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 ر د   ،مشررره م مریکی  ه مدسر رری  دنع  ررس   یر  شرکت 

ریع تشرر     درمر  مدسر ری، مشره م ه نظک گکفتع ننرز  رس

هري  ررس تی  ر هارر ي جا ی از تر شررسر ررر  ه اجکاي طکح

هري مختلف مدسر رری، مریکی  ه متخصررصررنع مرک   شررت 

 ر اهرافی  ز گ ه  م ا ر   ایع شرکت اقتصررد ار رنگ گکدیر

گکایرن  پر    ایع عک ررر  ندرد ه از هار  ا ترا  ر  هیرکدي آ مر 

س   س  ، ارانست  ا   ار    امکهز د  ایع مسنک انقلر ی د  زمن

ه طی ایع مر  هاگرب  ر دانش  مرنرما ررترا  ه بر   قرب  رقی 

هري م تبک هر ه ا رررترنرا دگنکي از ارسنر فسی  هز ه  رر  دکم

جدررنی هارا م د  جدر   دبرد ه ا اقرري تن نر  درمر  ا ا   

  شرم    مشتکیر  درد گرب  کداشت  ا  

 

 معرفی

 ر  ه  ر ال نق دانش ه ارک   ننکههري مرک  ،  یر  دنع  س 

انکژي ه ارا  ننکههررري جرا ، هارا م هفن رر  ا رررلی درد  ا 

هري مشتکیر  ه الرش د  جد   کآه دم شسرد  ه د ك درا ت 

هري شرررکت  د  ف رلن  ،دانر  د  ایع  ا رررترهر مینارد  آ 

ی للالاهري اخصرصری مسقبق  ر ا ترنرا دهري ملی ه  نعگکهم

گنکي از ننکهي انسرررنی متخصرر  ه گنکد ه  ر  دکمشرررم می

  ا   مسرفع تلن  ذیس  ر   عری  شرد تر آزمردم د  الرش

 

 ؟ بهین صنعت یابچرا 

ف ب ،ابیصنع   نیرو به رشررب ب   یو محبوب شرفت یپ

بفجف و مشرراور   یفیاصر  جرفبه، ااش  به رو،،   5 هیپا

ه ب یر اس  و ما به خوبشبه استوا  یصلاح بیجائ و نیام

و هفرو،  میواقف گفیکبیاصرر  ار  نار  پنج نیقربر  ا

 گذارانهیسفما  ی فا جا رضا میجلاش خواه  یا،پ یب

 گفاا. جفپف رشگ ،صنع  نیمحتفم ا، ب 
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 گذاری مشاوره تخصصی سرمایه 

 گذاریانجام مطالعات پیش سرمایه 

 انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازار 

  اخذ کلیه مجوزهای تولید مشاوره 

 اقتصادی( - سنجی )طرح توجیهی فنیانجام مطالعات امکان 

 های صنعتی مشاوره تامین منابع مالی پروژه 

 آلات صنعتیشناسایی، انتخاب و تامین ماشین 

 گذاریهای سرمایهمدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه 

 های آموزشی تخصصیبرگزاری دوره 

 یابی، طراحی ساختار سازمانی، بهبود فرآیندها انجام مطالعات عارضه 

 

 

 

 در زمینه صنعت  های کاری حوزه
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های  اری ار ،مینه گفاشگفیحو،ه  

    مشااوره اخذ مجوزهای گردشایری شاامو موافقت اصولی انوا

مصااادیگ گردشاایری )هتو، هتو آپارت ان، مجت ع گردشاایری، 

خانه سانتی و ...(، مجوز ایجاد گردی، اقامتیاه سانتی، ساهرهبوم

برداری تاسیاات گردشیری پروانه بهرهتاسایاات گردشیری، 

 و ...از دستیاه متولی 

 

 های گردشیری داخو محدوده مشاوره اخذ مجوزهای لازم پروژه

هااا، ک یاااایون ماااده پن ، شاااهری از شاااهرداری )اساااتعلااام

های نظام مهندسااای، اخذ های آتش نشاااانی، تاییدیهتااییادیاه

 پروانه ساخت و ...(

 

 های گردشاایری خارا از رای پروژهمشاااوره اخذ مجوزهای لازم ب

ها، محدوده شهری و واقع در حریم شهری و خارا حریم )استعلام

ک یاایون تبصاره یم ماده یم )تیییر کاربری(، ک یایون امور 

 های نظام مهندسی، اخذ پروانه ساخت و ...(زیربنایی، تاییدیه

 

 های گردشیری داخو محدوده مشاوره اخذ مجوزهای پروژه

ها، ک یایون تیییر کاربری مرتبط با بنیاد استعلامروستا )

های نظام مهندسی مرتبط با بنیاد ماکن، اخذ ماکن، تاییدیه

 پروانه ساخت و ...(

  های های ساااایت پلان، مع اری فاز یم و دو، پلانتهیه نقشاااه

های قشههای سازه/ نراهبردی، طراحی مبل ان داخلی/ نقشه

 سازی های محوطهتاسیاات الکتریکی و مکانیکی / نقشه

 

 های ابنیه، تاساایاااات الکتریکی و مکانیکی اجرای کلیه بخش

 های گردشیریبرای کلیه ابنیه

 

 اندازی انوا  مصاااادیگ گردشااایری )هتو، خرید، تجهیز و راه

گردی، اقامتیاه سنتی، هتو آپارت ان، مجت ع گردشایری، بوم

 نتی و ...(سهرخانه س

 

   اساااتخادام نیروی انااااانی مرتبط، آموزر و ساااایر مباح

 هابازاریابی، تبلییات و مارکتینگ با اولویت انوا  هتو
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های انااااانی با انییزه، خلام، متخصااا  و کند که با دانش تخصاااصااای بالا، سااارمایهبهین صااانعت یاب افتخار می

ود داده و ت ام فرایندهای خود را در جهت جلو رضااایت کاااو و کار خود را به طور مااات ر بهبپذیر، مااالولیت

  دهد.گذاری توسعه میذینهعان و ارتقاء فرهنگ درست سرمایه

 

 وابسته به معاوش  علمی و تناوری ریاس  جم وری انیبنااش  یهاشف   عضوی  ار گفوه

 ی باشکیگذاررسمی و اارای رجبه ا،  اشون مشاوران اعتباری و سفمایه عضو

 هاشظار  طفح گذاری وهای مشاور سفمایهاشرمن شف  رسمی  عضو

 رسمی اجاق با،رگاشری، صرنایع، معاان و  شراور،ی ایرفان عضو

 تنی و م نبسی ا، و،ار  صنع ، معبن و جرار  اارای پفواشه

 ار ربن و جررع ، معراشرمن صنرسمی  عضو

 اشرمن م نبسی صنایع ایفانرسمی  عضو

 های  یفی اهینامهگواارای 

 

 استاوراها



 

 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پفوژه های اشرام شبه
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 اشفژی، شف ، گا، و پتفوشیمی
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 مجری طرح موضوع پروژه

مگرهاای در شنري،  5طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم   

4931ا تر  دکا ر   ضري، مسقق  مکزي  رجگنکا ؛   
 جسر  آقري عکفرننر 

 هري فشر  متر ط شدک شنکاز طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ابریم شبر 

 4935تنلرهل (، ا تر  فر س؛  02    44)از 

 شکت  ارزیع ننکهي  کق شنکاز 

 ه شکت   پرر

 مگرهاای، CHP5 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احرراث ننکهگرم 

 4935ا تر  ادکا ، شدک تر  فنکهزترم؛ 

هري دیلار گکهم شکت   

)ار     کق ه ننکهگرم دیلار (   

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر ارلنر  رد  زیستی،

 4935 ا ، شدک تر  اسرر ع؛ ا تر  مرزنر 
 جسر  آقري نبري

 مگرهاای، CHP45 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احرراث ننکهگرم 

