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 معرفی

با در نظر گرفتن نیاز صنایع کشورر بو   ،مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یابدانش بنیان شرکت 

هاي صنعتی با همکاري جمعی از کارشناسان و متخصصین مجورب خدمات مهندسی، مشاوره و اجراي طرح

اهودافی بوگرو و  بوا ه اسوت  ایون شورکتهاي مختلف مهندسی، مودیریت و اتتصواد ساسویر گردیودرشت 

گرایان  پا ب  این عرص  نهاد و از همان ابتدا با رویکردي انقلابی در زمین  صنعت، سرانسوت  اسوت سوا بو  آرمان

گیوري از و طی این مدت همگام با دانش فنی روز و با بهره ماندهامروز در این مسیر استرار و ثابت تدم باتی 

راره در جهوت بهبورد و ارسقواي کی یوت خودمات اراهو  شوده بو  هاي معتبر جهانی هموها و استانداردسکنیک

  مشتریان خرد گام برداشت  است

با سل یق دانش و سجرب  نیروهاي مجرب با انرژي و سران نیروهاي جران، هموراره ويی و   ،بهین صنعت یاب

نود  در ایون داها میهاي مشتریان و سلاش در جهت برآورده نمردن آناصلی خرد را شناخت و درك خراست 

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

  است منافع کلی  ذین عان رعایت شرد گیري از نیروي انسانی متخصص و کارآزمرده در سلاشبهره

 

 چرا بهین صنعت یاب؟

برسور و  تیو یاصل سجربو ، دانوش بو  روز، ک 5  یبر پا ،ابیصنعت  نیرو ب  رشد به تیو محبرب شرفتیپ

و  میوات  گریکدیاصل در کنار  پنج نیب  تدرت ا یشده استرار است و ما ب  خرب تیصلاح دیساه و نیمشاور ام

 گردد  سرپر رنگ ،صنعت نیمحترم از به گذاران یسرما تیکرد سا رضا میسلاش خراه شیازپشیهرروز ب
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 در زمینه صنعت یهای کارحوزه

  گذاري مشاوره سخصصی سرمای 

  گذاريانجام مطالعات پیش سرمای 

 انجام مطالعات بازار، سحقیقات بازار 

  اخذ کلی  مجرزهاي سرلید مشاوره 

 اتتصادي( -سنجی )طرح سرجیهی فنیانجام مطالعات امکان 

 هاي صنعتی مشاوره سامین منابع مالی پروژه 

  آلات صنعتیماشینشناسایی، انتخاب و سامین 

 گذاريهاي سرمای مدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه 

 هاي آمرزشی سخصصیبرگگاري دوره 

  وريیابی، طراحی ساختار سازمانی، بهبرد فرایندها و بهرهانجام مطالعات عارض 

 

 در زمینه گردشگری های کاریحوزه

  هتول، هتول )دیق گردشوگري اخذ مجرزهاي گردشگري شامل مرافقت اصورلی انورام مصوامشاوره

ایجواد  مجورز    (، خانو  سونتی وهگوردي، اتامتگواه سونتی، سو رآپارسمان، مجتمع گردشگري، برم

 برداري ساسیسات گردشگري از دستگاه مترلی ساسیسات گردشگري، پروان  بهره

  هوا)اسوتعلام هاي گردشگري داخل محدوده شهري از شوهرداريخذ مجرزهاي لازم پروژهامشاوره ،

    ( هاي نظام مهندسی، اخذ پروان  ساخت وساییدی  هاي آسش نشانی،کمیسیرن ماده پنج، ساییدی 

  هاي گردشگري خارج از محودوده شوهري و واتوع در حوریم اخذ مجرزهاي لازم براي پروژهمشاوره

 )سغییر کاربري(، کمیسویرن امورر ها، کمیسیرن سبصره یک ماده یک)استعلام شهري و خارج حریم

    ( هاي نظام مهندسی، اخذ پروان  ساخت وزیربنایی، ساییدی 

  هوا، کمیسویرن سغییور هاي گردشگري داخل محدوده روسوتا )اسوتعلاماخذ مجرزهاي پروژهمشاوره

هاي نظام مهندسی مرسبط با بنیاد مسکن، اخذ پروان  ساخت کاربري مرسبط با بنیاد مسکن، ساییدی 

    ( و

  هواي راهبوردي، طراحوی مبلموان داخلوی  پلان، معماري فاز یک و دو، پلوانهاي سایت سهی  نقش

 سازي هاي محرط سیسات الکتریکی و مکانیکی   نقش هاي ساهاي سازه  نقش نقش 

 هاي گردشگريهاي ابنی ، ساسیسات الکتریکی و مکانیکی براي کلی  ابنی اجراي کلی  بخش 

 هتول، هتول آپارسموان، مجتموع گردشوگري، گردشوگري ) اندازي انرام مصوادیقخرید، سجهیگ و راه

    ( گردي، اتامتگاه سنتی، س رخان  سنتی وبرم

  استخدام نیروي انسانی مرسبط، آمرزش و سایر مباحث بازاریابی، سبلیغوات و مارکتینوگ بوا اولریوت

 هاانرام هتل
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 دستاوردها

هواي انسوانی بوا انگیوگه، خلواخ، متخصوص و  سورمای، کند ک  با دانش سخصصوی بالواافتخار می بهین صنعت یاب

کسب و کار خرد را ب  طرر مستمر بهبورد داده و سموام فراینودهاي خورد را در جهوت جلوب رضوایت پذیر، مسئرلیت

   دهدسرسع  می گذاريفرهنگ درست سرمای ارسقاي  و ذین عان
 

  ی ریاست جمهوریوابسته به معاونت علمی و فناور انیبندانش یهاشرکت عضویت در گروه 

 گذاری بانکیرسمی و دارای رتبه از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه 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 ایرانرسمی  عضو 

  های کیفیتگواهینامهدارای 
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 های انجام شده پروژه
 

 

 ،گاز و پتروشیمی انرژی، نفت 

 مجری طرح موضوع پروژه

 مگاواسی خررشیدي،  5طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931؛ رانیباجگ يمنطق  مرز ،يخراسان رضراستان 
 جناب آتاي عرفانیان

 فشار مترسط شهر شیراز  هايطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سبدیل شبک 

 4935کیلرولت(، استان فارس؛  02ب   44)از 

 شرکت سرزیع نیروي برخ شیراز 

 و شرکت سپکر

 مگاواسی، CHP5 نیروگاه احوداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935شهرستان فیروزکره؛  استان سهران،

 هاي دیلمانگروه شرکت

 )سرسع  برخ و نیروگاه دیلمان( 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي واحد سرلید سرخت زیستی،

