  منظ ر اراه  خدمات مشاوره

آالت داخلی و خارجی مطابق با نیاز و با حداتل تیمت ممکن، در هر مرحل  از مراحل فرایند مذک ر ک  شامل فازهناي  و ماشین

کننندگان، اخنذ پروفرمنا، بازرسنی فننی در محنل و در       آوري اطالعات خرید و شناسایی سامینمطالعات اولی ، برآورد نیاز، جم 

 .باشد، اراه  خدمات نمایدآالت و سرهیگات میسح یل نهایی ماشیناندازي و نهایت نصب و راه

 هاي بهین صنعت در این ح زه عبارسند از:عمده فعالیت

  سازي خط ط س لید، انتخاب خط س لیداراه  خدمات مهندسی در زمین  طراحی و بهین 

 آالتاوت واحدهاي صنعتی و چیدمان ماشینطراحی لی 

  اصالح، بهب د و س سع  خط ط س لید یابی، آسیب شناسی،عارض 
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 گذاری های سرمایهمدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه 

هاي مص ب بانکی، عبارسست از مندیریت پنروژه در بخنش نظنارت بنر      خدمات شرکت در بخش نظارت و کنترل پروژه طرح

 اه  ب  بانک عامل مطابق با شرح خدمات زیر:اجراي طرح و سهی  گگارشات پیشرفت کار با است اده از نرم افگار پریماورا جهت ار

  سهی C.P.M هناي  پذیري و بنا س جن  بن  سرفصنل    بندي مص ب طرح در گگارشات س جی طرح بر اسا  برنام  زمان

 مشتق از آن  W.B.Sگگارشات مگب ر و 

 بن  آورده متقاضنی و    بنرداري بنا س جن    بندي نیاز طرح ب  مناب  مالی در دوره اجراي و آغاز بهنره سدوین جدول زمان

 بینی شده در گگارشات س جیهی طرح سسهیالت مص ب بانک عامل و جداول پیش

  هاي هاي سحقق یافت  متقاضی ب  ع امل اجرایی ذین   و سایر هگین هاي طرح از طریق کنترل پرداختکنترل هگین

 مستقیم انرام شده براي اجراي آن 

 خاب طرف تراردادهاي مرري طنرح و عقند تراردادهناي مختلنف پیمانکناري،      نظارت و افهارنظر بر روي فرآیند انت

 ساخت، خرید، نصب و غیره 

  بیننی وجن ه من رد نیناز بنراي      اراه  گگارشات دو ماهان  سرکیبی از پیشرفت فیگیکی طرح، وج ه صرف شده و پنیش

اضنی   سنهم سسنهیالت( و    هاي دو ماه  آسی با سعیین کردن محل صرف وج ه و محل سامین آن )سهم متقهگین 

و اعالم هشندارهاي   C.P.M ها و انحرافات از برنام  و ب دج  طرح و در ص رت ضرورت ب  روز کردنسحلیل مغایرت

بر گگارشات اولی  پروژه از طریق بانک با است اده از نرم افگار پریماورا و گگارشات بم ت  ب  کارفرما و بانک مشتمل 

هاي م رد نیاز طی دو ماه آسنی پنروژه( کن  حناوي وضنعیت پیشنرفت فیگیکنی و        هگین  دو ماه  مالی پروژه )اراه 

 باشد هاي دو ماه آسی پروژه میگذاري و اراه  هگین هاي عملیات سرمای هگین 

  ها و یا ارسقاي کی یت اجرا هاي اجرایی، پیشگیري از افگایش هگین اراه  پیشنهادهاي اصالحی ب  منظ ر کاهش هگین 

 اندازي ب  م ت  طرح در خص ج سامین م اد اولی  الزم، سنامین  هاي الزم ب  منظ ر فراهم شدن امکانات راهبینییشپ

 نیروي انسانی آم زش دیده م رد نیاز و ساسیسات زیربنایی الزم با رعایت اص ل محیط زیست 

  افهارنظر بر روي م اردي ک  از طرف بانک ب  نافر ارجاع ش د 
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  های آموزشی تخصصیدورهبرگزاری 

در گرو ایراد فرهنگ آمن زش و ینادگیري    ،اند ک  رشد و س سع  پایدار هر بنگاه اتتصاديمروزه همگان ب  این نتیر  رسیدها

هنا و  آنهنا را در بناال بنردن سنطح مهنارت      ،شنان هناي الزم بن  پرسننل   ها با اراه  آم زشدر آن سازمان است و در وات  شرکت

 .کنندکمک میشان هايسخصص

در بنازار منرنر    يبنگناه اتتصناد   گناه یص رت مستمر، ب  باال رفتن سطح فروش و ح ظ جاب  يریادگیفرهنگ  رادیا نیبنابرا

  دینمایم نیرشد سازمان در بلندمدت را سضم ،یانسان يروین يبر رو يگذار یک  سرما دیباور رس نیب  ا دیگشت  و با

مناسنب   یتیمن تع  رناد یسحقق اهداف مذک ر و ب  منظن ر ا  يدر راستا ،ابیصنعت  نیهب یو مهندس تیریشرکت مشاوره مد

ینن مشناور در اینن    هاي اعمده فعالیتهمت گمارده است   یآم زش يهادوره يب  برگگار ،افراد جامع  یارسقاي سطح علم يبرا

 هاي:در زمین  ریگي، اجرا و اثربخشی آم زشینیازسنری، برنام ح زه عبارسند از 

رینگي اسنتراسژیک،   طراحنی سناختار سنازمانی، برنامن     ، (MIS) هاي اطالعاسی مندیریت هاي مدیریت کی ی، سیستمسیستم 

ریگي سعمیرات و نگهداري، ح افت صنعتی، بهداشنت  هاي صنعتی، کنترل پروژه، برنام طراحی کارخان ، ارزیابی اتتصادي طرح

 و ایمنی صنعتی و    

 
 

 وریابی، طراحی ساختار سازمانی، بهبود فرایندها و بهرهیانجام مطالعات عارضه 

ها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نم ده است، ایراد سغیینر و  هاي اخیر م ض عی ک  بیش از پیش سازماندر سال

هناي پیچینده   سیسنتم  ،هنا سنازمان  پنذیري اسنت   وري و رتابنت سح ل ب  م ت  و بهب د وضعیت سازمان در راستاي ارسقا بهنره 

را وادار بن    آنهااجتماعی هستند ک  براي بقاي و سداوم حیات خ د با محیط در سعامل هستند  شتاب، سغییر و سح الت محیطی، 

نماید و الزم  سداوم حیات و بقاي، رشد، سکامل و حرکت ب  س ي انطباق با شرایط م ج د و آسی ب  منظ ر سداوم حیات و بقاي می

الزم براي سغییر،  شرط وضعیت سازمانی است  از طرفیباشد و این امر مستلگم سغییر، اصالح و بهب د مانی میبل غ و برسري ساز

ینابی سنازمانی در   مطالعنات عارضن    براي دستیابی ب  اینن هندف، انرنام    باشد هاي سازمانی میشناخت عارض اصالح، بهب د و 

