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 مقدمه

گزارش پیش رو، مروری اجمالی بر اتفاقات و فراز و نشیب های کشور در حوزه سرمایه گذاری صنعتی است. 
شرکت دانش بنیان بهین صنعت یاب، با توجه به رسالت خود مبنی بر عملی نمودن ایده ها، تصمیم گرفته 
است شرح حال مختصری از آنچه که در این روزهای صنایع ایران می گذرد را از دریچه نگاهش به این اتفاقات 
روایت کند. این مهم با هدف آن است که بتواند مخاطبین و عالقه مندان عرصه تولید و سرمایه گذاری را تا 

حدی با چالش ها و ظرفیت های این دسته آشنا سازد.
شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، از پیشروهای عرصه مشاوره فنی و سرمایه گذاری، با 
ماهیت علمی و پژوهشی خود برای ایجاد یک منبع دقیق و کاربردی از اطالعات بروز برای عالقمندان مطالب 
مختلفی را در پایگاه اطالع رسانی آنالین خود منتشر می کند. امسال نیز تصمیم گرفتیم تا یک پرده از آنچه که 

خودمان تجربه کردیم را در اختیار شما قرار دهیم. 
مطالب پیش روی، بازخوردی از آن چیزی است که ما در طی سال 1400 از مشتریان ارزشمند شرکت دریافت 

نمودیم و آنرا در قالب یک گزارش جامع منتشر خواهیم کرد. 



۵



سال 1400 را با طلب کمک از پروردگار شروع کردیم و در طی مسیر با اتفاقات مختلفی رو به رو شدیم؛ 
پایان کار دولت دوازدهم و استقرار دولت جدید باعث شد تا شاخص های سرمایه گذاری تا حدی از سیر 
صعودی و نزولی خود کم کند و شکلی ثابت به خود بگیرد. از طرفی مذاکرات برجام موجب شد تا سرمایه

 گذاری با حرکت کندتری پیش برود و تا زمان اعالم نتایج، چشم ها به مذاکرات دوخته شود. 
همچنین پاندمی کووید 19 با ورود گونه موسوم“اومیکرون” در مبادالت جهانی اختالل ایجاد کرد و در 
تجربه مشابه شرکت برای یکی از سرمایه گذاران، خط تولید خریداری شده از کشور هند با زمان تحویل 
نیز اخبار جنگ میان  2023 موکول شد. همینطور در روزهای پایانی سال  2021 به سال  مقرر در سال 
روسیه و اوکراین، ضربه سنگینی بر پیکره معادالت جهانی وارد کرد که ترکش های آن، گریبان گیر کشورمان 

ایران نیز گردید.
با این حال ذره ای در مسیر دلسرد نشدیم و همچنان معتقدیم فرصت های بیشماری برای توسعه و تولید 
وجود دارد. در جهت تحقق آنچه که برای سال 1400 تعیین کرده بودیم، از روزهای ابتدایی سال شروع 
به فعالیت کردیم و بیش از 130 پروژه را تکمیل و به مرحله اجرا و بهره برداری رساندیم که در ادامه مشروح 

آن خواهد آمد.

بررسی ۱۴۰۰

۶



تولید انرژی برای کشورهای در حال توسعه و شکوفایی اقتصادی، جزء پراهمیت ترین صنایع بشمار می رود؛ 
با وجود سرمایه  گذاری های چند هزار میلیاردی مورد نیاز در این بخش، بهین صنعت موفق شد در سال ۱۴۰۰ 

یاری رسان ۱۱ پروژه در این بخش باشد که با توجه به شرایط ذکر شده یک پیشرفت عالی بشمار می آید. 

سرانه مصرف برق خانگى در ایران معادل 1058 کیلووات ساعت براى هر نفر 
برآورد مى شود که 5 برابر میانگین جهانى است.

11تعداد پروژه هاى نفت، گاز و پتروشیمى بهین صنعت یاب

صورت  به  یاب  صنعت  بھین  شرکت 

میانگین روزانه ۱۷ تماس را پاسخ میدھد.

نشان  شرکت  سایت  وب  بازدید  آمار 

وسط  ھای  روز  در  مشتریان  اکثر  میدھد 

ھفته و بین ساعت ھای ۱۰ صبح تا ۲ بعد از 

ظھر تماس میگیرند.