 4935استان مازندران، شهرستان سنکابن؛  
 جناب آتاي نبري

 مگاواسی، CHP45 نیروگاه احوداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان خراسان رضري؛  
 شرکت هیرا انرژي پردیر

 مگاواسی خررشیدي،  12طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931یگد؛ استان 

 شرکت بازرگانی

 نرین پارسا مهر آینده 

 مگاواسی خررشیدي،  5طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931ش راین؛ کرمان، بخاستان 

 مشاوره مدیریت و مهندسی

 بهین صنعت یاب ایرانیان 

 مگاواسی، CHP05 نیروگاه احوداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان تم؛ 

 یمهندس یشرکت فن

    روینصر ن يانرژ 

 ،LPGطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید مخازن ذخیره گاز 

 4931چابهار؛ منطق  آزاد ان، سیستان و بلرچست
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 ،LPGطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید مخازن ذخیره گاز 

 4931عسلری ، کنگان؛ 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 مگاواسی خررشیدي،  5طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931؛ البرز، منطق  باغستاناستان 
 شرکت سرسع  مروارید باغستان

 مگاواسی خررشیدي،  42طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931کرمان؛ استان 
 شرکت مهندسی سازآب کیان پاد

 مگاواسی، CHP52 نیروگاه  طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع 

 4931شهرستان فیروزکره؛ استان سهران،  

 دیلمان هايگروه شرکت

 )سرسع  برخ و نیروگاه دیلمان( 

 مگاواسی خررشیدي،  0.1طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931؛ اص هان، شهرستان برخراراستان 

 شرکت مهندسی بازرگانی

 آریر سجارت لرسرس اص هان 

 مگاواسی خررشیدي،  42طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث نیروگاه 

 4931مرکگي، شهرستان آشتیان؛ ن استا

 شرکت فنی و مهندسی

 پایدار پرلاد پیشرو

 ،LPGگاز  رهیذخ مخازن از يبرداراحداث و بهرهطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931دوغارون؛ 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 ،عیما صادرات گاز ینیاحداث اسکل  دل طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931؛ 0پارس  يو انرژ ياتتصاد هژیمنطق  و
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 ،0و  4پالایشگاه ن ت سنگین فازهاي احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931جگیره تشم؛ 
 شرکت پارس بهین پالایش ن ت تشم

 جهاد دانشگاهی استان سهران 4933طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي نمک زدایی ن ت خام؛ 
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 سازی ماشین دقیق و ابزار الکترونیکی، برقی، صنعتی، صنوعاتم 

 مجری طرح موضوع پروژه

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرلید مرسررسیلکت برتی،

 4931استان سهران،  
 شرکت شایان کاو

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرلید الکترودهاي گرافیتی، 

 4931استان تگوین؛ 
 سیناشرکت پرشیا نرر 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي واحد سرلید رام خرد کشنده،

 4931استان یگد؛  
 شرکت راهبران مشتاخ یگد

 هاي هرشمند بازرسیطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي طراحی و ساخت سرپک

 4931و گاز، استان سهران؛ خطرط لرل  ن ت  
 شرکت مهندسی سگال پردازش پارت

 الی و اتتصادي احداث واحد سرلید ریل آسانسرر،طرح سرجی  فنی، م

 4931استان تگوین؛  
 جناب آتاي احمدي

 سجهیگات انتقال نرري بر مبنايطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرلید 

 PCM  وNG – SDH 4935؛ استان سهران؛ 
 شرکت ارسباطات فن کام کیش

 ی،کیو الکترون یکیالکتر تگایسجه یو طراح دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935استان سهران؛  
 شرکت پالیگ افگار

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید بخاري کم مصرف،

 4935استان سهران؛  
 جناب آتاي خیري دستگردي

 ی،جراح يو چاترها غیانرام س دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4935استان مرکگي؛  
 انیرانیشهرزاد طب ا یشرکت سعاون

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید و مرنتاژ انرام لرازم خانگی، 

 4935استان مرکگي، شهرستان آشتیان؛ 

 ، اکسینهیراد  شرکت ایلیا الکترو

 با مشارکت شرکت سکنر سیم ایتالیا

بند و انرام راه) یکیو الکترون یکیالکتر گاتیجهس یو طراح دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935، استان سهران؛ (خران و غیرهخران مغناطیسی، اثر انگشتگیت سردد، کارت
 شرکت دي رایان  نرین

 اندازي خط سرلید گیربکر اسرمبیل،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي راه

 4935استان سهران؛  
 شرکت نرین گدازه مطلق

 انرام کارسریج لیگري، دیسرلفنی، مالی و اتتصادي طرح سرجی  

 4931استان سهران؛  
  داریپردازان پد رایشرکت و

 انرام سردخان ، کمپرسرر،  دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4931غیره، استان سهران؛ کندانسرر و 
 شرکت آس  سجارت آسیا

 سازي، آلات معدنی و راهسرلید ماشینطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي واحد 

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 شرکت ایترك سجارت

 هاي مخابراسی و منابع سغذی ، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرلید انرام آنتن

 4931استان سهران؛ 
 شرکت ارسباط گستران شبک  کیهان

 ی، حرارس قیعا دیواحد سرل آلاتنیماش يو نرساز يبازسازطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931؛  یمنتظر یاستان اص هان، شهرك صنعت
 شرکت پشم سرباره آسیا

 ، LEDهاي کم مصرف و طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرلید انرام لامپ

 4931استان کردستان، شهرستان بان ؛ 
 شرکت باران سجارت پرریا

 هاي اداري،انورام ماشین دیوسرل  واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع

 4931استان البرز، شهرك صنعتی اشتهارد؛ 
 شرکت فرژان اکسرم

 ي،نرر بریف کرویکابل م دیاحداث واحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان تگوین، شهرك صنعتی آبیک؛ 
 جناب آتاي علی پاشا مهادي
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 مجری طرح موضوع پروژه

 انرام سراکترر، و مرنتاژ دیوسرلداث واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي اح

 4931استان اراك، شهرستان خمین؛ 
 گروه صنعتی گناباد

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید عکر برگردان يروف چینی،

 4931گناباد؛  صنعتی شهرك خراسان رضري،استان  
 صنایع سیمین فام یکتا

 سرسع  واحد سرلید سجهیگات دندانپگشکی،  طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