 4931ا تر  دکا ر   ضري؛  
 شکت  هنرا انکژي پکدیگ

 مگرهاای در شنري،  12طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم 

 4931ا تر  یزد؛ 

 شکت   رز گرنی

ر مدک آیسرمنریع پر     

 مگرهاای در شنري،  5طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم 

 4931ا تر  تکمر ،  خش  ایع؛ 

 مشره م مریکی  ه مدسر ی

  دنع  س   یر  ایکاننر  

 مگرهاای، CHP05 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احرراث ننکهگرم 

 4931ا تر  قم؛ 

 شکت  فسی مدسر ی

ننکه   انکژي نصک    

 ،LPGطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر مخرز  ذدنکم گرز 

 4931 نستر  ه  لرچستر ، مسقق  آزاد چر در ؛ 
 شکت  پر  ر فنرا  پریرا 

 ،LPGطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر مخرز  ذدنکم گرز 

 4931عسلری ، تسگر ؛ 
 شکت  پر  ر فنرا  پریرا 

 مگرهاای در شنري،  5طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم 

 4931ا تر  البکز، مسقق   رغستر ؛ 
 شکت  ار    مکها یر  رغستر 

 مگرهاای در شنري،  42طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم 

 4931ا تر  تکمر ؛ 
 شکت  مدسر ی  رزآ  تنر  پرد

 مگرهاای، CHP52 ی ه اقتصردي ار    ننکهگرم طکح ارجن  فسی، مرل

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  فنکهزترم؛    

هري دیلار گکهم شکت   

)ار     کق ه ننکهگرم دیلار (   

 مگرهاای در شنري،  0.1طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم 

4931ا تر  ا  در ، شدک تر   کدرا ؛   

 شکت  مدسر ی  رز گرنی

یر ارر   لرارس ا  در آ    

 مگرهاای در شنري،  42طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ننکهگرم 

 4931ا تر  مکتزي، شدک تر  آشتنر ؛ 

 شکت  فسی ه مدسر ی

 پریرا  پرلرد پنشکه

www.behinsanat.com 

 انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی
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 ،LPG کدا ي از مخرز  ذدنکم گرز طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ه  دکم

 4931دهغر ه ؛ 
  ر فنرا  پریرا شکت  پر 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث ا رل  دل نسی  رد ا  گرز مریع،

 4931؛ 0مسقق  هیژم اقتصردي ه انکژي پر س 
 شکت  پر  ر فنرا  پریرا 

 ،0ه  4طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث پرلریشگرم ن    سگنع فرزهري 

 4931جزیکم قشم؛ 
ن   قشمشکت  پر س  دنع پرلریش   

 جدرد دانشگرهی ا تر  ادکا  4933طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي نا  زدایی ن   درب؛ 

 شکت  ارا   تک گستک  شر 4122؛ مگرها ، دکمر م 02ار    ننکهگرم مقنرس ترچ   ظکفن  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

www.behinsanat.com 
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  ،الکتفوشیکی ،بفقی ،مصنوعا  صنعتی

 ابزار اقیق و ماشین سا،ی
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 سازی ماشین دقیق و ابزار الکترونیکی، برقی، صنعتی، مصنوعات

 مجری طرح موضوع پروژه

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ارلنر مرار  نلر   کقی،

4931ا تر  ادکا ،    
 شکت  شریر  تره

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ارلنر الرتکهدهري گکافنتی، 

4931ا تر  قزهیع؛   
شنر نر  انسرشکت  پک  

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر ارلنر  اب درد تشسرم،

4931ا تر  یزد؛    
 شکت   اهبکا  مشترق یزد

هري هرشاسر  رز  یطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طکاحی ه  رد  ارپ   

4931ه گرز، ا تر  ادکا ؛ دقرط لرل  ن      
 شکت  مدسر ی  گرل پکدازش پر  

   فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر  یم آ رنسر ،طکح ارجن

4931ا تر  قزهیع؛    
 جسر  آقري احاري

 اردنزا  انتقرل نر ي  ک مبسريطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ارلنر 

 PCM  هNG – SDH 4935؛ ا تر  ادکا ؛ 
 شکت  ا ابرطر  فع ترب تنش

 ی،رنه الرتکهن یریالرتک زا نارد یه طکاح رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4935ا تر  ادکا ؛  
 شکت  پرلنز افزا 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر  خر ي تم مصکف،

4935ا تر  ادکا ؛    
 جسر  آقري دنکي د تگکدي

ی،جکاح يه چرقرهر غنانراع ا رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

4935مکتزي؛ ا تر     
ر نکانیشدکزاد طب ا یشکت  ا رهن  

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر ه مرنترژ انراع لرازب درنگی، 

4935ا تر  مکتزي، شدک تر  آشتنر ؛   

اتسنع، هنکاد  شکت  ایلنر الرتکه  

  ر مشر ت  شکت  ارسر انم ایترلنر

 سر ه انراع  ام) یرنه الرتکهن یریالرتک زا نارد یطکاح ه رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4935، ا تر  ادکا ؛ (درا  ه غنکمدرا  مغسرطنسی، ابک انگش گن  اکدد، تر    
 شکت  دي  ایرن  نریع

انرازي دط ارلنر گنک رگ اارمبنم،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  ام  

4935ا تر  ادکا ؛    
 شکت  نریع گرازم مقلق

انراع تر اکیج لنز ي، رنارلح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طک  

4931ا تر  ادکا ؛    
  را یپکدازا  پر کایشکت  ه

www.behinsanat.com 
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انراع  کددرن ، تاپک ر ،  رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

4931غنکم، ا تر  ادکا ؛ تسرانسر  ه   
 شکت  آ   ارر   آ نر

  رزي، آلر  م رنی ه  امردي هاحر ارلنر مرشنعطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتص

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   

 شکت  ایترك ارر  

هري مخر کاای ه مسر ع اغذی ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ارلنر انراع آنتع  

4931ا تر  ادکا ؛   
 شکت  ا ابرط گستکا  شبر  تندر 

ی، حکا ا قیعر رنهاحر ارل آلر عنمرش يه نر رز ي رز رزطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931؛  یمستظک یا تر  ا  در ، شدکك  س ت  
 شکت  پشم  ک ر م آ نر

 ، LEDهري تم مصکف ه طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ارلنر انراع لرمپ

4931ا تر  تکد تر ، شدک تر   رن ؛   
 شکت   ر ا  ارر   پر یر

انرراع مرشنع رنرارلتصردي ار    هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اق  هري ادا ي،

4931ا تر  البکز، شدکك  س تی اشتدر د؛   
 شکت  فرژا  اتسرب

ي،نر  بکنف رکهنتر م م رناحراث هاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931ا تر  قزهیع، شدکك  س تی آ ن ؛   
 جسر  آقري علی پرشر مدردي

انراع اکاتتر ، ه مرنترژ رنرارلاقتصردي احراث هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه   

4931ا تر  ا اك، شدک تر  دانع؛   
 گکهم  س تی گسر رد

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر عرگ  کگکدا  فکهف چنسی،

4931گسر رد؛   س تی شدکك دکا ر   ضري،ا تر     
  سریع  نانع فرب یرتر

 ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر اردنزا  دنرانپزشری،  طکح ارجن  فسی، مرلی

 4931ا تر  ادکا ، شدکك  س تی نصنکآ رد؛ 
 شکت  شن  طب پکشنر

 LEDطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر لرمپ 

 4931ا تر  گنلر ، شدکك  س تی  ش ؛ 
 شکت  ار     سریع ننا    رنر

احراث هاحر ارلنر  یم آ رنسر ،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