ها، یکی از الگامات اولی  و شرط الزم براي صرف منناب  جهنت انرنام    سازمان پذیريوري و رتابتفرآیند پشتیبانی از ارسقاي بهره

  گردد ها محس ب میپذیري در آن سازمانهرگ ن  اتدام نتیر  بخش در فرآیند ح ظ، سداوم و ارسقاي رتابت

هناي  فعالیتر شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، ب  عن ان نهادي پیشرو در س سع  و سح ل مدیریت کش 

هاي مختلنف  در سازمان حاصل این مطالعات و سحقیقات از یک س ، و عملیاسی سازي آن در این عرص  انرام داده است زیادي 

اي از س ي دیگر س انست  است ضمن ایراد بدن  دانشی در این حن زه، بن  ایرناد ینک نظنام      هاي مشاورهب  ص رت اجراي طرح

هناي مشنکل و ینافتن    هنا و شناسنایی بن  م تن  عالهنم و ریشن       اي س سط مدیران سنازمان ورهیابی دمنسرم براي خ د عارض 

بندي شده براي حل آنها با س ج  ب  امکانات در دستر  سازمان نیگ بیانرامد ک  اینن فرفینت در   هاي مناسب و اول یتحلراه

 باشد دستر  می در بهین صنعت یابسیم مشاورین 
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 اجرای سیستم( های کیفیISO) 

 کشن ر  داخنل  در روز بن   و علمنی  کنامالب  ص رت ب  مشاوره حرف  در پیشرو و فعال هايشرکت از یکی عن ان ب  رکتاین ش 

 ایرناد  و سنازي فرهنگ در را بسگایی نقش ایگو، جمل  از مدیریتی هايح زه در مشاوره بازار از س جهی تابل سهم داشتن ضمن

 سمننام در کارکنننان، همچنننین و منندیریتی سننیم س سننط منندیریتی هننايیسننتمس نقننصبننی اجننراي و سننازيپینناده بنن  بنناور

 ،کارکننان  سنایر  و سرپرستان مدیران، سا گشت  م جب امر همین و نمایدمی ای ا خدماسی و صنعتی س لیدي، هايسازمان سط ح

 دهنی گگارش گ یی وب  سیستم پاسخ ،گ ن  مقاومتیاستقرار یافت  داشت  باشند و بدون هیچ اثر بخشی سیستم در کلیدي نقش

  دهند نشان عالت 

 فراینندهاي  شناسنایی  طرینق  از سیسنتم  ریگيطرح آم زش، در داشت خ اهد را مربی و معلم نقش حقیقیت در ایگو، مشاور

 تن ت  و ضنعف  نقناط  شناسنایی  داخلنی،  ممیگي اجرا، بر نظارت استقرار، مدت ط ل در سیستم اجراي و سازيهپیاد و سازمان

  کارکنان ب  راهنمایی و مشاوره ارای  طریق از مشکالت حل در کمک و سیستم

 
 مدیریت های اطالعاتیاجرای سیستم (MIS) 

گینري بندون وجن د اطالعنات و برتنراري      ب  اینک  سصمیم گیري است  با س ج سصمیم ،اولین تدم در اجراي وفایف مدیریت

مدیریت است  اطمینان نداشنتن بن     ياي فراهم آوردن اطالعات الزم براپای  اجرایی چنین وفی   ،ارسباطات الزم میسر نیست

ارسباطات رسمی ینا   ک  ب  دنبال اطالعات و برتراري خ اهد کردمدیر را مرب ر  ،آینده و فقدان اطالعات مرب ط ب  وتای  جاري

هاي پرورده در سازمان است کن  از طرینق نظنم ارسبناطی خن د در رونند صنحیح سنامین         اطالعات همان داده ؛غیررسمی برود

 دهد  ها افگایش میگیرياطالعات، اطمینان مدیریت را در سصمیم

نیاز مدیران را ب  اطالعات افگایش داده  ،هاي مدیریتها و پیچیدگی نظامسغییرات سری  ع امل برون سازمانی، س سع  سازمان

هاي راهبردي و ب  م ت  نیگ خنار  از وصنف   میگان ساثیر سصمیم ب ده وناپذیر هاي ضعیف جبراناست  خسارات ناشی از سصمیم

ر کلی  است  اما نکت  درخ ر بررسی این است ک  اراه  اطالعات ب  م ت ، صحیح، مناسب، مختصر و م ید و برتراري ارسباطات د

ریگي و کنترل وفنایف  هاي صحیح و برنام گیريالزم  نظام کارآمد اطالعاسی مدیریت است سا سصمیم ،سط ح مدیریت سازمانی

 .اجرایی را براي مدیریت سسهیل کند

http://www.kpairan.com/definitions%20iso.htm
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 دستاوردها

هناي انسنانی بنا انگینگه، خنالق، متخصنص و       سنرمای  ، کند ک  با دانش سخصصی بناال افتخار می بهین صنعت یاب

کسب و کار خ د را ب  ط ر مستمر بهبن د داده و سمنام فراینندهاي خن د را در جهنت جلنب رضنایت        پذیر، مسئ لیت

   دهدس سع  می گذاريفرهنگ درست سرمای ارسقاي  و ذین عان
 

  وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انیبندانش یهاشرکت عضویت در گروه 

 گذاری بانکیکانون مشاوران اعتباری و سرمایه رسمی و دارای رتبه از عضو 

 هانظارت طرح گذاری وهای مشاور سرمایهانجمن شرکترسمی  عضو 

 رسمی اتاق بازرگانـی، صـنایع، معادن و کشـاورزی ایـران عضو 

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

 ارتـدن و تجـعت، معـانجمن صنرسمی  عضو 

 انجمن مهندسی صنایع ایرانسمی ر عضو 

  های کیفیتگواهینامهدارای 
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 های انجام شده پروژه

 

 مشاوره و مدیریت       

 هاي اطالعاسی مدیریت؛ شرکت سرانس   ريآنالیگ و طراحی سیستم

 سرگی  و سحلیل و طراحی سیستم جام  ستاد مبارزه با م اد مخدر؛ ریاست جمه ري

 هاي معاونت اداري و مالی؛ دانشگاه سهرانو سحلیل و طراحی سیستم سرگی 

 هاي اطالعاسی مدیریت؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگريآنالیگ و طراحی سیستم

 سازي کنترل پروژه؛ شرکت تطعات اس مبیل ایرانطراحی و پیاده

 مشاغل، نظام آراستگی، نظام پیشنهادات،  بنديهاي ساختار سازمانی، طبق سازي پروژهآنالیگ، طراحی و پیاده