 4931استان سهران، شهرك صنعتی نصیرآباد؛ 
 شرکت شیک طب پرشیا

 ،LEDطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید لامپ 

 4931استان گیلان، شهرك صنعتی رشت؛ 
 شرکت سرسع  صنایع نیم  رسانا

 د سرلید ریل آسانسرر،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واح

 4931استان سمنان؛ 
 شرکت فرلاد نررد سجاد

 سرلید و مرنتاژ انرام لرازم خانگی،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 جناب آتاي دارینی

 سرلید سجهیگات دندانپگشکی،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931ویژه اتتصادي کاوه؛  منطق 
 شرکت دنا پریا

 سرلید انرام باطري لیتیرم،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان سهران؛ 
 جناب آتاي شجاعی

 سرلید انرام اسصالات و شیرآلات،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 زان آرازشرکت دتیق سا

 آلاتماشین مراد، انتقال هايسیستم سرلید واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 4931شهرك صنعتی پرند؛  استان سهران، صنعتی، هايپروژه و بنديبست 
 شرکت فرین  ماشین

 یو کنترل یدست رآلاتیمرنتاژ و ساخت ش ،یواحد طراحطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931ی، منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ میدر حرزه ن ت، گاز و پتروش ازیمررد ن
 شرکت سرسع  صنایع سجهیگات فیدار

 سرلید انرام يروف آشپگخان ،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  
 سپند فرلاد کاوهشرکت 

 سرلید انرام تاشق و چنگال،واحد اث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احد

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  
 انایریآ لیاست عیصناشرکت 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید انرام چسب نگهدارنده پانسمان

 4933و وسایل زخم بندي، منطق  آزاد انگلی؛  
 شرکت روژه مکث منطق  آزاد انگلی

 سرلید آنژیرکت،واحد الی و اتتصادي احداث طرح سرجی  فنی، م

 4933منطق  ویژه اتتصادي پیام؛  
 شرکت پرژیان

ی، جک برت، سروو یبرت يمرسررهاسرلید انرام واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933و غیره، استان مرکگي؛  متناوب انیکنترل کننده دور مرسرر جر
 شرکت سرو مرسرر زاوی 

 سرلید انرام سجهیگات الکترونیکی و مخابراسی،واحد ی  فنی، مالی و اتتصادي احداث طرح سرج

 4933منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 

 شرکت فناوران ارسباطات 

 تایو اطلاعات ن

 سرلید انرام کابل فرلادي )سیم بکسل(،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933استان تم؛ 

 شرکت صنایع م ترلی

 پرلاد سیم گستران خاور 

 ،فرمان خردرو کیدرولیپمپ هسرلید واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933استان اص هان؛ 
 نیناه کیدرولیشرکت آوافن ه

 ي،ورفلگات ب  روش غرط  یدهواحد پرششطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933استان تگوین؛ 
 نیه تگوسد گهیشرکت لرل  گالران

 سرلید پدال گاز خردرو، واحدطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933استان تم؛ 
 وزارت دفام
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 مجری طرح موضوع پروژه

 ی،برت کلتیمرسررس دیو سرل یطراح واحدطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933استان سهران؛ 
 شرکت رستا مرسرر

 هاي سرمایشی، گرمایشی و سهری تمسرلید سیس واحدطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933منطق  آزاد چابهار؛  مطبرم،
 شرکت نصر کرثر

 مرنتاژ انرام ماشین لباسشریی، واحدطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933منطق  آزاد چابهار؛ 
 شرکت بازرگانی دانش لاشار 

 لات و سجهیگات صنعتی،سرلید انرام شیرآ واحدطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933استان سهران، شهرستان ري؛ 
 شرکت سالار صنعت نیراد

 آلات و سجهیگات خطرطسرلید انرام ماشین واحدطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 
 4933منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  صنایع، سرلیدي 

 شرکت فنی مهندسی افشار

 ي،نرر يبرهایکابل ساخت  شده از مجمرع  فسرلید  واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 4933استان سهران، شهرك صنعتی شمر آباد؛ 

شرکت دانش بنیان سرویج صنعت 

 سرمی )سرمیکر(

 سرلید انرام يروف استیل آشپگخان ،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  
 کاوه لیسپهر است عیشرکت صنا

 هاي سرمایشی و گرمایشی،سرلید انرام سیستمواحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  

  عیگازها و صنا ندیشرکت فرا

 سرما افگا دیسبر

 ،کیت سشخیصی هماسرلرژي  انعقاد عمرمیسرلید واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4122؛ گوین، شهرك صنعتی کاسپیناستان ت

 شرکت پیشرو صنعت 

 سلامت ایرانیان

 ،تلم زنی انرام محصرلات نقرهواحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4122؛ استان سهران، شهرستان ري

 شرکت سرلیدي بازرگانی

 پرلاد زیست اص هان 

 ،يروف استیل آشپگخان سرلید انرام واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4122منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  
 صنایع استیل پارس کاوهشرکت 

 ،سرلید انرام لرل  بدون درز فرلاديواحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4122؛ استان هرمگگان
 شرکت پترو سامین فهم
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 فلزی و معدن غیر هایاساسی، کانی فلزات صنایع

 جری طرحم موضوع پروژه

 هاي ساختمانی و سگهینی،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید انرام سنگ

 4935؛ سل چگان یاستان تم، شهر صنعت 
 شرکت پلاك سنگ

 ي،ح وار تیو هوماس وتیپوردر بار دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935استان خراسان جنربی؛  

  پارس نیشرکت بهبرد معادن سرزم

 )پارمیکر(

 هاي فلگي طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع صنعتی سرلید مصنرعات بتنی، سازه

 4935و کارخان  آس الت، منطق  آزاد چابهار؛ 
 شرکت اکسیر صنعت باختري

 ،پرک  تگلج  تروه طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  معدن

 4935استان سنندج؛  
 ک  تگلج  تروهشرکت پیمان پر

 هاي فلگي،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل واحد سرلید انرام سازه

 4935استان آذربایجان شرتی، شهرستان سبریگ؛  
 کهن سازه آسیا سجهیگشرکت 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید شمش سرب از ضایعات 

 4935باطري فرسرده؛ 
 دومان تشمشرکت صنایع 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح سرسع  و سکمیل واحد سرلید کاشی و سرامیک،

 4931استان یگد، شهرستان اردکان؛  
 شرکت مجتمع کاشی یکتا سرام ایرانیان

 هاي فلگي، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد انرام سازه

 4931منطق  آزاد چابهار؛ 
 زرینشرکت پارس کریر 

 کنسانتره مر سرل یدي دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4931از معادن مر استان سمنان؛  
 شرکت ستاره مر کریر

 سیمان نسرز، دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان خراسان شمالی؛  
 شرکت آبادگران صنعت و معدن فریدن