 4931ا تر   اسر ؛ 
 شکت  فرلرد نر د  ررد

ارلنر ه مرنترژ انراع لرازب درنگی،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   
 جسر  آقري دا یسی

ری،ارلنر اردنزا  دنرانپزشهاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   
 شکت  دنر پریر

ارلنر انراع  رطکي لنتنرب،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  ادکا ؛   
 جسر  آقري شررعی

ارلنر انراع ااصرلر  ه شنکآلر ،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   
ت  دقنق  رزا  آ ازشک  
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 آلر مرشنع مراد، انتقرل هري نستم ارلنر هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث

4931 س تی، ا تر  ادکا ، شدکك  س تی پکنر؛  هريپکهژم ه  سري ست   

 شکت  فکیس  مرشنع

 یه تستکل ی تد کآلر نمرنترژ ه  رد  ش ،یهاحر طکاحطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4931ی، مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛ اند  حرزم ن  ، گرز ه پتکهش رزنمر د ن  
 شکت  ار     سریع اردنزا  فنرا 

ارلنر انراع فکهف آشپزدرن ،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛    
 شکت   پسر فرلرد ترهم

ارلنر انراع قرشق ه چسگرل،هاحر اقتصردي احراث  طکح ارجن  فسی، مرلی ه  

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛    
رنریکیآ منا ت عی سرشکت    

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر انراع چسب نگدرا نرم پرنسار 

4933ه ه ریم زدم  سري، مسقق  آزاد انزلی؛    
 شکت   هژم مرث مسقق  آزاد انزلی

ارلنر آنژیرت ،هاحر ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث طکح   

4933مسقق  هیژم اقتصردي پنرب؛    
 شکت  پکژیر 

ی، ج   کق،  کهه ی کق يمرار هرارلنر انراع هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4933ه غنکم، ا تر  مکتزي؛  متسره  ر یتستکل تسسرم ده  مرار  جک  
هی شکت   که مرار  زا  

ارلنر انراع اردنزا  الرتکهننری ه مخر کاای،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4933مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   

 شکت  فسره ا  ا ابرطر  

ترنه اطلرعر  ن  

ارلنر انراع تر م فرلردي ) نم  رسم(،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  قم؛   

  ترلیشکت   سریع م

پرلرد  نم گستکا  دره    

،فکمر  درد ه  نر هلنپاپ هارلنر هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  ا  در ؛   
عننر   نر هلنشکت  آهافع ه  

ي،ه فلزا      هش غرط  یدههاحر پرششطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  قزهیع؛   
عی رم قزه زمنشکت  لرل  گرلران  

ارلنر پرال گرز درد ه، هاحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  قم؛   
 هزا   دفرع

ی، کق رل نمرار   رنه ارل یطکاح هاحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  ادکا ؛   
 شکت    تر مرار 

هري  کمریشی، گکمریشی ه ادری  نر  نستمارل هاحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4933مقبرع، مسقق  آزاد چر در ؛   
 شکت  نصک تربک

مرنترژ انراع مرشنع لبر شریی، هاحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933مسقق  آزاد چر در ؛   
 شکت   رز گرنی دانش لرشر  

ع شنکآلر  ه اردنزا   س تی،ارلنر انرا هاحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  ادکا ، شدک تر   ي؛   
 شکت   رلر   س   ننراد
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آلر  ه اردنزا  دقرطارلنر انراع مرشنع هاحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ارلنري  سریع، مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛    
 شکت  فسی مدسر ی افشر 

ي،نر  يبکهرنتر م  ردت  شرم از مرارع  فارلنر  هاحري احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصرد  

4933ا تر  ادکا ، شدکك  س تی شاگ آ رد؛   

شکت  دانش  سنر  اکهیج  س   

  رمی ) رمنرر(

ارلنر انراع فکهف ا تنم آشپزدرن ،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛    
ترهم منپدک ا ت  عیشکت   سر  

هري  کمریشی ه گکمریشی،ارلنر انراع  نستمهاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛    

  عیگرزهر ه  سر سریشکت  فکا

  کمر افزا ریابک

ارلنر تن  اشخنصی هارارلرژي/ ان قرد عارمی،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4122ا تر  قزهیع، شدکك  س تی تر پنع؛   

 شکت  پنشکه  س   

  لرم  ایکاننر 

قلم زنی انراع محصرلر  نقکم،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4122ا تر  ادکا ، شدک تر   ي؛   

 شکت  ارلنري  رز گرنی

پرلرد زیس  ا  در    

انراع فکهف ا تنم آشپزدرن ، ارلنرهاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4122مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛    
  سریع ا تنم پر س ترهمشکت  

 ارلنر انراع لرل   ره  د ز فرلردي،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4122ا تر  هکمزگر ؛   
 شکت  پتکه ارمنع فدم

   ه شنکآلر   سریع ن   ه گرز،ار    هاحر انراع اردنزا طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 4122ا تر  ادکا ، پر ك فسره ي پکدیگ؛ 
 شکت  محکك  رزا  دنر

بر ، تر م ش رژ ،نالرتکهف يد تگرم جرشرر احراث هاحر ارلنر  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 4122، پر ك علم ه فسره ي شدکتکد؛ ينر  بکنف منگتنپچ تر د ه پ
 شکت  پر  نر  فنبک ا ابرط

 احراث هاحر ارلنر ه مرنترژ انراع  ایرن  ه اردنزا  جرنبی، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 4122، مسقق  هیژم اقتصردي پنرب؛ (يزن هم رن یه  ا LED تر نمرن س ،یتلر عن)ا
 شکت  پر  ر فکارك دادم هیکا

هش ا رع ه ارلنر، ارلنر انراع قق ر  فریبکگلرس     ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر طکح 

 4122تنش؛  زیبري جزیکم
 جسر  آقري مدکا ی

 ا تر  ادکا ، ایاپلس  هري ا ارپري،  ارلنرارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر طکح 

 4122؛ پر ك علم ه فسره ي پکدیگ

  ر ن س شکت  دانش

                     گیپکد یپزشر سرگر یپر

قق ر  پک ی  رن  درد ه، ا تر  ا  در ،  ارلنرر ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحطکح 

 4122شدک تر   رد هد؛ 
 شکت   رنر مدر  آ ار                              

 ه مرنترژ ابل ،  ارلنرارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر طکح 

 4122ا تر  ادکا ، شدکك  س تی پکنر؛ 
 شکت  ترها  ارر   تنر رب
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 تلزی و معبن غیف هایاساسی،  اشی تلزا  صنایع

 

 مجری طرح موضوع پروژه

هري  ردتارنی ه از نسی،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر انراع  سگ  

4935؛  ل چگر  یا تر  قم، شدک  س ت   
 شکت  پلرك  سگ

ي،ح رر   نه هرارا ر یپررد   ر  رنارل طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4935ا تر  دکا ر  جسر ی؛    

  پر س عنشکت   دبرد م رد   کزم

 )پر منرر(

هري فلزي طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي مرتاع  س تی ارلنر مصسرعر   تسی،  رزم  

4935ه تر درن  آ  رل ، مسقق  آزاد چر در ؛   
 شکت  اتسنک  س    ردتکي

،پرت  قزلر  قکهم   فسی، مرلی ه اقتصردي ار    م ر طکح ارجن  

4935ا تر   سسرج؛    
 شکت  پنار  پرت  قزلر  قکهم

هري فلزي،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر انراع  رزم  

4935ا تر  آذ  ریرر  شکقی، شدک تر  ابکیز؛    
تدع  رزم آ نر اردنزشکت    

مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر شاش  ک  از ضری ر   طکح ارجن  فسی،  

4935 رطکي فک ردم؛   
 شکت   سریع دهمر  قشم

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طکح ار    ه ارانم هاحر ارلنر ترشی ه  کامن ،