۷

طرح اسکله دلفینى صادرات گاز مایع 
 شرکت پارسا فیدار پایدار

طرح پاالیشگاه نفت سنگین فازهاى 1 و 2 
شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم

   IV طرح  پاالیشگاه بظرفیت180 هزار بشکه روزانه با استاندارد یورو
شرکت توسعه نفت و گاز خوزستان جنوب آریا اروند



صنعت  بھین  به  که  گذارانی  سرمایه 

یاب مراجعه کرده اند بیشتر به دنبال 

داخلی  نمونه  که  ھستند  ھایی  پروژه 

میتوانند  ترتیب  بدین  و  ندارند 

محصولی را داخلی سازی کنند. 

۸

واحدهای شیمیایی کشورمان، مواد اولیه و یا ثانویه بسیاری از صنایع دیگر ایران را تولید می کنند. بررسی های 
صورت گرفته در این بخش نشان می دهد، سرمایه گذاران بیشتر به دنبال تولید محصوالت وارداتی در این 
بخش هستند تا ضمن خودکفایی، از خروج ارز نیز جلوگیری شود. در سال ۱۴۰۰، پروژه امکان سنجی ۱۰ طرح 
"های تک" شیمیایی و دارویی که برای اولین بار در کشور تولید خواهد شد، توسط تیم بهین صنعت یاب مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پروژه ها وارد مرحله اجرایی شده اند. 

ایران رتبه اول داروسازى خاورمیانه و هفتم جهان است.  صنایع شیمیایى ایران 
توانسته است در زمینه تولید مواد شوینده و تولید کاتالیست خودکفا شود.

10تعداد پروژه هاى شیمیایى و دارویى بهین صنعت یاب

طرح احداث واحد تولید کربنات باریم، اسیدفرمیک، کود سولفات آهن 
 گروه صنعتى فیروز جام شیمى

طرح توسعه واحد تولید انواع مواد شیمیایى (فوق روان سازهاى بتن، 
اسپیسر بتن و غیره) - شرکت آرمان سازه الموت

طرح توجیه فنى، مالى و اقتصادى احداث واحد تولید نانو ذرات 
هیدروکسى آپاتیت - جناب آقاى بهروز سلطان  زاده



زیادی  ھای  تالش  نساجی  حوزه  فعاالن 

برای تامین نیاز داخل انجام داده اند اما 

این  در  بسیاری  این حال کمبود ھای  با 

با  زیادی  بخش وجود دارد و پروژه ھای 

قابل  حیطه  این  در  صادراتی  اھداف 

انجام است.

ایران در طی ۲ سال  پوشاک 
پاندمی  وجود  با  گذشته 
رشد   ۳۰٪ از  بیش   ۱۹ کووید 

داشته است.

۹

نیز  امسال  یاب  بهین صنعت  بر می دارد.  داخل  نیاز  کامل  تامین  در جهت  گامی  روز  به  روز  ایران  پوشاک 
توانست با ۷ واحد تولیدی بزرگ پوشاک ایران همکاری کند. همچنین تولید نخ تایر به عنوان ماده اولیه 

صنعت تایرسازی، از دیگر پروژه های شرکت در این بخش بود. 

سهم 2.9 درصدى صنعت نساجى و پوشاك از صادرات نشان از فرصت هاى زیاد 
سرمایه گذارى در این شاخه است.

7تعداد پروژه هاى نساجى و سلولزى بهین صنعت یاب

 MDF طرح احداث واحد تولید
 شرکت نکا چوب

طرح توسعه واحد تولیـد کاغذ پوز 
 شرکت پارسیان کاغذ

 طرح توسعه و تکمیل واحد تولید نخ اکریلیک 
 شرکت صنایع کرك یزد



میلیادر تومان 

یاب  صنعت  بھین  مشتریان  که  ای  سرمایه 

جھت اجرا ایده ھا اختصاص داده اند
۱۰

در این بخش محصوالت استراتژیک بسیاری که طی سال های گذشته از طریق واردات تامین می شد، در حال 
بومی سازی و تولید توسط شرکت های بزرگ ایرانی می باشد و از این بابت به خود می بالیم که به عنوان یک 
شرکت مهندسی مشاور، توانستیم در کنار کارآفرینان، سهمی در پیشرفت و توسعه ایران عزیزمان داشته باشیم.