 صادي سرسع  واحد سرلید انرام پروفیل آلرمینیرم،طرح سرجی  فنی، مالی و اتت

 4931استان مرکگي؛  
 گروه سرلیدي ماهد آلرمینیرم

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید انرام يروف چینی آشپگخان ، 

 4931استان خراسان رضري، شهرستان گناباد؛ 
 شرکت صنایع چینی سقدیر

 ادي سجهیگ و سکمیل معدن سنگ چینی جلبر،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتص

 4931استان آذربایجان غربی؛ 
 شرکت کاوشگران صنعت طاها

 ي،شمش فرلاد دیواحد سرل تیيرف شیسرسع  و افگاطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931؛ فرلاد یاستان اص هان، شهرستان لنجان، شهرك صنعت
 شرکت سپهر فرلاد لنجان

 ،سر یسیب  روش مغناط تینیس نین ل دیسرللی و اتتصادي احداث واحد طرح سرجی  فنی، ما

 4931؛ بریشهرستان کل ،یشرت جانیاستان آذربا

 شرکت سرسع  معادن 

 سررین ارس زنده رود

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

 4931ناحی  صنعتی اژی ؛ استان اص هان، 
 ساك پارس آریانپارشرکت 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث کارخان  آس الت،

 4931 البرز؛استان 
 زرین سپاهانشرکت 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید انرام اسکلت فلگي سجهیگات صنایع 

 4931ن ت، گاز و پتروشیمی، استان اص هان، شهرستان لنجان؛ 
 دیس شرکت سازه پیشگام م

 ،%2.1سنگ مر  يواحد فرآورطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931؛ شهرستان هشترود ،یشرت جانیاستان آذربا
 مر سهند آذران عیشرکت صنا

 ،واحد احیاي مستقیم، ذوب و ریخت  گري و نیروگاه يو اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 4933استان سمنان، شهرستان دامغان؛ 
 کریر دامغان شرکت فرلاد
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 جری طرحم موضوع پروژه

 نیفلات تاره پرش یشرکت مهندس 4933؛ استخراج معدن سرب دوکره ي و اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 ،نسرز مانیس دیسرلي و اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

                     4933استان سهران؛ 
 جناب آتاي سلطانی

 ،احداث کارخان  فرلادي و اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 4122 شهرستان میاندوآب؛
 شرکت سرسع  معادن فرلاد مکران

، و میلگرد(واحد سرلید انرام مقاطع فرلادي )نبشی، ناودانی ي و اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 4122 استان مرکگي، شهرك صنعتی زاوی ؛
 جناب آتاي حمید مرسی پرر

 حرارسی، عملیات آبکاري احداث واحد يو اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 4122 استان سهران؛ 
 شرکت فرلاد حدید

 

 

 تبدیلی صنایع و صنایع غذائی، کشاورزی 

 مجری طرح موضوع پروژه

  ،یاهیانرام روغن گ يبندو بست  دیاحداث واحد سرل يو اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 4939استان سهران؛ 
 شرکت گلرنگ

 ،یلبن يهاآوردهفر دیواحد سرل يو اتتصاد یمال ،یفن  یطرح سرج

 4931استان البرز؛ 
 شرکت صنایع شیر کردان

 بندي مرکبات،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي واحد سررسینگ و بست 

 4931استان مازندران؛  
 جناب آتاي عبداللهی

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع پرورش، کشتار و فرآوري برتلمرن و 

 4935تان گیلان؛ سرلید خرراك طیرر، اس

 شرکت کشت و صنعت و کشتارگاه

 ناب گیلاننایبرتلمرن سو فرآوري  

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید شیر خشک و پنیر پیتگا،

 4935استان البرز؛  

 شرکت پارسیان صنعت شایان

 )بلرما(

 ،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید انرام لبنیات

 4935شهرستان طبر؛ 
 جناب آتاي مهندس یرسف زاده

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد پرورش مرغ گرشتی،

 4935استان خراسان رضري؛ 
 شرکت یکتا زراعت گستر دینا

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث باغ هلر، استان سهران،

 4935شهرستان شهریار؛ 
 دهجناب آتاي دکتر باترزا

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل گاوداري شیري،

 4935استان البرز؛ 
 جناب آتاي احمدي

 دار درتیشده ارتام اولر ینهال گراه دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4935ي، استان سهران؛ گل محمد تیبا محرر ياگلخان  طیشرا 

 فتشرکت دانش بنیان کشت با

 گیاهان دارویی آسیا

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل واحد سرلید انرام آبمیره و

 4935پرره میره، استان سهران، شهرستان دماوند؛  
 صبا شهد پاسارگادشرکت 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل مجتمع پرورش برتلمرن و مرغ گرشتی،

 4935ستان برهین زهرا؛ استان تگوین، شهر 
 جناب آتاي محمد وطنی

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل واحد سرلید لبنیات،

 4935استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس؛  
 شرکت هامرن شیر سلماس
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 مجری طرح موضوع پروژه

 بندي روغن زیترن، سازي و بست طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد آماده

 4935زندران )شهرستان چالرس(؛ استان ما
 سبگ چالرس يکهربا یشرکت سعاون

 میره و مايالشعیر،واحد سرلید انرام آباحوداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935استان سهران؛  
 جناب آتاي مهندس سرابی

 بندي مراد غذاهی،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل واحد سرلید و بست 

 4935شهرك صنعتی عباس آباد؛ ، استان سهران 
 ارم طلاهی ایرانیانشرکت 

 بندي مراد غذاهی، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید و بست 

 4935منطق  ویژه اتتصادي سل چگان؛ 

 بازرگانی مراد غذاهیشرکت 

 گیتی افق آریا 

 بندي انرام نان، سازي و بست هطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد آماد

 4935کیک و شیرینی، استان سهران؛ 
 شرکت نان آورد پانیک

  یروش پرس ب  تند طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید

 4931؛ تیبلانک يمراد سرطانگا است اده از بدون
 شرکت پارس طعم

 چند منظرره مگرع  لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931؛ رنج یو کشت  رهیکپرر، باغ م یبگ سانن و ماه پرورش
 جناب آتاي کاووسی

 انرام بستنی سنتی، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید

 4931استان زنجان، شهرستان ابهر؛ 

 شرکت سرلیدي مراد غذاهی

 ایده آل کره غرب

 و سکمیل واحد سرلید و فرآوري مراد غذاهی، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع 

 4931استان تگوین، شهرستان ساکستان؛ 

 شرکت صنایع غذاهی

 مهر آفتاب البرز 

 بندي خشکبار و حبربات،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید بست 

 4931منطق  آزاد اروند؛ 

 پخش نیشرکت به

 اروند انیک 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل واحد سرلید انرام لبنیات،