4931ا تر  یزد، شدک تر  ا دتر ؛    
 شکت  مرتاع ترشی یرتر  کاب ایکاننر 

هري فلزي، ه اقتصردي احراث هاحر انراع  رزمطکح ارجن  فسی، مرلی   

4931مسقق  آزاد چر در ؛   
 شکت  پر س تریک ز یع

تسسرنتکم مگ  رل نري رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

4931از م رد  مگ ا تر   اسر ؛    
 شکت   تر م مگ تریک

  نار  نسرز، رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4931 تر  دکا ر  شارلی؛ ا   
 شکت  آ ردگکا   س   ه م ر  فکیر 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر انراع پکهفنم آلرمنسنرب،

4931ا تر  مکتزي؛    
 گکهم ارلنري مرهر آلرمنسنرب

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر انراع فکهف چنسی آشپزدرن ، 

 4931کا ر   ضري، شدک تر  گسر رد؛ ا تر  د
 شکت   سریع چنسی اقریگ

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي اردنز ه ارانم م ر   سگ چنسی جلبک،

4931ا تر  آذ  ریرر  غک ی؛   
 شکت  ترهشگکا   س   طرهر

ي،شاش فرلرد رنهاحر ارل  نفکف شیار    ه افزاطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931؛ فرلرد یر ، شدک تر  لسرر ، شدکك  س تا تر  ا  د  
 شکت   پدک فرلرد لسرر 
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یسن    هش مغسرط  نسن  عنن ل رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

4931؛ بکنشدک تر  تل ،یشکق رر یا تر  آذ  ر  

 شکت  ار    م رد  

  ر یع ا س زنرم  هد

  یخت  گکي مگ ه آلنرژهري آ ،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4931نرحن   س تی اژی ؛ ا تر  ا  در ،   
پر ارك پر س آ یر شکت    

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث تر درن  آ  رل ،

4931 البکز؛ا تر    
ز یع  پرهر شکت    

ریعانراع ا رل  فلزي اردنزا   س طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر  

4931ن  ، گرز ه پتکهشنای، ا تر  ا  در ، شدک تر  لسرر ؛   
 شکت   رزم پنشگرب مریس 

،%2.1 سگ مگ  يهاحر فکآه طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931؛ شدک تر  هشتکهد ،یشکق رر یا تر  آذ  ر  
مگ  دسر آذ ا  عیشکت   سر  

تقنم، ذه  ه  یخت  گکي ه ننکهگرم،ي هاحر احنري مسه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج  

4933ا تر   اسر ، شدک تر  دامغر ؛   
 شکت  فرلرد تریک دامغر 

4933؛ ا تخکاج م ر   ک  دهتره ي ه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج عنفلر  قر م پکش یشکت  مدسر    

،نسرز ار ن  رنارلي ه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج  

4933ا تر  ادکا ؛   
  لقرنیجسر  آقري 

ي احراث تر درن  فرلرد،ه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج  

4122شدک تر  منرنرهآ ؛   
 شکت  ار    م رد  فرلرد مرکا 

ي هاحر ارلنر انراع مقرطع فرلردي )نبشی، نرهدانی ه منلگکد(، ه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج

4122ا تر  مکتزي، شدکك  س تی زاهی ؛   
  جسر  آقري حانر مر ی پر

ي احراث هاحر آ رر ي عالنر  حکا ای،ه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج  

4122ا تر  ادکا ؛    
 شکت  فرلرد حریر

 ارلنر اتسنر آلرمنسنرب، ي احراث هاحره اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج

 4122ا تر  قزهیع، شدکك  س تی حرنان ؛ 
 شکت   ام ا کیشم انکازیگ

 ارلنر انراع مقرطع فرلردي،  ي احراث هاحره اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج

 4122ا تر   نستر  ه  لرچستر ؛ 
 شکت  ار    م رد  فرلرد مرکا 

 ارلنر انراع  سگ از نسی مصسرعی،  ي احراث هاحره اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج

 4122؛ مکتز  شر هاحرهري فسره  دانشگرم آزاد ا لرمی هاحر  هدهع
 جسر  آقري   نر فکگرم

 ارلنر ا رل  فلزي ه  رل ،  ي احراث هاحره اقتصرد یمرل ،یفس  نکح ارجط

 4122تشر  عکاق؛ 
 جسر  آقري دتتک محارهنر
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 جببیلی صنایع و صنایع غذائی،  شاور،ی                    

 مجری طرح موضوع پروژه

  ،یرهنانراع  هغع گ ي سره  ست  رناحراث هاحر ارل ياقتصرده  یمرل ،یفس  نطکح ارج

4939ا تر  ادکا ؛   
 شکت  گلکنگ

،یلبس يهرفکآه دم رنهاحر ارل يه اقتصرد یمرل ،یفس  نطکح ارج  

4931ا تر  البکز؛   
 شکت   سریع شنک تکدا 

  سري مکتبر ،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر  ر انسگ ه  ست 

4931رزنر ا ؛ ا تر  م   
 جسر  آقري عبراللدی

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع پکه ش، تشتر  ه فکآه ي  رقلار  ه 

4935ارلنر در اك طنر ، ا تر  گنلر ؛   

 شکت  تش  ه  س   ه تشتر گرم

نر  گنلر سرن رقلار  اه فکآه ي    

دش  ه پسنک پنتزا،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر شنک   

4935ا تر  البکز؛    

 شکت  پر  نر   س   شریر 

 ) لرمر(

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر انراع لبسنر ،

4935شدک تر  طبگ؛   
 جسر  آقري مدسرس یر ف زادم

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر پکه ش مکغ گرشتی،

5493ا تر  دکا ر   ضري؛   
 شکت  یرتر ز اع  گستک دیسر

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث  رغ هلر، ا تر  ادکا ،

4935شدک تر  شدکیر ؛   
 جسر  آقري دتتک  رقکزادم

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم گرهدا ي شنکي،

4935ا تر  البکز؛   
 جسر  آقري احاري

 طیشکا  دا  د  یشرم ا قرب اهلر یندرل گراه رنارلاحراث هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4935ي، ا تر  ادکا ؛ گم محار  ی ر محر  ياگلخرن   

 شکت  دانش  سنر  تش   رف 

 گنرهر  دا هیی آ نر

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر انراع آ انرم ه

4935مرهنر؛ پر م منرم، ا تر  ادکا ، شدک تر  د   
  بر شدر پر ر گردشکت  

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم مرتاع پکه ش  رقلار  ه مکغ گرشتی،

4935ا تر  قزهیع، شدک تر   ر نع زهکا؛    
 جسر  آقري محار هطسی

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر لبسنر ،

4935، شدک تر   لارس؛ ا تر  آذ  ریرر  غک ی   
 شکت  هرمر  شنک  لارس

  سري  هغع زیتر ،  رزي ه  ست طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر آمردم

4935ا تر  مرزنر ا  )شدک تر  چرلرس(؛   
  بز چرلرس يتدک ر یشکت  ا رهن

لش نک،منرم ه مرياهاحر ارلنر انراع آ احرراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   جسر  آقري مدسرس اکا ی 
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4935ا تر  ادکا ؛    

  سري مراد غذا ی،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر ه  ست 

4935ا تر  ادکا ، شدکك  س تی عبرس آ رد؛    

ا ب طلر ی ایکاننر شکت    

راد غذا ی،  سري مطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر ه  ست   

4935مسقق  هیژم اقتصردي  ل چگر ؛   

  رز گرنی مراد غذا یشکت  

گنتی افق آ یر   

  سري انراع نر ،  رزي ه  ست طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر آمردم