مهمترین  از  خودرو  مختلف  قطعات  بومی سازی  همچنین  و  تبلت  موبایل،  ارتوپدی،  ایمپلنت های  تولید 
دستاوردهای این بخش بود که در همکاری فی مابین شرکت بهین صنعت یاب و سرمایه گذاران، بالغ بر ۲۷ پروژه 

انجام شد؛ ظرفیت این بخش پایان ناپذیر است و فرصت های بیشماری در این حوزه وجود دارد. 

ظرفیت  بازارهاى صادراتى ایران در حوزه سیم و کابل 2 میلیارد دالر در سال است و 
پیش بینى میشود که فقط عراق به تنهایى تا 20 سال آینده براى بازسازى زیرساخت ها 

به 30 تا 40 میلیارد دالر کابل نیاز داشته باشد.

27تعداد پروژه هاى مصنوعات صنعتى - برقى - الکترونیکى  بهین صنعت یاب

طرح راه اندازى خط تولید گیربکس اتومبیل
 شرکت نوین گدازه مطلق

طرح احداث واحد تولیـد و مونتاژ انواع تراکتور 
گروه صنعتى گناباد

طرح احداث واحد تولید و مونتاژ انواع رایانه و تجهیزات جانبى،
(تین کالینت، مانیتور LED و رایانه رومیزى)

 شرکت پارسا فرتاك داده ویرا



وب سایت بھین صنعت یاب با انتشار بیش 

در  گذاران  نیاز سرمایه  مورد  ۱۰۰۰ مطلب  از 

وب سایت، به ۲۲ ھزار نفر بازدید کننده در 

در طی یک ماه خدمات ارائه میکند.

در مجموع ۳ میلیون نفر در طی سال لینک 

ھای وب سایت را دیده اند

۱۱

یکی از خدمات بهین صنعت یاب که به طور بسیار تخصصی، حرفه ای و متفاوت از سایر بخش ها مشغول به 
این مجموعه  در  ما  گردشگری می باشد؛  در بخش  امکان سنجی  تدوین مطالعات  و  تهیه  فعالیت می باشد، 
مهندسی، جهت ارزیابی و اجرای پروژه های گردشگری مدعی ارائه بهترین و باالترین کیفیت خدمات هستیم 
و تا به امروز تمام پروژه های گردشگری که توسط تیم بهین صنعت یاب انجام شده است، به لطف خدا و همت 

متخصصین مجموعه موفق بوده اند.
با کم رنگ تر شدن کرونا و شروع مجدد فعالیت های گردشگری و در نتیجه تجربیات بسیار زیاد در این بخش، 
توانستیم بیش از ۴۵ پروژه را در سال ۱۴۰۰ به سوابق حرفه ای خود اضافه کنیم؛ در این میان چندین "هتل ۵ 

ستاره لوکس" و پروژه های "مناطق نمونه گردشگری" نیز وجود دارد.

صنعت گردشگرى یکى عوامل تاثیرگذار در زمینه تولید٬ رشد و توسعه اقتصادى 
و سیاسى کشور به شمار مى آید. 

45تعداد پروژه هاى گردشگرى بهین صنعت یاب

ملى توسعه  صندوق  عامل  هیات   رئیس 
نسبت نامه  تفاهم  امضاى  با  کرد   مطرح 
سال در  گردشگرى  براى  دهى   تسهیالت 
ضمن مى شود  بیشتر  برابر  چهار   ،1401 
صنعت، این  بازدهى  باالى  قدرت   اینکه 

مزیتى عالى ایجاد میکند

“

“

طرح احداث مجموعه تفریحى، گردشگرى، خدماتى و هتل 5 ستاره  
شرکت ساحل اهواز حر

طرح احداث مجتمع بین راهى و خدمات رفاهى برکه 
شرکت نیکان افروزان سپهر ایرانیان

طرح احداث پیست موتورسوارى و اتومبیل رانى 
 جناب آقاى ابوالفضل رستمیان



 ۳ کردن  اجرایی  و  مرزی  برون  ھای  ھمکاری 

پروژه برون مرزی از دیگر فعالیت ھای امسال 

بھین صنعت یاب بود.
۱۲

ایران با حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان 
15 قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما فرآورده های معدنی تنها 0٫6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل 

می دهد، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده 
است. در طی سال ۱۴۰۰ موفق شدیم تا ۱۴ پروژه در این بخش را به مرحله اجرا برسانیم و از این رو تالش ما 

در بهین صعنت یاب پوشش حداکثری این حوزه و معرفی آن به سرمایه گزاران است. 