 4931استان مازندران، شهرستان بابل؛ 

 شرکت لبنیات شمال

 )ساغر( 

 بندي انرام میره خشک،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید و بست 

 4931استان اردبیل، شهرستان کرثر؛ 
 پرر یبگعلس نیعابد يجناب آتا

 ،یرب گرج  فرنگ دیواحد سرل لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان سهران، شهرستان ملارد؛ 

  یشرکت سعاون

 نیمهرچ یغذاه عیصنا

 ي،نرش و چاانرام دمبندي طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید و بست 

 4931ره؛ استان سهران، شهرك صنعتی فیروزک

 سرسع  سراسريشرکت 

 دي پخش دیلمان 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل واحد سرلید انرام غذاهاي آماده و نیم  آماده،

 4931استان گیلان؛  ،رب گرج  فرنگی و کنسرو ماهی
 صنایع غذاهی آریا مطمئنشرکت 

 ام بستنی سنتی و پاسترریگه،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید انر

 4931استان کردستان، شهرستان سنندج؛ 
 جناب آتاي هادي بیگلري

 ،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث کارخان  سرلید آرد

 4931استان سهران، شهرستان شهریار؛ 
 شرکت آردین  بهساز ایرانیان

 ،(گیآماده منجمد )فرنچ فرا م ین ینیزم بیس دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4931؛ شهرستان سراب ،یشرت جانیاستان آذربا
 شرکت آرسان سیب ایرانیان                     

و شرر،  یکنسرو، سر، سرش ره،یانرام آبم دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931؛ ریاستان همدان، شهرستان ملا؛ مربا، مارمالاد و عسل
                       شیک يجهان غذا ییغذا عیصنا

 و بست  بندي انرام روغن خرراکی،  سص ی  دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  
 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 

                       شرکت نرین بانژ کاوه

 شربت و نرشیدنی،سر،  ره،یانرام آبم دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931جگیره زیباي کیش؛ 

 يهامگه نیسرزمشرکت 

 شیک گیانگشگ ت 
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 مجری طرح موضوع پروژه

 کردهاي شیمیایی،انرام  دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان سمنان، شهرستان ایرانکی؛ 
 جناب آتاي عباسعلی باتري

داث سایت پشتیبانی از مگارم پرورش ماهیان دریایی طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي اح

 4931استان مازندران، شهرستان کلارآباد؛  ،درت ر
 شرکت کلار گستر نیکر

 خمیر مایع از ملاس نیشکر، دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان آذربایجان شرتی؛ 
 جناب آتاي تاهري

 انرام آبمیره، مربا و مارمالاد، دیواحد سرلادي احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتص

 4931استان سهران، شهرك صنعتی دماوند؛ 
 شرکت سان پارس  پلیمر

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید استارسر لبنی،

 4931استان سهران، شهرستان ملارد؛ 
 سک ژن زیستشرکت 

 سنباکر و سیگار، و بست  بندي دیواحد سرلث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احدا

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 امید گستر عالیشرکت 

و مکمل در  ییانرام آدامر دارو واحد سرلید نیاول طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 4931استان فارس، لارستان بگرو؛  ،ان یخاورم
 جناب آتاي دکتر رضا اسماهی

 ، مالی و اتتصادي واحد پرورش انرام شترمرغ،طرح سرجی  فنی

 4933استان برشهر، شهرستان جم؛ 
 جناب آتاي بهنام سمغرنی                                             

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي واحد سرلید خرراك دام،

 4933شهرستان گناباد؛ 
 گروه صنعتی گناباد

 ،فرآوري و بست  بندي تهرهتتصادي واحد طرح سرجی  فنی، مالی و ا

 4933؛ ، شهرك صنعتی زاگرسکرمانشاهاستان 
                                              شرکت فارس بان سجارت بین الملل پاسارگاد

  ،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و افگایش يرفیت واحد سرلید شکر

 4933استان خرزستان؛ 
 ت و صنعت تند خاورمیان شرکت کش

طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید انرام روغن خرراکی و خرراك آماده دام و 

 4933منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛  طیرر،
 شرکت غلات بان

 ،خرما بندي خرما و بست  رهیش رخرما،یخم دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933شهرستان ماهان؛ ، استان کرمان
 شرکت نخل سازان رستا ماهان

طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید سریال بار، آجیل، شیرینی و غذاي حیرانات 

 4933استان تگوین، شهرك صنعتی کاسپین؛  خانگی،
 شرکت سرسع  بازار راسن

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع صنایع غذاهی،

 4933استان سهران، شهرك صنعتی پیشرا؛ 
 شرکت بیسکریت گرجی
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 سلولوزی و نساجی صنایع 

 مجری طرح موضوع پروژه

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد دوزندگی انرام پرشاك،

 4935استان سهران؛  
 شرکت آرسا بافت صدر

 سرلید نخ اکریلیک،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح سرسع  و سکمیل واحد 

 4931استان یگد، شهرستان میبد؛  
 شرکت صنایع کرك یگد

 ی،بافمیو گل يدار يهاانرام بافت  یاحداث واحد بافندگطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان سمنان، شهرستان دامغان؛ 

 شرکت سعاونی   

 ه                           نرین افگایش هنر صد درواز

 کاغذ پرز، دیوسرلرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد ط

 4931استان سمنان، شهرك صنعتی ایرانکی؛ 
 شرکت پارسیان کاغذ

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد بافندگی، دوزندگی و رنگرزي،

 4931هرنده؛  صنعتی شهرك اص هان،استان 
 شرکت بافت کبیر جگه

 ،انرام پرشاك یواحد دوزندگ لیسرسع  و سکملی و اتتصادي طرح سرجی  فنی، ما

 4931؛ زارشن یاستان سهران، شهرك صنعت
 شرکت جام  آرایان ماشین نریان                  

 سرلید انرام کاغذ دیراري،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان اص هان، شهرستان کاشان؛ 
 خان  کاغذي شرکت فراگستران هنر

 سرلید انرام مبلمان،واحد  لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931شهرستان اسلامشهر؛ استان سهران، 
 جناب آتاي یعقربی                  

 سرلید فلرسینگ از کاغذ باطل ،واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4933؛ استان خراسان رضري، شهرستان ترچان
 شرکت سانیا کارسن ایرانیان

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید انرام کاغذ کپی، چاپ و سحریر،

 4933شهرستان خلخال؛ 
 آرسا پانشرکت 

 ،MDFطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید 

 4933استان مازندران؛ 
 شرکت نکا چرب

 