 وري؛ شرکت الکتریک خ درو شرقهاي کی ی، ارسقاي بهرهساپک ، سیستم Bاخذ گرید 

 اصالح ساختار مالی؛ شرکت هلیک پترسازي ایران )پنها(

 طراحی ساختار سازمانی؛ شرکت صنای  الستیک پیروز

 ستیک پیروزهاي اداري و س لیدي؛ شرکت صنای  البهب د سیستم

 وري، شرکت رز پکارسقاي بهره

 طراحی ساختار سازمانی هلدینگ؛ سیمان سهران

 سرپرستی عامل چهارم پروژه ساپ درای 

 آنالیگ و طراحی سیستم اداري و س لیدي؛ شرکت پت  بافی مهرپر

 ايسازي سیستم جام  مدیریت کنترل پروژه؛ پژوهشگاه عل م و فن ن هست طراحی و پیاده

 وري؛ شرکت ن شاب  سازي ساسانسیستم انبار، فروش و ارسقاي بهرهسازي طراحی و پیاده

 طراحی سیستم سعمیرات و نگهداري؛ سرم سازي شهرري

 سرگی  و سحلیل و طراحی سیستم فروش جانبی؛ اداره کل ابنی  سازمان راه آهن

 سایپا یدكشرکت اندازي واحد ارسباط با مشتریان؛ راه

 گري و سدوین دست رالعمل ام ر مشتریان؛ شرکت امداد خ درو سایپابازن

 ایساک شرکت اندازي سیستم ام ر مشتریان؛ سحلیل و راه

 ایساک شرکت ؛ ISQIهاي ام ر مشتریان مطابق با استانداردهاي مشتري مداري و بازنگري و سدوین کلی  دست رالعمل

 سازي سیستم جاري بخش خدمات پر از فروش؛ شرکت ایران خ دروو جاريریگي و اجراي سیستم ام ر مشتریان برنام 

 اندازي سیستم مشتري مداري؛ شرکت ساسانریگي و راهبرنام 

 ؛ شرکت شیمیایی فراورد تشم و گاز ل ل ISO 1009سازي استاندارد ها و مهندسی فرایندها همراه با پیادهسحلیل سیستم

 و سضمین کی یت؛ شرکت تطع  سازي سهندها ریگي، سحلیل سیستمبرنام 

 ZSCOالمللی ؛ شرکت بینISO 1009سازي استاندارد دهی و اجراي آن همراه با پیادهطراحی هلدینگ سازمانی، سازمان

 سهی  نقش  استراسژیک براي صنعت گاز مای  کش ر؛ شرکت گاز مای  ایران

 فرش در ح زه صنعت، معدن و سرارتریگي ارزش بنیان مبتنی بر نقش  راه عرش ب  برنام 
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 آموزش         

 يجمه ر استیو کارشناسان ستاد مبارزه با م اد مخدر ر رانیمد ؛هاستمیس لیو سحل  یآم زش سرگ

  يو کارشناسان شرکت سرانس   ر رانیمد ؛تیریمد یاطالعاس يهاتمیسآم زش س

 ياان پژوهشگاه عل م و فن ن هست کارکن ؛هاستمیس لیو سحل  یکنترل پروژه و سرگ آم زش

 تم یو کارشناسان ارشد جهاد سازندگ رانیمد ؛تیریمد یاطالعاس يهاستمیو س هاستمیس لیو سحل  یسرگ م زشآ

 خ درو  ریو کارشناسان شرکت داس رانیمد؛  ISQIو  گویدوره اي آم زش کاربرد

 ؛ دانشگاه سهرانهاي اطالعاسی مدیریتآم زش سرگی  و سحلیل و طراحی سیستم

 هاي اطالعاسی مدیریت؛ شرکت الکتریک خ درو شرقآم زش سیستم

 هاي اطالعاسی مدیریت؛ شرکت صنای  الستیک پیروزهاي انبارداري و سیستمآم زش سیستم

 ها؛ شرکت ن شاب  سازي ساسانآم زش سرگی  و سحلیل سیستم

 کگ مطالعات خالتیت و کارآفرینی ن ین جمهاي کسب و کار؛ مردوره کارآفرینی و مهارتبرگگاري 

 و س سع  طرح سراري؛ مشترکاب مدرس  اینترنتی کارآفرینی خ رشید و انرمن اوراسیا BPدوره برگگاري 

 دوره کارآفرینی سرارت الکترونیک؛ مشترکاب مدرس  اینترنتی کارآفرینی خ رشید و انرمن اوراسیابرگگاري 

 رآفرینی زنان در ح زه گردشگري؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه سهرانبرگگاري همایش کسب و کار و کا

 برگگاري دوره کارآفرینی سرارت الکترونیک؛ مشترکاب مدرس  اینترنتی کارآفرینی خ رشید و انرمن اوراسیا

 ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه سهرانGEMبرگگاري کن رانر بین المللی کارآفرینی 

 ي ن ین بازاریابی گردشگري؛ دفتر مطالعات گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگريبرگگاري همایش شی ه ها

 برگگاري نشست سخصصی گردشگري غذا؛ دفتر مطالعات گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

 برگگاري استارساپ ویکند گردشگري پایدار؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه سهران

 

 سنجی مطالعات امکان 

 گروه:  7سنری فنی، مالی و اتتصادي سدوین شده س سط این مرم ع ، در ها و مطالعات امکانرحط
 

 ،گاز و پتروشیمی انرژی، نفت 

 سازی ماشین دقیق و ابزار الکترونیکی، برقی، صنعتی، مصنوعات 

 فلزی و معدن غیر هایاساسی، کانی فلزات صنایع 

 تبدیلی صنایع و صنایع غذائی، کشاورزی 

 دارویی و شیمیایی صنایع 

 سلولوزی و نساجی صنایع 

  ،گردشگریساختمان و خدمات 
 

 اند:بندي شدهب  شرح ذیل سقسیم
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 ،گاز و پتروشیمی انرژی، نفت 

 مجری طرح موضوع پروژه

 مگاواسی خ رشیدي،  5طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 9911؛ رانیباجگ يمنطق  مرز ،ياستان خراسان رض 
 جناب آتاي عرفانیان

 فشار مت سط شهر شیراز  هايطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي سبدیل شبک 

 9915کیل ولت(، استان فار ؛  00ب   99)از 

 شرکت س زی  نیروي برق شیراز 

 و شرکت سپک 

 مگاواسی، CHP5 نیروگاه احنداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915شهرستان فیروزک ه؛  

 هاي دیلمانه شرکتگرو

 )س سع  برق و نیروگاه دیلمان( 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي واحد س لید س خت زیستی،

 9915استان مازندران، شهرستان سنکابن؛  
 جناب آتاي نب ي

 مگاواسی، CHP95 نیروگاه احنداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان خراسان رض ي؛  
 ي پردیرشرکت هی ا انرژ

 مگاواسی خ رشیدي،  10طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 9911یگد؛ استان 

 شرکت بازرگانی

 ن ین پارسا مهر آینده 

 مگاواسی خ رشیدي،  5طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 9911کرمان، بخش راین؛ استان 

 مشاوره مدیریت و مهندسی

 ایرانیان بهین صنعت یاب 

 مگاواسی، CHP05 نیروگاه احنداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان تم؛ 

 یمهندس یشرکت فن

    روینصر ن يانرژ 

 ،LPGطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید مخازن ذخیره گاز 

 9911سیستان و بل چستان، چابهار؛ 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 ،LPG  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید مخازن ذخیره گاز طرح س جی

