


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با در   ،مشـاوره مدیریت و مهندسـی بهین صـنعت یاب شـرکت
نظر گرفتن نیاز صـنایع کشـور به خدمات مهندسـی، مشـاوره و 

هاي صــنعتی با همکاري جمعی از کارشــناســان و اجراي طرح
هاي مختلف مهندســی، مدیریت و متخصــصــین مجرب رشــته
با اهدافی بزرگ و  ه اسـت. این شـرکتاقتصـاد تاسـیس گردید

ــه نهاد و از همان ابتدا بآرمان ا رویکردي گرایانه پا به این عرصـ
انقالبی در زمینه ـصنعت، توانـسته اـست تا به امروز در این مسیر 

ــتوار و ثابت قدم باقی   و طی این مدت همگام با دانش    ماندهاس
ا بهره داردگیري از تکنـیکفنی روز و ـب اـن ـــت ا و اسـ ـهاي معتبر ـه

ه   ات اراـئ دـم ت ـخ اء کیفـی ت بهبود و ارتـق انی همواره در جـه جـه
 .م برداشته استشده به مشتریان خود گا

 
 معرفی

با   و با تلفیق دانش و تجربه نیروهاي مجرب  ،بهین صــنعت یاب
را   خود  ــلی  ه اصـ جوان، همواره وظیـف اي  توان نیروـه انرژي و 

ــته ــناخت و درك خواسـ ــتریان و تالش در جهت  شـ هاي مشـ
تاها میبرآورده نمودن آن رکت فعالیت ،داند. در این راـس هاي ـش

المللی هاي تخصصی منطبق با استانداردهاي ملی و بیندر گروه
ــکل می ــگیرد و با بهرهش ــص و گیري از نیروي انس انی متخص

 .است منافع کلیه ذینفعان رعایت شود کارآزموده در تالش
 

 ؟ بهین صنعت یابچرا 

بر   ، ابیصـنعت   نیرو به رشـد به  تیو محبوب شـرفتیپ
برتر و مشــاور   تیفیاصــل تجربه، دانش به روز، ک  5 هیپا
به    یـشده اـستوار اـست و ما به خوب  تیـصالح دیتائ  و  نیام 

درت ا ار    پنج  نیـق ــل در کـن دیاص و هرروز    میواقف  گریـک
ا میتالش خواه شیازپشیب رما تیکرد تا رـض  گذاران هیـس

  گردد.  ترپر رنگ ، صنعت نیمحترم از به
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گذاري هاي سرمایه و شناسایی فرصتگذاري مشاوره تخصصی سرمایه 
   گذاري گذاري قبل از هرگونه سرمایه هاي سرمایه هاي پروژهتحلیل و بررسی پتانسیل ارزیابی، تجزیه و 
  سنجی مقدماتی (تهیه و تدوین مطالعات امکانPFS( 
  تهیه و تدوین مطالعات و تحقیقات بازار 
  اخذ کلیه مجوزهاي تولید  مشاوره 
 اقتصادي  ، مالی وطرح توجیه فنیو  سنجیمطالعات امکان  تهیه و تدوین  )FS - BP( 
  هاي صنعتی  مشاوره تامین منابع مالی پروژه 
  آالت صنعتی شناسایی، انتخاب و تامین ماشین 
 گذاري هاي سرمایه مدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه 
 هاي آموزشی تخصصی برگزاري دوره 

 

 در زمینه صنعت کاري هاي حوزه



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي کاري در زمینه گردشگريحوزه  

   مجوز    ،شـامل موافقت اصـولی  ؛مجوزهاي گردشـگريکلیه اخذ
برداري انواع مصــادیق گردشــگري (هتل، و پروانه بهره  ایجاد

ــنتی،  گاه بوممتل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، اقامت گردي و س
مرکز تفریحی و سـرگرمی، مجتمع گردشـگري، دهکده سـالمت، 
مرکز گردشـــگري ســـاحلی و دریایی، مجتمع خدمات رفاهی و 

ســــفرهبین رســــتوران،  نمونــه  راهی،  منطقــه  ســــنتی،  خــانــه 
 .گري و غیره)گردش

  پروژه الزم  هـاي گردشــــگري داخـل محـدوده اخـذ مجوزهـاي 
اده پنج،  شــــهري از شــــهرداري (اســــتعالم ا، کمیســــیون ـم ـه

نظام مهندسـی، اخذ پروانه سـاخت    و  نشـانیهاي آتشتاییدیه
 .و غیره)

 اي الزم پروژه دوده اـخذ مجوزـه ارج از مـح اي گردشــــگري ـخ ـه
ــهري و خارج حر ــهري و واقع در حریم شـ ــتعالمشـ ها،  یم (اسـ

کمیســـیون تبصـــره یک ماده یک (تغییر کاربري)، کمیســـیون  
هاي نظام مهندـسی، اخذ پروانه ـساخت امور زیربنایی، تاییدیه

 .و غیره)

 هاي پالنهاي سـایت پالن، معماري فاز یک و دو، تهیه نقشـه
ــه نقشـــ داخـلی،  ــان  مـبـلم طراحی  ــازه،  راهـبردي،  ســـ هــاي 

ــه ــهنقشـ ــات الکتریکی و مکانیکی، نقشـ ــیسـ هاي هاي تاسـ
 سازي و غیره.محوطه

 
 بخش کلیــه  و اجراي  الکتریکی  تــاســــیســـــات  ابنیــه،  هــاي 

 .هاي گردشگريمکانیکی کلیه ابنیه
 

 هتل،   اندازي انواع مـصادیق گردـشگريتامین، تجهیز و راه)
گردي و گـاه بوممتـل، مهمـانپـذیر، هتـل آپـارتمـان، اقـامـت

گردشــــگري،  مجتمع  ســــرگرمی،  و  تفریحی  مرکز  ســــنتی، 
دهکده سـالمت، مرکز گردشـگري سـاحلی و دریایی، مجتمع 

ــفرهخدمات رفاهی و بین ــتوران، س ــنتی، راهی، رس خانه س
 منطقه نمونه گردشگري و غیره).