4935تن  ه شنکیسی، ا تر  ادکا ؛   
 شکت  نر  آه د پرنن 

  ی هش پک     قسر ارلنرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر 

4931؛  ن لرنر يمراد  کطرنزا ا ت ردم از  ره   
 شکت  پر س ط م

مز ع  چسر مسظر م منار    ه اراطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931؛ رنر یه تش   رمنتپر ،  رغ م ی ز  رنع ه مره پکه ش  
 جسر  آقري ترهه ی

انراع  ستسی  ستی، ارلنرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

4931ا تر  زنرر ، شدک تر  ا دک؛   

 شکت  ارلنري مراد غذا ی

 ایرم آل ترم غک 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر ه فکآه ي مراد غذا ی،

4931ا تر  قزهیع، شدک تر  ارتستر ؛   

 شکت   سریع غذا ی

مدک آفتر  البکز   

  سري دشربر  ه حبر ر ،مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر  ست  طکح ارجن  فسی،

4931مسقق  آزاد ا هنر؛   

پخش عنشکت   د  

ا هنر ر نت   

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر انراع لبسنر ،

4931ا تر  مرزنر ا ، شدک تر   ر م؛   

 شکت  لبسنر  شارل

) رغک(   

  سري انراع منرم دش ،رلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر ه  ست طکح ارجن  فسی، م

4931ا تر  ا د نم، شدک تر  تربک؛   
پر  ی بزعل عیعر ر يجسر  آقر  

ی،   گرج  فکنگ رنهاحر ارل منار    ه اراطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  ملر د؛   

  یشکت  ا رهن

عنمدکچ یغذا  عی سر  

ي،نرش ه چرانراع دب سري طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر ه  ست   

4931ا تر  ادکا ، شدکك  س تی فنکهزترم؛   

ار     کا کيشکت    

دي پخش دیلار    

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم هاحر ارلنر انراع غذاهري آمردم ه ننا  آمردم،

4931تسسکه مرهی، ا تر  گنلر ؛     گرج  فکنگی ه  
  سریع غذا ی آ یر مقائعشکت  

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر انراع  ستسی  ستی ه پر تر یزم،

4931ا تر  تکد تر ، شدک تر   سسرج؛   
 جسر  آقري هردي  نگلکي

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث تر درن  ارلنر آ د،

4931ادکا ، شدک تر  شدکیر ؛ ا تر    
 شکت  آ دیس   دسرز ایکاننر 

،(زیآمردم مسرار )فکنچ فکا ا نن یسنزم بن  رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   شکت  آ ار   نب ایکاننر  
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4931؛ شدک تر   کا  ،یشکق رر یا تر  آذ  ر  

ه شر ،  یتسسکه،  گ، اکش رم،نانراع آ ا رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4931؛ کیا تر  هارا ، شدک تر  ملر؛ مک ر، مر مرلرد ه عسم  

                       شنت يجدر  غذا ییغذا عی سر

اص ن  ه  ست   سري انراع  هغع در اتی،  رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار      

9314مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   
                       شکت  نریع  رنژ ترهم

شک   ه نرشنرنی، گ،  رم،نانراع آ ا رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931جزیکم زیبري تنش؛   

يهرمزم عن کزمشکت    

شنت زنانگشگ     

تردهري شنانریی،انراع  رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر   اسر ، شدک تر  ایرانری؛   
 جسر  آقري عبر  لی  رقکي

طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث  ری  پشتنبرنی از مزا ع پکه ش مرهنر  د یریی 

4931د ق گ، ا تر  مرزنر ا ، شدک تر  تلر آ رد؛   
 شکت  تلر  گستک ننرر

ک مریع از ملرس ننشرک،دان رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  آذ  ریرر  شکقی؛   
 جسر  آقري قرهکي

انراع آ انرم، مک ر ه مر مرلرد، رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  ادکا ، شدکك  س تی دمرهنر؛   
 شکت   ر  پر    پلناک

ک لبسی،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر ا تر ا  

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  ملر د؛   
ا  ژ  زیس شکت    

اسبرتر ه  نگر ، ه  ست   سري رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛   
 شکت  امنر گستک عرلی

ه مرام د   ییانراع آدامگ دا ه هاحر ارلنر عناهل طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث

4931، ا تر  فر س، لر  تر   ز گ؛ رن ندره م  
 جسر  آقري دتتک  ضر ا ار ی

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر پکه ش انراع شتکمکغ،

4933ا تر   رشدک، شدک تر  جم؛   
 جسر  آقري  دسرب  اغرنی

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر ارلنر در اك داب،

4933شدک تر  گسر رد؛   
 گکهم  س تی گسر رد

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر فکآه ي ه  ست   سري قدرم،

4933ا تر  تکمرنشرم، شدکك  س تی زاگکس؛   
 شکت  فر س  ر  ارر    نع الالم پر ر گرد                                             

ن  هاحر ارلنر شرک، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه افزایش فکف  

4933ا تر  درز تر ؛   
 شکت  تش  ه  س   قسر دره منرن 

طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر انراع  هغع در اتی ه در اك آمردم داب ه 

4933مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛  طنر ،  
 شکت  غلر   ر 

،دکمر  سري دکمر ه  ست  کمنش کدکمر،ندا رنهاحر ارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   شکت  نخم  رزا    تر مرهر  
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4933ا تر  تکمر ، شدک تر  مرهر ؛   

طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر  کیرل  ر ، آجنم، شنکیسی ه غذاي حنرانر  

4933درنگی، ا تر  قزهیع، شدکك  س تی تر پنع؛   
 شکت  ار     رزا   ا ع

 جن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع  سریع غذا ی،طکح ار

4933ا تر  ادکا ، شدکك  س تی پنشرا؛   
 شکت   نسرری  گکجی

 هاحر ارلنر  ذ  ذ  ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث

4122شدک تر  گسر رد؛   
 گکهم  س تی گسر رد

 هاحر ارلنر شنکم دکمر ه انگر ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث

 4122ا تر  چدر محرل ه  ختنر ي؛ 
 جسر  آقري هاریر  جاشنري

 شکت  تشتر گرم  س تی داب شرهر 4122تشتر گرم  س تی داب، ا تر  تکمرنشرم؛  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث

 شکت   ا ع د مر  4122تر  قزهیع؛ احراث هاحر ارلنر انراع آدامگ، ا  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 شکت  ا رهنی تش  ه داب هحر  قر م آ رد 4122احراث شدکك گلخرن  اي، ا تر  ا  در ؛  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي
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 سلولو،ی و شساجی صنایع

پروژه موضوع  مجری طرح 

هاحر دهزنرگی انراع پرشرك، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث  

4935ا تر  ادکا ؛    
 شکت  آ ار  رف   ر 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طکح ار    ه ارانم هاحر ارلنر نخ اتکیلن ،

4931ا تر  یزد، شدک تر  منبر؛    
 شکت   سریع تکك یزد

ی، رفمنه گل يدا  يهرانراع  رفت  یاحراث هاحر  رفسرگطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931ا تر   اسر ، شدک تر  دامغر ؛   

 شکت  ا رهنی   

 م                           نریع افزایش هسک  ر د هاز

ترغذ پرز، رنرارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر   

4931ا تر   اسر ، شدکك  س تی ایرانری؛   
 شکت  پر  نر  ترغذ

قتصردي احراث هاحر  رفسرگی، دهزنرگی ه  نگکزي،طکح ارجن  فسی، مرلی ه ا  

4931هکنرم؛   س تی شدکك ا  در ،ا تر    
 شکت   رف  تبنک جزم

 ،انراع پرشرك یهاحر دهزنرگ منار    ه اراطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4931؛ زا شع یا تر  ادکا ، شدکك  س ت
 شکت  جرم  آ ایر  مرشنع نریر                   

ارلنر انراع ترغذ دیرا ي،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  ا  در ، شدک تر  ترشر ؛   
 شکت  فکاگستکا  هسک درن  ترغذي