 9911عسل ی ، کنگان؛ 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 مگاواسی خ رشیدي،  5طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 9911البرز، منطق  باغستان؛ استان 
 شرکت س سع  مروارید باغستان

 مگاواسی خ رشیدي،  90ادي احداث نیروگاه طرح س جی  فنی، مالی و اتتص

 9911کرمان؛ استان 
 شرکت مهندسی سازآب کیان پاد

 مگاواسی، CHP50 نیروگاه  طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع 

 9917شهرستان فیروزک ه؛  

 هاي دیلمانگروه شرکت

 )س سع  برق و نیروگاه دیلمان( 

 مگاواسی خ رشیدي،  0.1نیروگاه  طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 9917؛ اص هان، شهرستان برخ اراستان 

 شرکت مهندسی بازرگانی

 آری  سرارت ل س   اص هان 

 مگاواسی خ رشیدي،  90طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 9911مرکگي، شهرستان آشتیان؛ استان 

 شرکت فنی و مهندسی

 پایدار پ الد پیشرو

 ،LPGگاز  رهیذخ مخازن از يبرداراحداث و بهرهجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح س 

 9911دوغارون؛ 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 ، یما صادرات گاز ینیاحداث اسکل  دل طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911؛ 0پار   يو انرژ ياتتصاد ژهیمنطق  و
 شرکت پارسا فیدار پایدار
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 سازی ماشین دقیق و ابزار الکترونیکی، برقی، ،صنعتی مصنوعات 

 مجری طرح موضوع پروژه

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س لید م س رسیلکت برتی،

 9911استان سهران،  
 شرکت شایان کاو

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س لید الکترودهاي گرافیتی، 

 9911استان تگوین؛ 
 شرکت پرشیا ن ر سینا

 جی  فنی، مالی و اتتصادي واحد س لید رام خ د کشنده،طرح س 

 9911استان یگد؛  
 شرکت راهبران مشتاق یگد

 هاي ه شمند بازرسیطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي طراحی و ساخت س پک

 9911و گاز، استان سهران؛ خط ط ل ل  ن ت  
 شرکت مهندسی سگال پردازش پارت

 ي احداث واحد س لید ریل آسانس ر،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصاد

 9911استان تگوین؛  
 جناب آتاي احمدي

 سرهیگات انتقال ن ري بر مبنايطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س لید 

 PCM  وNG – SDH 9915؛ استان سهران؛ 
 شرکت ارسباطات فن کام کیش

 ی،کیالکترون و یکیالکتر گاتیسره یو طراح دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915استان سهران؛  
 شرکت پالیگ افگار

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید بخاري کم مصرف،

 9915استان سهران؛  
 جناب آتاي خیري دستگردي

 ی،جراح يو چات ها غیان اع س دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9915استان مرکگي؛  
 انیرانیشهرزاد طب ا یونشرکت سعا

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید و م نتاژ ان اع ل ازم خانگی، 

 9915استان مرکگي، شهرستان آشتیان؛ 

 ، اکسینهیراد  شرکت ایلیا الکترو

 با مشارکت شرکت سکن  سیم ایتالیا

بند و ان اع راه) یکیو الکترون یکیالکتر گاتیسره یو طراح دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915، استان سهران؛ (خ ان و غیرهخ ان مغناطیسی، اثر انگشتگیت سردد، کارت
 شرکت دي رایان  ن ین

 اندازي خط س لید گیربکر اس مبیل،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي راه

 9915استان سهران؛  
 شرکت ن ین گدازه مطلق

 ان اع کارسریج لیگري، دیس لمالی و اتتصادي  طرح س جی  فنی،

 9911استان سهران؛  
  داریپردازان پد رایشرکت و

 ان اع سردخان ، کمپرس ر،  دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9911غیره، استان سهران؛ کندانس ر و 
 شرکت آس  سرارت آسیا

 سازي، آالت معدنی و راهد ماشینطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي واحد س لی

 9911منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 شرکت ایت ك سرارت

 هاي مخابراسی و مناب  سغذی ، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س لید ان اع آنتن

 9911استان سهران؛ 
 شرکت ارسباط گستران شبک  کیهان

 ی، حرارس قیعا دیواحد س ل آالتنیماش يو ن ساز يبازسازطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911؛  یمنتظر یاستان اص هان، شهرك صنعت
 شرکت پشم سرباره آسیا

 ، LEDهاي کم مصرف و طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س لید ان اع المپ

 9911استان کردستان، شهرستان بان ؛ 
 شرکت باران سرارت پ ریا

 هاي اداري،انن اع ماشین دینس لحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  وا

 9917استان البرز، شهرك صنعتی اشتهارد؛ 
 شرکت ف ژان اکس م
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 مجری طرح موضوع پروژه

 ي،ن ر بریف کرویکابل م دیاحداث واحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9917استان تگوین، شهرك صنعتی آبیک؛ 
 جناب آتاي علی پاشا مهادي

 ان اع سراکت ر، و م نتاژ دینس لواحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9917استان اراك، شهرستان خمین؛ 
 گروه صنعتی گناباد

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید عکر برگردان فروف چینی،

 9917گناباد؛  صنعتی شهرك خراسان رض ي،استان  
 صنای  سیمین فام یکتا

 ع  واحد س لید سرهیگات دندانپگشکی، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س س

 9917استان سهران، شهرك صنعتی نصیرآباد؛ 
 شرکت شیک طب پرشیا

 ،LEDطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید المپ 

 9917استان گیالن، شهرك صنعتی رشت؛ 
 شرکت س سع  صنای  نیم  رسانا

 لید ریل آسانس ر،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س 

 9917استان سمنان؛ 
 شرکت ف الد ن رد سراد

 س لید و م نتاژ ان اع ل ازم خانگی،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 جناب آتاي دارینی

 س لید سرهیگات دندانپگشکی،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911ه اتتصادي کاوه؛ منطق  ویژ
 شرکت دنا پ یا

 س لید ان اع باطري لیتی م،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان سهران؛ 
 جناب آتاي شراعی

 س لید ان اع اسصاالت و شیرآالت،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 آرازشرکت دتیق سازان 

 آالتماشین م اد، انتقال هايسیستم س لید واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 9911صنعتی، شهرك صنعتی پرند؛  هايپروژه و بنديبست 
 شرکت فرین  ماشین

 یو کنترل یدست رآالتیم نتاژ و ساخت ش ،یواحد طراحطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911ی، منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ میه ن ت، گاز و پتروشدر ح ز ازیم رد ن
 شرکت س سع  صنای  سرهیگات فیدار

 س لید ان اع فروف آشپگخان ،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  
 سپند ف الد کاوهشرکت 

 اع تاشق و چنگال،س لید ان واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  
 انایریآ لیاست  یصناشرکت 

 س سع  واحد س لید ان اع چسب نگهدارنده پانسمانطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911، منطق  آزاد انگلی؛ و وسایل زخم بندي 
 شرکت روژه مکث منطق  آزاد انگلی