 

 دارویی و شیمیاییپلاستیک،  صنایع 

 مجری طرح موضوع پروژه

 ،لنیاسیاز پل ياریانرام لرل  و نرار آب دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4939استان زنجان؛  
 آبرسان سازه بسپار زنجانشرکت 

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي واحد سرلید بطري پت، 

 4939استان البرز؛ 
 شرکت سران گستر کرمان

 اسیلن  اسیلن اکساید، سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید پلی طرح

 4939؛ شهرستان برکان ،یغرب جانیاستان آذربا
 شرکت فنی مهندسی پتروجم

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید پردر استخران،

 4939استان سهران؛  
 جناب آتاي فریدون ساجیک

 الی و اتتصادي سرلید انرام محصرلات آرایشی و بهداشتی، طرح سرجی  فنی، م

 4931استان سهران؛ 
 شرکت ویرا درخشان برنا

 ،فرکبارمصی یکیاش پلاسترسردخطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید 

 4935استان سیستان و بلرچستان؛  
 جناب آتاي مرسضی کیخرا
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 مجری طرح موضوع پروژه

 ع  کارخان  سرلید نایلرن و سل رن،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرس

 4935استان آذربایجان شرتی؛  
 شرکت صنایع پترو پیرامرن سبریگ

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح سرسع  و سکمیل واحد سرلید انرام فیلم و شیلنگ از 

 4931سی، استان سهران؛ وياسیلن و پیپلی

 بندي شرکت صنایع بست 

 پریا پلاست آزادي

 ح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید نانر ذرات اکسید روي، طر

 4931استان اص هان؛ 
 نیسازه پرش گیشاندشرکت 

 هاي بتن،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید افگودنی

 4931استان یگد، شهرستان اردکان؛  
 شرکت پایدار پرلاد پیشرو

 اسیولن،لایو  از پلویانورام فیولم یک دیوسرلتصادي احداث واحد طرح سرجی  فنی، مالی و ات

 4931استان سهران، شهرك صنعتی فیروزکره؛ 
 شرکت سجارت کده ریحان پلاستیک

  ،ییيرفشر عیما يبندبست طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4931؛ ایل صنعتی شهرك ،نیاستان تگوغیره، و  ییدستشر
 رداز سهرانشرکت هررپ

 ،PVCو  لنیاسلیانرام لرل  و اسصالات از پ دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد 

 4931بگرو شیراز؛  صنعتی شهرك فارس،استان 
 جم گستر رازیشرکت ش

 اسیلنی با سیستم چرخشی، مخازن پلیانرام  دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد 

 4931ین؛ تگواستان 
 آبگرن پلیمر سران البرزشرکت 

هاي آرایشی و طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید عطر، دهردورانت و فرآورده

 4931آباد؛ شمرصنعتی  شهرك سهران،استان بهداشتی، 
 شرکت پیشرو سجارت مهام

 ، PVCاز طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید پانل ساختمانی 

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 شرکت ایترك سجارت

 ، پروفیل اوراخ فشردهطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید ک پرش، دیرارپرش و 

 4931منطق  ویژه اتتصادي کاوه؛ 
 شرکت ایترك سجارت

 ،تیآپاس یدروکسینانر ذرات ه دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4931؛ شهرستان بهاباد گد،یاستان 
 زاده                  جناب آتاي بهروز سلطان

 پروپیلن،سرلید يروف پلیواحد  طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل

 4931آباد؛ شمر یاستان سهران، شهرك صنعت
 شرکت ص ر سا صد صنعت ایرانیان

 گرانرل بنترینت،  دیسرلدي سرسع  واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصا

 4931اص هان، شهرك صنعتی کرهپای ؛ استان 
 نیکر پاك نقش جهانشرکت 

 ،)اسان کراکر( طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد سرلید اسیلن

 4931؛ 4پارس  ياتتصاد ژهیمنطق  و 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 ،(ای)هرا و آب در یقیآب ب  روش سل  دیسرلحداث واحد طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي ا

 4933جگیره زیباي کیش؛ 
 جناب آتاي امیرحسین وکیلی فرد                               

 ،سرپر فس ات ساده ییایمیکرد ش دیسرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد 

 4933استان کرمان؛ 
 ی رفسنجان                       سعاونی اسلامی مجتمع صنعتشرکت 

 (، جامبر راکترر هارد ينرسازطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  واحد سرلید دوده صنعتی )

 4933شهر صنعتی کاوه؛ 
 شرکت دوده صنعتی پارس

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي بازسازي و نرسازي واحد سرلید انرام چرم سبک و سنگین، 

 4933شهر؛ ن، شهرك صنعتی چرماستان سهرا
 آرکا چرم مهاجرشرکت 

 و سرمر فرمینگ، IMLی ب  روش کیيروف پلاست دیواحد سرلطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122ی، شهرستان آذرشهر؛ شرت جانیاستان آذربا
    شرکت شریف آذر سهند
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 ،گردشگری ساختمان و خدمات 

 مجری طرح موضوع پروژه

 فنی، مالی و اتتصادي واردات و فروش انرام خردرو،  طرح سرجی 

 4931استان سهران؛ 
 شرکت بهین سکرو سپهر

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث سردخان ،

 4931استان مازندران؛  
 جناب آتاي سعیدي

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث رسترران و سالار پذیرایی،

 4931استان مازندران؛  
 ناب آتاي روزب  حیدريج

 لند، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع گردشگري و شهربازي پارس 

 4931استان البرز، 
 شرکت پارس  لند البرز

 آلات ساختمانی، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي خرید ماشین

 4931استان سهران؛ 
 شرکت ساختمانی کیا

 ي سص ی  و سرزیع آب شرب،طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصاد

 4931استان برشهر؛  
 شرکت لیان کیمیا سران

 ، FTTHطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث شبک  

 4935شهر کرد؛ ، ياریستان چهارمحال و بختا
 شرکت برج نرر شهرکرد

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع ورزشی،

 4935استان لرستان، شهرستان درود؛  
 جناب آتاي مهندس محرابی

بندي محصرلات هاي س کیکی جهت بست طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح احداث کارگاه

 4935، منطق  آزاد انگلی، گلشن جاده زیباکنار؛ صادراسی
 جناب آتاي مهندس خلی  

 نگیکاجاره بشرط سملیک سرسع  پار اندازي واحداث، راه طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

 4935؛ المللی امام خمینی )ره(در فرودگاه بین ییمایهراپ 
 یلشرکت ساختمان خان  گستر گ