ارلنر انراع مبلار ،هاحر  منار    ه اراطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931شدک تر  ا لرمشدک؛ ا تر  ادکا ،   
                جسر  آقري ی قر ی   

ارلنر فلرانسگ از ترغذ  رطل ،هاحر طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4933ا تر  دکا ر   ضري، شدک تر  قرچر ؛   
 شکت   رننر تر اع ایکاننر 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر انراع ترغذ تپی، چرپ ه احکیک،

4933شدک تر  دلخرل؛   
ار پر آ شکت    

  ،MDFطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر 

 4933ا تر  مرزنر ا ؛ 
 شکت  نرر چر 

 ،نخ اریکطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر ارلنر 

 4122؛ ادکا ا تر   
 جسر  آقري حانري
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 اارویی و پلاستیک، شیمیایی صنایع

ضوع پروژهمو  مجری طرح 

،لعناایاز پل ير نانراع لرل  ه نرا  آ  رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4939ا تر  زنرر ؛    
آ ک ر   رزم  سپر  زنرر شکت    

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر ارلنر  قکي پ ، 

4939ا تر  البکز؛   
 شکت  ارا  گستک تکمر 

اانلع/ اانلع اتسریر، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر پلیطکح ارجن  فسی،   

4939؛ شدک تر   رتر  ،یغک  رر یا تر  آذ  ر  
 شکت  فسی مدسر ی پتکهجم

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر پرد  ا تخرا ،

4939ا تر  ادکا ؛    
 جسر  آقري فکیره  ارجن 

ي ارلنر انراع محصرلر  آ ایشی ه  دراشتی، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصرد  

4931ا تر  ادکا ؛   
 شکت  هیکا د دشر   کنر

،فکربر مصی یرناش پلر تکارددطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر   

4935ا تر   نستر  ه  لرچستر ؛    
 جسر  آقري مکاضی تنخرا

رلنر نریلر  ه  ل ر ،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    تر درن  ا  

4935ا تر  آذ  ریرر  شکقی؛    
 شکت   سریع پتکه پنکامر  ابکیز

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طکح ار    ه ارانم هاحر ارلنر انراع فنلم ه شنلسگ از 

4931 ی، ا تر  ادکا ؛ هياانلع ه پیپلی  

  سري شکت   سریع  ست 

 پریر پلر   آزادي

مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر نرنر ذ ا  اتسنر  هي،  طکح ارجن  فسی،  

4931ا تر  ا  در ؛   
عن رزم پکش زیشرنرشکت    

هري  تع،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر افزهدنی  

4931ا تر  یزد، شدک تر  ا دتر ؛    
 شکت  پریرا  پرلرد پنشکه

اانرلع،لریر  از پلریانرراع فنرلم ی  رنررلاطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي هاحر   

4931ا تر  ادکا ، شدکك  س تی فنکهزترم؛   
 شکت  ارر   ترم  یحر  پلر تن 

  ،ییفکفشر عیمر ي سر ست طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر 

4931؛ رنل  س تی شدکك ،عیا تر  قزهغنکم، ه  یید تشر  
 شکت  هر پکداز ادکا 

 ،PVCه  لعناالیانراع لرل  ه ااصرلر  از پ رنارلجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر طکح ار

4931 ز گ شنکاز؛   س تی شدکك فر س،ا تر    
جم گستک کازنشکت  ش  

مخرز  پلیانراع  رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر   اانلسی  ر  نستم چکدشی، 

4931قزهیع؛ ا تر    
   پلناک ارا  البکزآ گرشکت  
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هري آ ایشی ه طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر عقک، د رده ان  ه فکآه دم

4931آ رد؛ شاگ س تی  شدکك ادکا ،ا تر   دراشتی،   
 شکت  پنشکه ارر   مدرب

 ، PVCطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر پرنم  ردتارنی از 

م اقتصردي ترهم؛ مسقق  هیژ 4931 
 شکت  ایترك ارر  

، پکهفنم اه اق فشکدمطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر ت پرش، دیرا پرش ه   

 4931مسقق  هیژم اقتصردي ترهم؛ 
 شکت  ایترك ارر  

، نآپرا یر هتسننرنر ذ ا  ه رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

؛ شدک تر   در رد ،زدیا تر   4931 
 زادم جسر  آقري  دکهز  لقر 

پکهپنلع،ارلنر فکهف پلیهاحر  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم  

4931آ رد؛ شاگ یا تر  ادکا ، شدکك  س ت  
 شکت    ک ار  ر  س   ایکاننر 

  گکانرل  ستریس ، رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر 

4931ا  در ، شدکك  س تی ترهپری ؛ ا تر    
ننرر پرك نقش جدر شکت    

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر ارلنر اانلع )اار  تکاتک(،

4931؛ 4پر س  ياقتصرد ژمیمسقق  ه   
 شکت  پر  ر فنرا  پریرا 

، ر   ردم رپک فس ییرنانترد ش رنارلطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر   

4933ا تر  تکمر ؛   
ا رهنی ا لرمی مرتاع  س تی  فسسرر شکت    

(، جرمبر  اتتر  هر د ينر رزطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    هاحر ارلنر دهدم  س تی )  

4933شدک  س تی ترهم؛   
 شکت  دهدم  س تی پر س

انراع چکب  ب  ه  سگنع، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  رز رزي ه نر رزي هاحر ارلنر   

4933شدک؛ ا تر  ادکا ، شدکك  س تی چکب  
آ تر چکب مدرجکشکت    

 ه اکمرفکمنسگ، IMLی     هش رنفکهف پلر ت رنهاحر ارل طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 4122ی، شدک تر  آذ شدک؛ شکق رر یا تر  آذ  ر
    شکت  شکیف آذ   دسر

 ،یقرد عارم/ ان يرژهارارل یصناشخ  نت رنارلاحراث هاحر  ديطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصر

 4122ا تر  قزهیع، شدکك  س تی تر پنع؛ 
 شکت  پنشکه  س    لرم  ایکاننر 

 پرد  شریسرم البس ، رنارلاحراث هاحر  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 4122ا تر  ادکا ، شدکك  س تی شاگ آ رد؛ 
 شکت  پرتر  فکاز آیسر 
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 خبما ، ساختمان و گفاشگفی

 مجری طرح موضوع پروژه

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ها دا  ه فکهش انراع درد ه، 

 4931ا تر  ادکا ؛ 
 شکت   دنع ارکه  پدک

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث  کددرن ،

 4931ا تر  مرزنر ا ؛  
 جسر  آقري   نري

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   تر ا  ه ارلر  پذیکایی،

 4931ا تر  مرزنر ا ؛  
 جسر  آقري  هز   حنر ي

 لسر، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع گکدشگکي ه شدک رزي پر   

 4931ا تر  البکز، 
 شکت  پر    لسر البکز

 آلر   ردتارنی، شنعطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي دکیر مر

 4931ا تر  ادکا ؛ 
 شکت   ردتارنی تنر

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي اص ن  ه ارزیع آ  شک ،

 4931ا تر   رشدک؛  
 شکت  لنر  تنانر ارا 

 ، FTTHطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث شبر  

 4935ي، شدک تکد؛ ر ن تر  چدر محرل ه  ختا
دشکت   کج نر  شدکتک  

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع ه زشی،

 4935ا تر  لک تر ، شدک تر  د هد؛  
 جسر  آقري مدسرس محکا ی

 سري محصرلر  هري ا رنری جد   ست طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طکح احراث تر گرم

 4935، مسقق  آزاد انزلی، گلشع جردم زیبرتسر ؛  رد اای
س دلن  جسر  آقري مدسر  

 سگناجر م  شکط االن  ار    پر ت انرازي هاحراث،  ام طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