 آنژی کت،س لید واحد اث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احد

 9911؛ پیاممنطق  ویژه اتتصادي  
 شرکت پرژیان
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 فلزی و معدن غیر هایاساسی، کانی فلزات صنایع 

 مجری طرح موضوع پروژه

 هاي ساختمانی و سگهینی،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد س لید ان اع سنگ

 9915؛ سل چگان یاستان تم، شهر صنعت 
 الك سنگشرکت پ

 ي،ح نار تیو هنماس نتیپن در بار دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915استان خراسان جن بی؛  

  پار  نیشرکت بهب د معادن سرزم

 )پارمیک (

 هاي فلگي طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرتم  صنعتی س لید مصن عات بتنی، سازه

 9915ابهار؛ و کارخان  آس الت، منطق  آزاد چ
 شرکت اکسیر صنعت باختري

 ،پ ک  تگلر  تروه طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  معدن

 9915استان سنند ؛  
 شرکت پیمان پ ک  تگلر  تروه

 هاي فلگي،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید ان اع سازه

 9915استان آذربایران شرتی، شهرستان سبریگ؛  
 کهن سازه آسیا سرهیگشرکت 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید شمش سرب از ضایعات 

 9915باطري فرس ده؛ 
 شرکت صنای  دومان تشم

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي طرح س سع  و سکمیل واحد س لید کاشی و سرامیک،

 9911استان یگد، شهرستان اردکان؛  
 اشی یکتا سرام ایرانیانشرکت مرتم  ک

 هاي فلگي، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد ان اع سازه

 9911منطق  آزاد چابهار؛ 
 شرکت پار  ک یر زرین

 کنسانتره مر س ل یدي دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9911از معادن مر استان سمنان؛  
 شرکت ستاره مر ک یر

 سیمان نس ز، دیس لجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح س 

 9911استان خراسان شمالی؛  
 شرکت آبادگران صنعت و معدن فریدن

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد س لید ان اع پروفیل آل مینی م،

 9911استان مرکگي؛  
 گروه س لیدي ماهد آل مینی م

 احد س لید ان اع فروف چینی آشپگخان ، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و

 9917استان خراسان رض ي، شهرستان گناباد؛ 
 شرکت صنای  چینی سقدیر

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي سرهیگ و سکمیل معدن سنگ چینی جلبر،

 9917استان آذربایران غربی؛ 
 شرکت کاوشگران صنعت طاها

 ي،شمش ف الد دیواحد س ل تیفرف شیگاس سع  و افطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911؛ ف الد یاستان اص هان، شهرستان لنران، شهرك صنعت
 شرکت سپهر ف الد لنران

 ،سر یسیب  روش مغناط تینیس نین ل دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9911؛ بریشهرستان کل ،یشرت رانیاستان آذربا

 شرکت س سع  معادن 

   زنده رودس رین ار

 ریخت  گري مر و آلیاژهاي آن،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911ناحی  صنعتی اژی ؛ استان اص هان، 
 پارساك پار  آریانشرکت 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث کارخان  آس الت،

 9911 البرز؛استان 
 زرین سپاهانشرکت 

 ادي س سع  واحد س لید ان اع اسکلت فلگي سرهیگات صنای  طرح س جی  فنی، مالی و اتتص

 9911ن ت، گاز و پتروشیمی، استان اص هان، شهرستان لنران؛ 
 شرکت سازه پیشگام مدیس 

 ،%0.1سنگ مر  يواحد فرآورطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911؛ شهرستان هشترود ،یشرت رانیاستان آذربا
 ذرانمر سهند آ  یشرکت صنا
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 تبدیلی صنایع و صنایع غذائی، کشاورزی 

 مجری طرح موضوع پروژه

  ،یاهیان اع روغن گ يبندو بست  دیاحداث واحد س ل يو اتتصاد یمال ،یفن  یطرح س ج

 9919استان سهران؛ 
 شرکت گلرنگ

 ،یلبن يهافرآورده دیواحد س ل يو اتتصاد یمال ،یفن  یطرح س ج

 9911استان البرز؛ 
 ای  شیر کردانشرکت صن

 بندي مرکبات،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي واحد س رسینگ و بست 

 9911استان مازندران؛  
 جناب آتاي عبداللهی

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرتم  پرورش، کشتار و فرآوري ب تلم ن و 

 9915س لید خ راك طی ر، استان گیالن؛ 

 هشرکت کشت و صنعت و کشتارگا

 ناب گیالننایب تلم ن سو فرآوري  

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد س لید شیر خشک و پنیر پیتگا،

 9915استان البرز؛  

 شرکت پارسیان صنعت شایان

 )بل ما(

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد س لید ان اع لبنیات،

 9915شهرستان طبر؛ 
 زادهجناب آتاي مهند  ی سف 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد پرورش مرغ گ شتی،

 9915استان خراسان رض ي؛ 
 شرکت یکتا زراعت گستر دینا

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث باغ هل ، استان سهران،

 9915شهرستان شهریار؛ 
 جناب آتاي دکتر باترزاده

 سکمیل گاوداري شیري، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و

 9915استان البرز؛ 
 جناب آتاي احمدي

 دار درتیشده ارتام اول  ینهال گ اه دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9915ي، استان سهران؛ گل محمد تیبا مح ر ياگلخان  طیشرا 

 شرکت دانش بنیان کشت بافت

 گیاهان دارویی آسیا

 ی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید ان اع آبمی ه وطرح س جی  فنی، مال

 9915پ ره می ه، استان سهران، شهرستان دماوند؛  
 صبا شهد پاسارگادشرکت 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل مرتم  پرورش ب تلم ن و مرغ گ شتی،

 9915استان تگوین، شهرستان ب هین زهرا؛  
 جناب آتاي محمد وطنی

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید لبنیات،

 9915استان آذربایران غربی، شهرستان سلما ؛  
 شرکت هام ن شیر سلما 

 بندي روغن زیت ن، سازي و بست طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد آماده

 9915استان مازندران )شهرستان چال  (؛ 
 سبگ چال   يکهربا یشرکت سعاون

 می ه و مايالشعیر،واحد س لید ان اع آباحنداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915استان سهران؛  
 جناب آتاي مهند  سرابی

 بندي م اد غذاهی،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید و بست 

 9915استان سهران )شهرك صنعتی عبا  آباد(؛  
 ارم طالهی ایرانیانشرکت 

 بندي م اد غذاهی، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید و بست 

 9915منطق  ویژه اتتصادي سل چگان؛ 

 بازرگانی م اد غذاهیشرکت 

 گیتی افق آریا 

 بندي ان اع نان، سازي و بست طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد آماده

 9915ینی، استان سهران؛ کیک و شیر
 شرکت نان آورد پانیک

  یروش پرس ب  تند طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید

 9911؛ تیبالنک يم اد سرطانگا است اده از بدون
 شرکت پار  طعم
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 مجری طرح موضوع پروژه