14تعداد پروژه هاى  فلزات اساسى – کانى هاى غیر فلزى و معدن بهین صنعت یاب

طرح توجیه فنى، مالى و اقتصادى توسعه واحد تولید انواع 
ظروف چینى آشپزخانه - شرکت صنایع چینى تقدیس

طرح توجیه فنى، مالى و اقتصادى احداث واحد فرآورى سنگ 
مس %0.6 - شرکت صنایع مس سهند آذران

طرح توجیه فنى، مالى و اقتصادى واحد احیاء مستقیم، ذوب 
و ریخته گرى و نیروگاه -شرکت فوالد کویر دامغان 

ارزش ذخایر معدنى شناسایى شده کشورمان که سه درصد ذخایر مواد معدنى 
جهان را شامل مى شود، افزون بر 770 میلیارد دالر برآورد شده است.



۱۳



معتقدیم سال پیش رو، با گذر از دوران پاندمی کووید 19، می توان به افزایش ظرفیت همه بخش ها امیدوار 
بود. همچنین با توجه به موضع گیری های سیاسی کشورها در قبال اقدامات روسیه، باید منتظر ماند تا عکس

 العمل صنایع تولیدی جهان را به این موضوع ببینیم. 
بهین صنعت یاب امسال را پرقدرت تر و هدفمند تر از سال گذشته شروع خواهد نمود و با حضور جمعی از 
متخصصین به یاری کارآفرنیان و سرمایه گذاران خواهد رسید. از طرف دیگر شناخته شدن ظرفیت ها و ابعاد 
صنعت توریسم نیز، مارا به گفتن این جمله وا می دارد که “سال 1401 سالى با شکوه براى بازسازى و توسعه صنعت 

گردشگرى خواهد بود“. 
از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی به بهانه تحریم های روسیه نیز می تواند فرصت توسعه صنعتی 
پتروشیمی و انرژی برای کشور ما باشد و از این رو، شرکت دانش بنیان بهین صنعت یاب آماده خدمت رسانی 

به سرمایه گذاران در این حوزه می باشد. 

۱۴

اھداف ۱۴۰۱
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دوام دو�� ا�در �ق �نا���ت
زوال ���ت ا�در ��پا�ی ا�ت

هر روزی که شروع به فعالیت می کنیم، میدانیم که قدم های کوچک ما در نهایت یک اتفاق مثبت و بزرگ را 
رقم خواهد زد؛ پس با سپاس از پروردگار و بدون توجه به اخبار منفی، سعی در ایجاد حداکثر انعطاف با شرایط 
موجود داریم. در سال های گذشته اتفاقات و حوادث مختلفی، وضعیت های پیش بینی نشده ای را برایمان رقم 
زد؛ اما هرگز تسلیم نشدیم و با افزایش دانش و توان فنی خود بر این مشکالت چیره شدیم. این شرکت از 
بدو تأسیس تاکنون تالش کرده تا به مدد مهندسان جوان خود، به عنوان شرکت پیشرو در بخش مشاوره 
سرمایه گذاری ، بازوی صنعتی کشور در حل مسائل و چالش های این حوزه باشد و با شعار "ارتقاء فرهنگ 

صحیح سرمایه گذاری" در این مسیر ثابت قدم بوده است.
آنچه امروز در "بهین صنعت یاب" سرلوحه کار کارشناسان این مجموعه است، اتکا به توان داخلی و مقابله با 
تهدیدات اقلیمی و پیرامونی است. ما امروز در "بهین صنعت یاب" به خود می بالیم که انتخاب شرکت های بزرگ 

و نامدار ایرانی هستیم.

              ،  فرارسیدن نوروز باستانی را به تمام ایرانیان عزیز شادباش می گوئیم و امیدواریم در سال  پیش رو، 
شاهد به بار نشستن تالش های بیش از پیش فعاالن عرصه صنعت باشیم و در گروه "بهین صنعت یاب" و 
دوشادوش همۀ فعاالن عرصه های آبادانی و اعتالی میهن عزیزمان، در عین مشارکت در فرآیند رشد علمی و 

مهندسی کشور، گام های بزرگ تر و محکم تری در توسعۀ صنعت و اقتصاد ملی برداریم. 
ضمن تبریک مجدد نوروز، برای آنان که به پیشرفت و اعتالی کشور می اندیشند، آرزوی توفیق روزافزون داریم.
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