 4935؛ الاللی امرب دانسی ) م(د  فکهدگرم  نع ییارنهراپ 
نمشکت   ردتار  درن  گستک گ  

 ،MVNOتسب ه تر   ي ام انرازطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4935ا تر  ادکا ؛  
عنهرشاسر ام ر نابرطر   ا شکت    

 هري عاکانی،  فرهی، ه زشی ه فکهسگی پکهژمار    ه طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 هري فکهسگی ه هسکي ه غنکم(؛هري چسرمسظر م ه زشی، ا تخک، مرتاعا تر   اسر  ) رلع

4935 

 جسر  آقري مدسرس حسع زادم

 رمر   س تی هااکج ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هاحر د

 4935ا تر  مکتزي؛ 
 جسر  آقري مدسرس محاري

  کدا ي از شسره  مسرفک کي ا کیحی ترارمر ا  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي دکیر ه  دکم

 4935متکي(، ا تر  درز تر ؛  19)  تر ا  ه هتم د یریی 

 شکت  ا رهنی حام ه نقم د یریی

  تر م د دشر  آ دري ا هنر 
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  کدا ي از ی  فکهنر تشتی  ه ه کح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي دکیر ه  دکمط

 4935)حام مسرفک، درد ه  را ي،ترنتنسک ک(، ا تر  درز تر ؛ 

 شکت  ا رهنی حام ه نقم د یریی 

  تر م د دشر  آ دري ا هنر

 ی، اشره رگ اسي ه گکدشگک یستیار  ،یحیاحرراث مررتاع ا کطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4935ا تر  ادکا ، شدک تر  فنکهزترم؛ 

هري دیلار  گکهم شکت   

 )انبرم  رزا  پکدیگ دیلار (

 ي،مرتاع گکدشگک منار    ه اراطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4935ا تر  گنلر ؛  

پر  تلر  يمدر یعل ر یآقر  

پر محار   ار ینک ه  

 ،مرداتتر یکا یهتم،   تر ا  ه ارلر  پذ من  ه اراار  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4935شدک؛ ا تر  ایلرب، شدک تر  د م 
 جسر  آقري علی نر ي

  فرهی،  -طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع گکدشگکي درمرای

 4935ا تر  ادکا ،  ه تري فنکهز دکاب؛ 
ننرجسر  آقري مکاضی انتظرب  

 ن کم، 9222اقتصردي احراث  چنسگ پلرن  مکتزي ه تاپ ده ا   رد   طکح ارجن  فسی، مرلی ه

 4935شدک تر  چر در ، شدکك پتکهشنای مرکا ؛  
 شکت  ار    نگنع مرکا 

  خشی م لرلر ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مکتز ارا 

 4931ا تر  ادکا ؛ 
  کتر  درنم شدکیر ي

 احراث فکهشگرم  ز گ چسر مسظر مطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4931ي، ا تر  ادکا ؛ اکمن   فکهشگرم زنر میابر  ن ر قر ل

یمدسر  یشکت   رز گرن  

  عنتر پ یهست ریآ  

 مکتز ا قرط درد ههري فک ردم،احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4931ا تر  مکتزي؛  
آژنر  بک آ نرشکت    

 د مرنگرم پر   ه زیبر ی،احراث ردي طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتص

 4931ا تر  قزهیع؛  
 جسر  آقري دتتک دبنکي

ي،گکده اقرمتگرم  رب يمرتاع درمر  گکدشگکطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  دمرهنر،  ه تري  ک سرا ؛    
 جسر  آقري محار ضر عزیزي

ه اقرمتگرم  يدرمر  گکدشگک  اهی نع مرتاعي احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصرد

4931ي، ا تر  ادکا ،  ه تري ز یع دش ؛ گکد رب  
 جسر  آقري امنک مس رد یحنی

ه اقرمتگرم  يدرمر  گکدشگک  اهی نع مرتاعطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث 

4931قم؛  -جردم ادکا  12ي، تنلرمتک گکد رب  
ایجسر  آقري محسع قر   

  تر م، 5طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هتم 

4931ا تر  ادکا ؛    
 شکت  پریرا  پرلرد پنشکه

ار یستی، ا کیحی ه گکدشگکي،  مرتاعطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  گنلر ، شدک تر  فرمع؛   
 جسر  آقري محار ن نای ننر

،کیپذمدار  منه ارا زنارد ،يکم ،  رز رزمطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

                   4931ا تر  ادکا ؛ 
 جسر  آقري علی ج  کنژاد
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 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي مرتاع ا کیحی، گکدشگکي گذ گرم  رحلی هسکمسرا ،

4931جزیکم قشم؛   

 جسر  آقري مدکداد ا  ر نر 

هتم آپر اار ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث  

4931ا تر  مرزنر ا ، شدک تر  نرشدک؛   
 جسر  آقري علی ضکغرمی بر  

ي،ه گکدشگک ی، ار یستیحیمرتاع ا ک طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4931ا تر   نستر  ه  لرچستر ، شدک تر  چر در ؛   
عبرالستر   رشسرمجسر  آقري   

یی،رکایاررلر  پذ منار    ه اراطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  پنشرا،  ه تري یرب؛   
 جسر  آقري محار حسع دردب

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هتم آپر اار ،

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  پکدیگ؛   
 شکت   رزم تر ا  ایلرب

،لرقین ياحراث مسقق  گکدشگک طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4931ر  ادکا ،  ه تري  نرآ رد فنکهزترم؛ ا ت  

یشکت  ا رهن  

ر نکانیعاکا  ا يانبرم  رز   

ی، ارر ي،حیمرتاع ا ک طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4931ا تر  ادکا ، شدک تر    ردش ؛   

  یشکت  ا رهن

   ردش  شمیجردم ا ک عننگ

،شارل شمی ام ا ک یحیه ا ک يمرارع  گکدشگک طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4931ي،  ر شدنر  جریی؛ شدک تر   ر ا تر  مرزنر ا ،   
 جسر  آقري مدسرس امنسی

،کا ید  ا ی س ت خرن یهاحر  دتشر عناحراث نخستطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931ا تر  ادکا ؛   
ارزی س   ار شگرمر نشکت  پ  

افزایش ارا  چرپخرن ،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار   ، ارانم ه   

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  پنشرا،  ه تري گل برس؛   
 جسر  آقري حسنع حنر ي

  42از ا رل  شار م  ي کدا ه  دکم زناردطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4931؛ پر س يه انکژ ياقتصرد ژمیه مسقق  ییرید  يهررن ی سرد  ه پر  رزمر   
 شکت  پر  ر فنرا  پریرا 

،عار   ا ترد زمر  يگکدگرم  رباقرم  زنه ارد منارا طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4931ا تر  ادکا ،  ه تري تع؛   
 جسر  آقري ا ترد زمر 

ي،  گکد  نه طب یه زش ،یه مرارع  فکهسگ یمرتاع ا کجگره طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي

  4931ی؛ ل    یدهار ي ه تر ،يا تر  ادکا ، شدک تر   
 جسر  آقري حسنع عزیزي

مسقق  گکدشگکي ه ا کجگرهی ترهستر  پر ك آشتنر ، طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  

4931ا تر  مکتزي، شدک تر  آشتنر ؛   
 شدکدا ي آشتنر 

ار یستی، ا کیحی ه گکدشگکي،  مرتاعطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ک؛ ا تر  گلستر ، شدک تر  آزادشد  

هري دیلار  گکهم شکت   

 )انبرم  رزا  پکدیگ دیلار (

ی، اه عنه   یدرمر   فره ،یحیمرتاع ا کطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931 ش ؛  –آزاد ام قزهیع  01تنلرمتک   
 شکت  مشره یع  کج  لسر قزهیع
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،رهنر که دم يمرتاع گکدشگکطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ا تر  ادکا ، شدک تر  دمرهنر؛   