 مگرع  چند منظ ره لیس سع  و سکمطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911؛  نر یو کشت   هیاغ مکپ ر، ب یبگ سانن و ماه پرورش
 جناب آتاي کاووسی

 ان اع بستنی سنتی، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید

 9911استان زنران، شهرستان ابهر؛ 

 شرکت س لیدي م اد غذاهی

 ایده آل ک ه غرب

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید و فرآوري م اد غذاهی،

 9911استان تگوین، شهرستان ساکستان؛ 

 شرکت صنای  غذاهی

 مهر آفتاب البرز 

 بندي خشکبار و حب بات،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید بست 

 9911منطق  آزاد اروند؛ 

 پخش نیشرکت به

 اروند انیک 

 لبنیات،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید ان اع 

 9911استان مازندران، شهرستان بابل؛ 

 شرکت لبنیات شمال

 )ساغر( 

 بندي ان اع می ه خشک،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید و بست 

 9911استان اردبیل، شهرستان ک ثر؛ 
 پ ر یسبگعل نیعابد يجناب آتا

 ،یرب گ ج  فرنگ دی لواحد س لیس سع  و سکمطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان سهران، شهرستان مالرد؛ 

  یشرکت سعاون

 نیمهرچ یغذاه  یصنا

 ي،ن ش و چاان اع دمبندي طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید و بست 

 9911استان سهران، شهرك صنعتی فیروزک ه؛ 

 س سع  سراسريشرکت 

 دي پخش دیلمان 

 ی و اتتصادي س سع  و سکمیل واحد س لید ان اع غذاهاي آماده و نیم  آماده،طرح س جی  فنی، مال

 9911رب گ ج  فرنگی و کنسرو ماهی؛ استان گیالن؛ 
 صنای  غذاهی آریا مطمئنشرکت 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید ان اع بستنی سنتی و پاست ریگه،

 9917استان کردستان، شهرستان سنند ؛ 
 جناب آتاي هادي بیگلري

 ،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث کارخان  س لید آرد

 9917استان سهران، شهرستان شهریار؛ 
 شرکت آردین  بهساز ایرانیان

 ،(گیآماده منرمد )فرنچ فرا م ین ینیزم بیس دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9917؛ ان سرابشهرست ،یشرت رانیاستان آذربا
 شرکت آرسان سیب ایرانیان                     

و ش ر،  یکنسرو، سر، سرش  ه،یان اع آبم دیواحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911؛ ریاستان همدان، شهرستان مال؛ مربا، مارماالد و عسل
                       شیک يجهان غذا ییغذا  یصنا

و بست  بندي ان اع روغن خ راکی،  سص ی  دیواحد س ل  فنی، مالی و اتتصادي س سع  طرح س جی

 9911منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
                       شرکت ن ین بانژ کاوه

 شربت و ن شیدنی،سر،   ه،یان اع آبم دیواحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911جگیره زیباي کیش؛ 

 يهامگه نیسرزم شرکت

 شیک گیانگشگ ت 

 ک دهاي شیمیایی،ان اع  دیواحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان سمنان، شهرستان ای انکی؛ 
 جناب آتاي عباسعلی باتري

طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث سایت پشتیبانی از مگارع پرورش ماهیان دریایی 

 9911زندران، شهرستان کالرآباد؛ استان ما ،درت ر
 شرکت کالر گستر نیک 

 خمیر مای  از مال  نیشکر، دیواحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان آذربایران شرتی؛ 
 جناب آتاي تاهري

 ان اع آبمی ه، مربا و مارماالد، دیواحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911ن، شهرك صنعتی دماوند؛ استان سهرا
 شرکت سان پارس  پلیمر

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد س لید استارسر لبنی،

 9911استان سهران، شهرستان مالرد؛ 
 سک ژن زیستشرکت 
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 مجری طرح موضوع پروژه

 سنباک  و سیگار، و بست  بندي دیواحد س لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911وه؛ منطق  ویژه اتتصادي کا
 امید گستر عالیشرکت 

و مکمل در  ییان اع آدامر دارو واحد س لید نیاول طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 9911، استان فار ، الرستان بگرو؛ ایدر دن نیو دوم ان یخاورم
 جناب آتاي دکتر رضا اسماهی

 مال ، خمیر مای  از واحد س لید طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 9911استان سهران؛  
 جناب آتاي تاهري

 ،رغپرورش ان اع شترمواحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان ب شهر، شهرستان جم؛ 
 بهنام سمغ نی                                             جناب آتاي 

 س لید خ راك دام،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911گناباد؛  شهرستان
 گروه صنعتی گناباد

 
 
 

 سلولوزی و نساجی صنایع 

 مجری طرح موضوع پروژه

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد دوزندگی ان اع پ شاك،

 9915استان سهران؛  
 شرکت آرسا بافت صدر

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي طرح س سع  و سکمیل واحد س لید نخ اکریلیک،

 9911ان یگد، شهرستان میبد؛ است 
 شرکت صنای  کرك یگد

 ی،بافمیو گل يدار يهاان اع بافت  یاحداث واحد بافندگطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9917استان سمنان، شهرستان دامغان؛ 

 شرکت سعاونی   

 ه                           ن ین افگایش هنر صد درواز

 کاغذ پ ز، دینس لتتصادي س سع  واحد طرح س جی  فنی، مالی و ا

 9917استان سمنان، شهرك صنعتی ای انکی؛ 
 شرکت پارسیان کاغذ

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد بافندگی، دوزندگی و رنگرزي،

 9917هرنده؛  صنعتی شهرك اص هان،استان 
 شرکت بافت کبیر جگه

 ،ان اع پ شاك یواحد دوزندگ لیکمس سع  و سطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9917؛ زارشن یاستان سهران، شهرك صنعت
 شرکت جام  آرایان ماشین ن یان                  

 س لید ان اع کاغذ دی اري،واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان اص هان، شهرستان کاشان؛ 
 شرکت فراگستران هنر خان  کاغذي

 س لید ان اع مبلمان،واحد  لیس سع  و سکمفنی، مالی و اتتصادي  طرح س جی 

 9911شهرستان اسالمشهر؛ استان سهران، 
 جناب آتاي یعق بی                  

 ،باطل کاغذ  فل سینگ ازس لید واحد طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911؛ ت چان، شهرستان خراسان رض ياستان 
 ن ایرانیانشرکت سانیا کارس
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 دارویی و شیمیاییپالستیک،  صنایع 

 مجری طرح موضوع پروژه

 ،لنیاسیاز پل ياریان اع ل ل  و ن ار آب دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9919استان زنران؛  
 آبرسان سازه بسپار زنرانشرکت 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي واحد س لید بطري پت، 

 9919لبرز؛ استان ا
 شرکت س ان گستر کرمان

 اسیلن/ اسیلن اکساید، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید پلی

 9919؛ شهرستان ب کان ،یغرب رانیاستان آذربا
 شرکت فنی مهندسی پتروجم

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید پ در استخ ان،

 9919استان سهران؛  
 آتاي فریدون ساجیک جناب

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س لید ان اع محص الت آرایشی و بهداشتی، 