 ،MVNOکسب و کار  يراه اندازطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935استان سهران؛  
 نیهرشمند ام اریارسباطات سشرکت 

 ، رفاهی، ورزشی و فرهنگی هاي عمرانیپروژه لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935هاي فرهنگی و هنري و غیره(؛هاي چندمنظرره ورزشی، استخر، مجتمعاستان سمنان )سالن
 جناب آتاي مهندس حسن زاده

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث واحد خدمات صنعتی واسرجت، 

 4935استان مرکگي؛ 
 جناب آتاي مهندس محمدي

 برداري از شناور مسافربري س ریحی کاساماران و اتتصادي خرید و بهره طرح سرجی  فنی، مالی
 4935متري(، استان خرزستان؛  19)رسترران و هتل دریایی 

 شرکت سعاونی حمل و نقل دریایی

 ستاره درخشان آبهاي اروند 

 برداري از یک فروند کشتی رورو طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي خرید و بهره

 4935، استان خرزستان؛ (، خردرو سراري،کانتینربر)حمل مسافر

 شرکت سعاونی حمل و نقل دریایی 

 ستاره درخشان آبهاي اروند

 ی، واشو سنوگ ي و گردشگر یستیسرر ،یحیاحوداث مجوتمع س رطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 
 4935استان سهران، شهرستان فیروزکره؛ 

 هاي دیلمان گروه شرکت

 پردیر دیلمان( )انبره سازان

 ي،مجتمع گردشگر لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935استان گیلان؛  

 پرر کلرر يمهد یعل انیآتا

 پررمحمد   مانینر و

 ،ماداکتر یراهیهتل، رسترران و سالار پذ لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4935شهر؛ شهرستان دره ،استان ایلام 
 جناب آتاي علی نرري

 رفاهی،  -طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع گردشگري خدماسی

 4935استان سهران، روستاي فیروزبهرام؛ 
 نیاجناب آتاي مرسضی انتظام

 شرکت سرسع  نگین مکران ن ره، 9222طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث بچینگ پلانت مرکگي و کمپ دوران ساخت 
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 مجری طرح موضوع پروژه

 4935پتروشیمی مکران؛  شهرستان چابهار، شهرك 

 بخشی معلرلان، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مرکگ سران

 4931استان سهران؛ 
 سرکار خانم شهریاري

 احداث فروشگاه بگرو چند منظررهطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931ي، استان سهران؛ ارهیب  فروشگاه زنج لیسبد تیبا تابل

 یمهندس یشرکت بازرگان

  نیکاسپ یهست ایآر 

 مرکگ اسقاط خردروهاي فرسرده،احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان مرکگي؛  
 آژند ببر آسیاشرکت 

 درمانگاه پرست و زیباهی،احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان تگوین؛  
 جناب آتاي دکتر خبیري

 ي،گردو اتامتگاه برم يمجتمع خدمات گردشگری  فنی، مالی و اتتصادي احداث طرح سرج

 4931استان سهران، شهرستان دماوند، روستاي سربندان؛  
 جناب آتاي محمدرضا عگیگي

و اتامتگاه  يخدمات گردشگر راهیبین مجتمعطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931دشت؛  ي، استان سهران، روستاي زرینگردبرم
 جناب آتاي امیر مسعرد یحیی

و اتامتگاه  يخدمات گردشگر راهیبین مجتمعطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931تم؛  -جاده سهران 12ي، کیلرمتر گردبرم
 جناب آتاي محسن تاسمی

 ستاره، 5طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل 

 4931استان سهران؛  
 ر پرلاد پیشروشرکت پایدا

 سرریستی، س ریحی و گردشگري،  مجتمعطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان گیلان، شهرستان فرمن؛ 
 جناب آتاي محمد نعیمی نیا

 ،ریپذمهمان لیو سکم گیسجه ،يمرمت، بازسازطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

                   4931استان سهران؛ 
 تاي علی جع رنژادجناب آ

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي مجتمع س ریحی، گردشگري گذرگاه ساحلی هنرمندان،

 4931جگیره تشم؛ 
 جناب آتاي مهرداد اربابیان

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل آپارسمان،

 4931استان مازندران، شهرستان نرشهر؛ 
 جناب آتاي علی ضرغامی ثابت

 ي،و گردشگر ی، سرریستیحیمجتمع س ر ی  فنی، مالی و اتتصاديطرح سرج

 4931استان سیستان و بلرچستان، شهرستان چابهار؛ 
 عبدالستار باشندهجناب آتاي 

 یی،ورایسوالار پذ لیسرسع  و سکمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931استان سهران، شهرستان پیشرا، روستاي یام؛ 
 ادمجناب آتاي محمد حسن خ

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل آپارسمان،

 4931استان سهران، شهرستان پردیر؛ 
 شرکت سازه کاران ایلام

 ،لاخیی ياحداث منطق  گردشگر طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

 4931استان سهران، روستاي سیدآباد فیروزکره؛ 

 یشرکت سعاون

 انیرانیعمران ا يانبره ساز 

 ی، سجاري،حیمجتمع س ر رجی  فنی، مالی و اتتصاديطرح س

 4931استان سهران، شهرستان ص ادشت؛ 

  یشرکت سعاون

 ص ادشت شمیجاده ابر نینگ

 ،شمال شمیراه ابر یحیو س ر يمجمرع  گردشگر طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

 4931ي، سد شهید رجایی؛ شهرستان ساراستان مازندران، 
 مینیجناب آتاي مهندس ا

 ،رانیدر ا یصنعت خان یواحد رختشر نیاحداث نخستطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 
 4931استان سهران؛ 

 مازیصنعت سا شگامانیشرکت پ

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع ، سکمیل و افگایش سران چاپخان ،

 4931استان سهران، شهرستان پیشرا، روستاي گلعباس؛ 
 یدريجناب آتاي حسین ح

 شرکت پارسا فیدار پایدار  42از اسکل  شماره  يبردارو بهره گیسجهطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 
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 مجری طرح موضوع پروژه

 4931؛ پارس يو انرژ ياتتصاد ژهیو منطق  ییایدر يهاان یبنادر و پا سازمان

 ،عمارت استاد زمان يگردگاه برماتامت گیو سجه لیسکم طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

 4931ن سهران، روستاي کن؛ استا
 جناب آتاي استاد زمان

و  یورزش ،یو مجمرع  فرهنگ یمجتمع س رجگاه طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

  4931ی؛ س ل  یدوسر يروستا ،ياستان سهران، شهرستان ر  ي،گردعتیطب
 جناب آتاي حسین عگیگي

 ی کرهستان پارك آشتیان،منطق  گردشگري و س رجگاه طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي

 4931استان مرکگي، شهرستان آشتیان؛ 
 شهرداري آشتیان

 سرریستی، س ریحی و گردشگري،  مجتمعطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان گلستان، شهرستان آزادشهر؛ 

 هاي دیلمان گروه شرکت

 )انبره سازان پردیر دیلمان(

 ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،یحیمجتمع س ردي احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصا

 4931رشت؛  –آزادراه تگوین  01کیلرمتر 
 شرکت مشاورین برج بلند تگوین

 ،سرو دماوند يمجتمع گردشگرطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931استان سهران، شهرستان دماوند؛ 

  نیص ت، محمد آل حس یانیآ یعل انیآتا

                                               يو محمد نرر

 فلامینگر، يگردشگر طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث منطق  نمرن 

 4931شهر؛ استان مازندران، شهرستان سلمان
 شرکت هلدینگ گردشگري فلامینگر

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث مجتمع اتامتی، س ریحی و گردشگري،

 4931ن مازندران، شهرستان رامسر، روستاي ارب  کل ؛ استا
 جناب آتاي مالک جرلایی

 ي، و گردشگر یستیسرر ،یحیاحداث مجتمع س رطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931؛ آباد، پاعلم )منطق  زال(استان لرستان، شهرستان خرم
 سرکار خانم آرمین

 ، و خان  مسافر آوا یالمللنیع کاف  رسترران باحداث مجتمطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931؛ مال جان يروستا اهکل،یشهرستان س لان،یاستان گ
 جناب آتاي محمد حسنرند                                          

 طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل آپارسمان،

 4931استان سهران؛ 
                                                 ینایصرف یجع ر پرربرت يآتاجناب 

 ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،گردشگريمجتمع طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث 

 4931سبریگ؛  –آزادراه زنجان  35کیلرمتر 
 مرسس  سرسع  فن آوري دیار سازندگی

 اپ و بست  بندي،خدمات چواحد  طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي سرسع  و سکمیل

 4931؛ استان سهران
 شرکت ص ر سا صد سجارت ایرانیان

 ستاره، 5طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث هتل 

 4931استان خرزستان؛ 
                                                 صادخ اهرازیان يآتاجناب 

 ي، و گردشگر یستیسرر ،یحیاحداث مجتمع س رطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931سهران، منطق  جابان؛ استان 
 جناب آتاي مجید معصرم فمی

  ،س ره خان  سنتیاحداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4931مازندران، شهرستان محمردآباد؛ استان 
 جناب آتاي صادتی

 یگه خاورمیان ، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي اولین ابر آزمایشگاه )مگا لب( سمام مکان

 4933استان سهران؛ 
                         س  خدمات آرمان سلامت ساومرس

 همانپذیر، احداث مطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4933سهران؛ استان 
 جناب آتاي سید محمد صدر هاشمی

 شهر سلامت صبرا، احداثطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4933جگیره زیباي کیش؛ 
                                                       شیک انیرانیشرکت صبرا سلامت ا

                                      ياوج هرمگ عقربجناب آتاي ی 4933جگیره هرمگ؛  ياحداث اتامتگاه برم گردطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 مجتمع گردشگري اطلر،احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4933ی؛ شرت جانیاستان آذربا
 شرکت اطلر ژن
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 مجری طرح موضوع پروژه

 صادرات و سازي ذخیره مکانیگه انبار برداري بهره و طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي احداث

 4933پارس؛  انرژي اتتصادي ویژه منطق  پارس خدماسی بندر در پتروشیمی جامد فل  محصرلات
 شرکت پارسا فیدار پایدار

 رانی،اسرمبیل مرسررسراري و پیستاحداث سرجی  فنی، مالی و اتتصادي طرح 

 4933؛ خراسان رضري، طرتب استان 
 جناب آتاي ابرال ضل رستمیان

 مجتمع بین راهی و خدمات رفاهی برک ،احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4933اص هان؛  -آزادراه شیراز 
 انیرانیافروزان سپهر ا کانیشرکت ن

 کاروانسراي شاه عباسی، مرمت و احیايطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122استان سمنان، شهرستان ایرانکی؛ 
 جناب آتاي احمدرضا زراعت کار

 اتامتگاه سنتی، طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي مرمت و احیاي

 4122استان اص هان؛ 
 علی مرمنیان هرنديجناب آتاي 

 ،س ره خان  سنتیاحداث و اتتصادي طرح سرجی  فنی، مالی 

 4122؛ خرزستان، شهرستان دزفرلاستان 
                                                                          باغپا رمضان هساخانم مسرکار 

 ،شهرك سینماییاحداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122؛ فارساستان 
 سمدن ساز  یمتعال هنر يهنر ادیبن

 رسترران و کافی شاپ،احداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122؛ جگیره زیباي کیش
 آتایان سقی پرر و مرلایی                                                     جناب 

 ،ارتماحداث مجتمع گردشگري بانري عطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122؛ ان گلپایگاناستان اص هان، شهرست
 سرکار خانم اشرف اورعی

 ،انمجتمع مسکرنی و سجاري اوشیاحداث طرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122؛ چابکسرشهرستان استان گیلان، 
 گروه ساختمانی کرردبا                                                        

 ر ساخت و بهره برداري مجمرع  ورزشیمشارکت دطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122سهران؛  اسکراش باشگاه انقلاب 
 شرکت ورزش دوستان دیلمان

 ،احداث مجتمع گردشگري آرنیکاطرح سرجی  فنی، مالی و اتتصادي 

 4122؛ استان مازندران، شهرستان رامسر
 جناب آتاي نبی الل  گل سپ 
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BEHIN SANAT YAB

ش بنیان وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری  عضویت در گروه شرکت ھای دان
عضو رسمی و دارای رتبه از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 
عضو رســمی انجمن شرکت ھاي مشاور سرمایه گذاري و نظارت طرح ھا 
ــی، صـنایع، معادن و کشـاورزی ایـران  عضو رسمی اتاق بازرگاـن
 دارای پروانه فنی و مھندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عضو رسمی انجمن صنـعت، معـدن و تجـارت 
عضو رسمی انجمن مھندسی صنایع ایران 
دارای گواھینامه ھای کیفیت 

BEHIN SANAT YAB

دفتر مرکزی تھران: پاسداران، خیابان نیستان چھارم، پالک ۱/۳، طبقه ۵، واحد ۱۶
ش، طبقه ۴، واحد ۴۱۵ ش، بلوار میرمھنا، برج نوآوری کی ش: جزیره کی  دفتر شعبه جزیره کی
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