  عن   ، محار آل حس یرنیآ یعل ر یآقر

يه محار نر   

فلرمنسگر، يگکدشگک طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مسقق  نارن   

4931شدک؛ ا تر  مرزنر ا ، شدک تر   لار   
 شکت  هلریسگ گکدشگکي فلرمنسگر

حراث مرتاع اقرمتی، ا کیحی ه گکدشگکي،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ا  

4931ا تر  مرزنر ا ، شدک تر   امسک،  ه تري ا    تل ؛   
 جسر  آقري مرل  جرلریی

ي، ه گکدشگک یستیار  ،یحیاحراث مرتاع ا کطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4931؛ آ رد، پرعلم )مسقق  زال(ا تر  لک تر ، شدک تر  دکب  
  کتر  درنم آ منع

 ، ه درن  مسرفک آها یالاللعناحراث مرتاع ترف    تر ا   طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4931؛ مرل رر  ي ه تر رهرم،نشدک تر    لر ،نا تر  گ  
 جسر  آقري محار حسسرنر

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هتم آپر اار ،

4931ا تر  ادکا ؛   
یرنن رف یج  ک پر  کق يآقرجسر    

ی، اه عنه   یدرمر   فره ،گکدشگکيمرتاع طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث   

4931ابکیز؛  –آزاد ام زنرر   35تنلرمتک   

 مر س  ار    فع آه ي دیر   رزنرگی

درمر  چرپ ه  ست   سري،هاحر  طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي ار    ه ارانم  

4931؛ ا تر  ادکا   
ارر   ایکاننر  شکت    ک ار  ر  

  تر م، 5طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث هتم 

4931ا تر  درز تر ؛   
  ردق اهرازیر  يآقرجسر  

 ي، ه گکدشگک یستیار  ،یحیاحراث مرتاع ا کطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4931ادکا ، مسقق  جر ر ؛ ا تر  
 جسر  آقري مرنر م صرب فای

   کم درن   ستی، احراث ی ه اقتصردي طکح ارجن  فسی، مرل

 4931مرزنر ا ، شدک تر  محاردآ رد؛ ا تر  
 جسر  آقري  ردقی

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي اهلنع ا ک آزمریشگرم )مگر لب( اارب مررننزم دره منرن ، 

 4933ا تر  ادکا ؛ 
س  درمر  آ مر   لرم  ارهمر   

دارنپذیک، اث ماحرطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4933ادکا ؛ ا تر    
 جسر  آقري  نر محار  ر  هرشای

شدک  لرم   بکا، احراثطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4933جزیکم زیبري تنش؛   
شنت ر نکانیشکت   بکا  لرم  ا  

4933ي جزیکم هکمز؛ احراث اقرمتگرم  رب گکدطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي  يج هکمزاه  قر جسر  آقري ی   

مرتاع گکدشگکي اطلگ،احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4933ی؛ شکق رر یا تر  آذ  ر  
 شکت  اطلگ ژ 
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 رد ا   ه  رزي ذدنکم مررننزم انبر   کدا ي  دکم ه طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث

4933پر س؛  انکژي اقتصردي هیژم مسقق  پر س درمرای  سر  د  پتکهشنای جرمر فل  محصرلر   

 شکت  پر  ر فنرا  پریرا 

  انی،پنس  مرار  را ي ه اارمبنماحراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4933دکا ر   ضري، طکقب ؛ ا تر    
 جسر  آقري ا رال ضم   تانر 

مرتاع  نع  اهی ه درمر   فرهی  کت ،احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4933ا  در ؛  -آزاد ام شنکاز   
ر نکانیافکهزا   پدک ا رر نشکت  ن  

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي مکم  ه احنري تر هانسکاي شرم عبر ی،

4122ا تر   اسر ، شدک تر  ایرانری؛   
 جسر  آقري احار ضر ز اع  تر 

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي مکم  ه احنري اقرمتگرم  ستی،

4122ا تر  ا  در ؛   
علی مرمسنر  هکنري  آقري جسر  

   کم درن   ستی،احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

4122درز تر ، شدک تر  دزفرل؛ ا تر    
  رغپر  مضر  دسردرنم م کتر  

شدکك  نساریی،احراث طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي   

4122فر س؛ ا تر    
اار   رز  یمت رل هسک يهسک ردن س  

   تر ا  ه ترفی شرپ،احراث مرلی ه اقتصردي  طکح ارجن  فسی،

4122جزیکم زیبري تنش؛   
آقریر  اقی پر  ه مرلرییجسر    

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع گکدشگکي  رنري عار  ،

4122ا تر  ا  در ، شدک تر  گلپریگر ؛   
  کتر  درنم اشکف اه عی

اع مسررنی ه ارر ي اهشنر ،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرت  

4122ا تر  گنلر ، شدک تر  چر رسک؛   
 گکهم  ردتارنی تر د ر

 طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي مشر ت  د   رد  ه  دکم  کدا ي مرارع  ه زشی

4122ا رراش  رشگرم انقلر  ادکا ؛    
 شکت  ه زش ده تر  دیلار 

 کدشگکي آ ننرر،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي احراث مرتاع گ

4122ا تر  مرزنر ا ، شدک تر   امسک؛   
 جسر  آقري نبی الل  گم اپ 

 ، تر م 5ه هتم  یدرمرا ،يگکدشگک ،یحیاحراث مرارع  ا کطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122شدک تر  عسلری ؛ 
 شکت   رحم اهراز حک

 ریع د تی،ار    هاحر فنکهزم تر ي  سطکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122ا تر  ا  در ، شدکك  س تی دهل  آ رد؛ 
 جسر  آقري امنک آقرجرنی

 مکم  ه  رز رزي اقرم  گرم  ستی،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122ا تر  ا  در ؛ 
 جسر  آقري علی مرمسنر  هکنري

 ،مرقررفر  پر پررن احراث زا ک کاي طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122ا ر   ضري، مشدر مقرس؛ ا تر  دک
- 
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 احراث مرتع درمر   فرهی ه  نع  اهی،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122 ش ؛  -آزاد ام قزهیع 
 جسر  آقري  ضر ی قر ی

 احراث مرتع گکدشگکي،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122ا تر  مرزنر ا ، شدک تر   امسک؛ 
 جسر  آقري علی جارلی

 گکدشگکي،ا کیحی ه  احراث مرتعجن  فسی، مرلی ه اقتصردي طکح ار

 4122ادکا ؛  -جردم قریم قم  15تنلرمتک 
 شکت  فرک  ر تر  ایکاننر 

 جسر  آقري دتتک ارجن  4122؛  دسرزي هتم لرل  ادکا طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

  تر م، 5احراث هتم طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122؛ رهمشدک تر  گس
 جسر  آقري شدبرزي

 احراث مرتاع ا کیحی ه گکدشگکي،طکح ارجن  فسی، مرلی ه اقتصردي 

 4122ا تر  ادکا ، حصر ك؛ 
 جسر  آقري حصر تی
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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 

دفتر مرکزی تھران: پاسداران، خیابان نیستان چھارم، پالک ۱/۳، طبقه ۵، واحد ۱۶
ش، طبقه ۳، واحد ۳۱۵ ش، بلوار میرمھنا، برج نوآوری کی ش: جزیره کی  دفتر شعبه جزیره کی

(۰۲۱) ۲۶ ۶۵ ۶۹ ۰۸ - ۲۶ ۶۵ ۲۶ ۱۲ - ۲۲ ۵۴ ۲۱ ۹۶
(۰۷۶) ۴۴۴ ۹۶ ۰۰۶  

www.behinsanat.com info@behinsanat.com