 9911استان سهران؛ 
 شرکت ویرا درخشان برنا

 ،فرکبارمصی یکیاش پالسترس دخطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید 

 9915استان سیستان و بل چستان؛  
 اجناب آتاي مرسضی کیخ 

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  کارخان  س لید نایل ن و سل  ن،

 9915استان آذربایران شرتی؛  
 شرکت صنای  پترو پیرام ن سبریگ

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي طرح س سع  و سکمیل واحد س لید ان اع فیلم و شیلنگ از 

 9911سی، استان سهران؛ وياسیلن و پیپلی

 بندي نای  بست شرکت ص

 پ یا پالست آزادي

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید نان  ذرات اکسید روي، 

 9911استان اص هان؛ 
 نیسازه پرش گیشاندشرکت 

 هاي بتن،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید افگودنی

 9911استان یگد، شهرستان اردکان؛  
  الد پیشروشرکت پایدار پ

 اسینلن،الین  از پلنیانن اع فینلم یک دینس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9917استان سهران، شهرك صنعتی فیروزک ه؛ 
 شرکت سرارت کده ریحان پالستیک

  ،ییفرفش   یما يبندبست طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 9917؛ ایل صنعتی شهرك ،نیگواستان تغیره، و  ییدستش 
 شرکت ه رپرداز سهران

 ،PVCو  لنیاسلیان اع ل ل  و اسصاالت از پ دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد 

 9917بگرو شیراز؛  صنعتی شهرك فار ،استان 
 جم گستر رازیشرکت ش

 اسیلنی با سیستم چرخشی، لیمخازن پان اع  دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد 

 9917تگوین؛ استان 
 آبگ ن پلیمر س ان البرزشرکت 

هاي آرایشی و طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید عطر، ده دورانت و فرآورده

 9917آباد؛ شمرصنعتی  شهرك سهران،استان بهداشتی، 
 شرکت پیشرو سرارت مهام

 ، PVCصادي احداث واحد س لید پانل ساختمانی از طرح س جی  فنی، مالی و اتت

 9917منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 شرکت ایت ك سرارت

 ، پروفیل اوراق فشردهطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید ک پ ش، دی ارپ ش و 

 9917منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 شرکت ایت ك سرارت

 ،تیآپاس یدروکسینان  ذرات ه دیس لاحداث واحد  طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9917؛ شهرستان بهاباد گد،یاستان 
 زاده                  جناب آتاي بهروز سلطان

 پروپیلن،س لید فروف پلیواحد  طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  و سکمیل

 9911آباد؛ شمر یاستان سهران، شهرك صنعت
 یرانیانشرکت ص ر سا صد صنعت ا

 گران ل بنت ینت،  دیس لطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع  واحد 

 9911اص هان، شهرك صنعتی ک هپای ؛ استان 
 نیک  پاك نقش جهانشرکت 

 شرکت پارسا فیدار پایدار 9911؛ 9پار   ياتتصاد ژهیمنطق  وطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد س لید اسیلن، 
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 ،گردشگری اختمان وس خدمات 

 مجری طرح موضوع پروژه

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي واردات و فروش ان اع خ درو، 

 9911استان سهران؛ 
 شرکت بهین سکرو سپهر

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث سردخان ،

 9911استان مازندران؛  
 جناب آتاي سعیدي

 رست ران و ساالر پذیرایی،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان مازندران؛  
 جناب آتاي روزب  حیدري

 لند، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرتم  گردشگري و شهربازي پارس 

 9911استان البرز، 
 شرکت پارس  لند البرز

 آالت ساختمانی، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي خرید ماشین

 9911استان سهران؛ 
 شرکت ساختمانی کیا

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي سص ی  و س زی  آب شرب،

 9911استان ب شهر؛  
 شرکت لیان کیمیا س ان

 ، ftthطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث شبک  

 9915شهر کرد؛ 
 شرکت بر  ن ر شهرکرد

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرتم  ورزشی،

 9915ان، شهرستان درود؛ استان لرست 
 جناب آتاي مهند  محرابی

بندي محص الت هاي س کیکی جهت بست طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي طرح احداث کارگاه

 9915، منطق  آزاد انگلی، گلشن جاده زیباکنار؛ صادراسی
 جناب آتاي مهند  خلی  

 نگیه بشرط سملیک س سع  پارکاجار اندازي واحداث، راه طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9915؛ المللی امام خمینی )ره(در فرودگاه بین ییمایه اپ 
 یلشرکت ساختمان خان  گستر گ

 ،MVNOکسب و کار  يراه اندازطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915استان سهران؛  
 نیه شمند ام اریارسباطات سشرکت 

 هاي عمرانی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی پروژه لیسکمس سع  و طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915هاي فرهنگی و هنري و غیره(؛ هاي چندمنظ ره ورزشی، استخر، مرتم استان سمنان )سالن
 جناب آتاي مهند  حسن زاده

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد خدمات صنعتی واسرجت، 

 9915استان مرکگي؛ 
 ديجناب آتاي مهند  محم

برداري از شناور مسافربري س ریحی کاساماران )رست ران و طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي خرید و بهره

 9915متري(، استان خ زستان؛  19هتل دریایی 

 شرکت سعاونی حمل و نقل دریایی

 ستاره درخشان آبهاي اروند 

 کشتی رورو  برداري از یک فروندطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي خرید و بهره

 9915)حمل مسافر، خ درو س اري،کانتینربر، استان خ زستان؛ 

 شرکت سعاونی حمل و نقل دریایی 

 ستاره درخشان آبهاي اروند

ی، واشن سننگ ي و گردشگر یستیس ر ،یحیاحنداث مرنتم  س رطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915استان سهران، شهرستان فیروزک ه؛ 

 دیلمان هاي گروه شرکت

 )انب ه سازان پردیر دیلمان(

 ي،مرتم  گردشگر لیس سع  و سکمطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915استان گیالن؛  

 پ ر کل ر يمهد یعل انیآتا

 پ رمحمد   مانینر و

 ،ماداکت  یراهیهتل، رست ران و ساالر پذ لیس سع  و سکمطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9915شهر(؛ شهرستان درهاستان ایالم ) 
 جناب آتاي علی ن ري

 رفاهی،  -طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرتم  گردشگري خدماسی

 9915استان سهران، روستاي فیروزبهرام؛ 
 نیاجناب آتاي مرسضی انتظام

ن ره،  9000طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث بچینگ پالنت مرکگي و کمپ دوران ساخت 

 9915شهرستان چابهار، شهرك پتروشیمی مکران؛ 
 شرکت س سع  نگین مکران
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 بخشی معل الن، طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرکگ س ان

 9911استان سهران؛ 
 سرکار خانم شهریاري

 احداث فروشگاه بگرو چند منظ رهطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911ي، استان سهران؛ اهریب  فروشگاه زنر لیسبد تیبا تابل

 یمهندس یشرکت بازرگان

  نیکاسپ یهست ایآر 

 مرکگ اسقاط خ دروهاي فرس ده،احداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان مرکگي؛  
 آژند ببر آسیاشرکت 

 درمانگاه پ ست و زیباهی،احداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان تگوین؛  
 دکتر خبیري جناب آتاي

 ي،گردو اتامتگاه ب م يمرتم  خدمات گردشگرطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان سهران، شهرستان دماوند، روستاي سربندان؛  
 جناب آتاي محمدرضا عگیگي

 يخدمات گردشگر راهیبین مرتم طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911ان سهران، روستاي زرین دشت؛ ي، استگردو اتامتگاه ب م 
 جناب آتاي امیر مسع د یحیی

  يخدمات گردشگر راهیبین مرتم طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 
 9911تم؛  -جاده سهران 10ي، کیل متر گردو اتامتگاه ب م

 جناب آتاي محسن تاسمی

 ستاره، 5طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل 

 9911سهران؛ استان  
 شرکت پایدار پ الد پیشرو

 س ریستی، س ریحی و گردشگري،  مرتم طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911استان گیالن، شهرستان ف من؛ 
 جناب آتاي محمد نعیمی نیا

 ،ریپذمهمان لیو سکم گیسره ،يمرمت، بازسازطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

                   9911استان سهران؛ 
 جناب آتاي علی جع رنژاد

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي مرتم  س ریحی، گردشگري گذرگاه ساحلی هنرمندان،

 9911جگیره تشم؛ 
 جناب آتاي مهرداد اربابیان

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل آپارسمان،

 9911استان مازندران، شهرستان ن شهر؛ 
 ی ضرغامی ثابتجناب آتاي عل

 ي،و گردشگر ی، س ریستیحیمرتم  س ر طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9911استان سیستان و بل چستان، شهرستان چابهار؛ 
 عبدالستار باشندهجناب آتاي 

 یی،نرایسناالر پذ لیس سع  و سکمطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911استان سهران، شهرستان پیش ا، روستاي یام؛ 
 جناب آتاي محمد حسن خادم

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل آپارسمان،

 9911استان سهران، شهرستان پردیر؛ 
 شرکت سازه کاران ایالم

 ،القیی ياحداث منطق  گردشگر طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9911استان سهران، روستاي سیدآباد فیروزک ه؛ 

 یشرکت سعاون

 انیرانیعمران ا يانب ه ساز 

 ی، سراري،حیمرتم  س ر طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9911استان سهران، شهرستان ص ادشت؛ 

  یشرکت سعاون

 ص ادشت شمیجاده ابر نینگ

 ،شمال شمیراه ابر یحیو س ر يمرم ع  گردشگر طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9911ي، سد شهید رجایی؛ شهرستان ساراستان مازندران، 
 جناب آتاي مهند  امینی

  خان یواحد رختش  نیاحداث نخستطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911، استان سهران؛ رانیدر ا یصنعت
 مازیصنعت سا شگامانیشرکت پ

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع ، سکمیل و افگایش س ان چاپخان ،

 9911؛ استان سهران، شهرستان پیش ا، روستاي گلعبا 
 جناب آتاي حسین حیدري

  90از اسکل  شماره  يبردارو بهره گیسرهطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9917؛ پار  يو انرژ ياتتصاد ژهیو منطق  ییایدر يهاان یبنادر و پا سازمان
 شرکت پارسا فیدار پایدار
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 ،عمارت استاد زمان يگردگاه ب ماتامت گیو سره لیسکم طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9917استان سهران، روستاي کن؛ 
 جناب آتاي استاد زمان

ي، گردعتیو طب یورزش ،یو مرم ع  فرهنگ یمرتم  س رجگاه طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

  9917ی؛ س ل  یدوس  يروستا ،ياستان سهران، شهرستان ر
 جناب آتاي حسین عگیگي

 نطق  گردشگري و س رجگاهی ک هستان پارك آشتیان،م طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي

 9917استان مرکگي، شهرستان آشتیان؛ 
 شهرداري آشتیان

 س ریستی، س ریحی و گردشگري،  مرتم طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9917استان گلستان، شهرستان آزادشهر؛ 

 هاي دیلمان گروه شرکت

 )انب ه سازان پردیر دیلمان(

 ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،یحیمرتم  س ر جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث طرح س

 9917رشت؛  –آزادراه تگوین  01کیل متر 
 شرکت مشاورین بر  بلند تگوین

 ،سرو دماوند يمرتم  گردشگرطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9917استان سهران، شهرستان دماوند؛ 

  نید آل حسص ت، محم یانیآ یعل انیآتا

                                               يو محمد ن ر

 فالمینگ ، يگردشگر طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث منطق  نم ن 
 9917شهر؛ استان مازندران، شهرستان سلمان

 شرکت هلدینگ گردشگري فالمینگ 

 س ریحی و گردشگري،طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرتم  اتامتی، 

 9917استان مازندران، شهرستان رامسر، روستاي ارب  کل ؛ 
 جناب آتاي مالک ج الیی

 ي، و گردشگر یستیس ر ،یحیاحداث مرتم  س رطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9917؛ آباد، پاعلم )منطق  زال(استان لرستان، شهرستان خرم
 سرکار خانم آرمین

 ، و خان  مسافر آوا یالمللنیاحداث مرتم  کاف  رست ران بی و اتتصادي طرح س جی  فنی، مال

 9917؛ مال ران يروستا اهکل،یشهرستان س الن،یاستان گ
 جناب آتاي محمد حسن ند                                          

 طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل آپارسمان،

 9911استان سهران؛ 
                                                 یانیص ف یجع ر پ ربرت يتاآجناب 

 ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،گردشگريمرتم  طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 9911سبریگ؛  –آزادراه زنران  15کیل متر 
 م سس  س سع  فن آوري دیار سازندگی

 خدمات چاپ و بست  بندي،واحد    و سکمیلطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي س سع

 9911؛ استان سهران
 شرکت ص ر سا صد سرارت ایرانیان

 ستاره، 5طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل 

 9911استان خ زستان؛ 
                                                 صادق اه ازیان يآتاجناب 

 ي، و گردشگر یستیس ر ،یحیاحداث مرتم  س ردي طرح س جی  فنی، مالی و اتتصا

 9911سهران، منطق  جابان؛ استان 
 جناب آتاي مرید معص م فمی

 س ره خان  سنتی احداث طرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911مازندران، شهرستان محم دآباد؛ استان 
 جناب آتاي صادتی

  ،اه )مگا لب( سمام مکانیگه خاورمیان اولین ابر آزمایشگطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911؛ سهران استان
                         س  خدمات آرمان سالمت ساوم س

 ، همانپذیراحداث مطرح س جی  فنی، مالی و اتتصادي 

 9911؛ سهراناستان 
 جناب آتاي سید محمد صدر هاشمی
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 ...آنهایی که به ما اعتماد کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P
ag

e
  2

4
 

 