 
 ــانی مرتبط، آموزش و ــایر مباحث  اســـتخدام نیروي انسـ سـ

  .هابازاریابی، تبلیغات و مارکتینگ با اولویت انواع هتل
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــنعت یاب افتخار می ــرمایهبهین صـ ــی باال، سـ ــصـ ــانی با انگیزه، خالق، متخصـــص و  کند که با دانش تخصـ هاي انسـ
ــئولیت ــتمر بهبود داده و پذیر،  مس ــایت  کســب و کار خود را به طور مس تمام فرایندهاي خود را در جهت جلب رض

   دهد.گذاري توسعه میذینفعان و ارتقاء فرهنگ درست سرمایه

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

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

 هانظارت طرح گذاري وهاي مشاور سرمایهانجمن شرکترسمی  عضو

 رسمی اتاق بازرگانـی، صـنایع، معادن و کشـاورزي ایـران  عضو

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

 ارتـدن و تج ـمع عت، ـانجمن صنرسمی  عضو

 انجمن مهندسی صنایع ایران رسمی  عضو

 هاي کیفیت گواهینامهداراي 

دستاوردها



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پروژه هاي انجام شده
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  مجري طرح   موضوع پروژه

  اتیلن/ اتیلن اکساید طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پلی
  شرکت فنی مهندسی پتروجم   1393؛ شهرستان بوکان ، یغرب  جانیاستان آذربا 

  مگاواتی خورشیدي  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 
  جناب آقاي عرفانیان   1394خراسان رضوي، منطقه مرزي باجگیران؛ استان 

  و گاز خطوط لوله نفت   هاي هوشمند بازرسیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طراحی و ساخت توپک
  شرکت مهندسی سگال پردازش پارت   1394استان تهران؛ 

  کیلوولت)   20به  11شیراز (از  هاي فشار متوسط شهر  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تبدیل شبکه
  1395استان فارس؛ 

  شرکت توزیع نیروي برق شیراز  
  و شرکت سپکو 

  مگاواتی  CHP5 طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احـداث نیروگاه 
  1395استان تهران، شهرستان فیروزکوه؛ 

  هاي دیلمان گروه شرکت
  (توسعه برق و نیروگاه دیلمان)  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید سوخت زیستی
  جناب آقاي نبوي   1395استان مازندران، شهرستان تنکابن؛  

  مگاواتی CHP15 طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احـداث نیروگاه 
  شرکت هیوا انرژي پردیس   1396استان خراسان رضوي؛  

  مگاواتی خورشیدي  40توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه طرح 
  1396استان یزد؛ 

  شرکت بازرگانی 
  نوین پارسا مهر آینده  

  مگاواتی خورشیدي  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 
  1396استان کرمان، بخش راین؛ 

  مشاوره مدیریت و مهندسی 
  بهین صنعت یاب ایرانیان  

  مگاواتی CHP25 طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احـداث نیروگاه 
  1396استان قم؛ 

  شرکت فنی مهندسی 
  انرژي نصر نیرو     

  LPGطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید مخازن ذخیره گاز 
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1396سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار؛ 

  LPGطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید مخازن ذخیره گاز 
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1396عسلویه، کنگان؛ 

  مگاواتی خورشیدي  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 
  شرکت توسعه مروارید باغستان   1396استان البرز، منطقه باغستان؛  
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  مجري طرح   موضوع پروژه
  مگاواتی خورشیدي  10مالی و اقتصادي احداث نیروگاه طرح توجیه فنی، 

  شرکت مهندسی سازآب کیان پاد   1396استان کرمان؛ 

    10از اسکله شماره   يبردارو بهره ز یتجهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  پایدار شرکت پارسا فیدار   1397؛ پارس ي و انرژ ياقتصاد ژهیو  منطقه  ییا یدر  يهاانهیبنادر و پا  سازمان 

  ی مگاوات CHP50 طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه نیروگاه 
  1397استان تهران، شهرستان فیروزکوه؛  

  هاي دیلمان گروه شرکت
  (توسعه برق و نیروگاه دیلمان)  

  مگاواتی خورشیدي  2.6طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 
  1397استان اصفهان، شهرستان برخوار؛ 

  شرکت مهندسی بازرگانی 
  آریو تجارت لوتوس اصفهان  

  مگاواتی خورشیدي  10طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 
  1398استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 

  شرکت فنی و مهندسی 
  پایدار پوالد پیشرو

  LPGبرداري از مخازن ذخیره گاز طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث و بهره
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1398دوغارون؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث اسکله دلفینی صادرات گاز مایع 
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1398؛ 2منطقه ویژه اقتصادي و انرژي پارس 

  مالی و اقتصادي احداث واحد تولید اتیلن (اتان کراکر)  طرح توجیه فنی،
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1398؛ 1پارس  ياقتصاد ژهی منطقه و 

  2و  1طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث پاالیشگاه نفت سنگین فازهاي 
  شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم   1398جزیره قشم؛ 

  صادرات محصوالت و  سازيذخیره مکانیزه انبار  برداريبهره و اقتصادي احداث طرح توجیه فنی، مالی و 
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1399پارس؛  انرژي  اقتصادي  ویژه منطقه پارس خدماتی بندر در  پتروشیمی جامد  فله

  جهاد دانشگاهی استان تهران   1399طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي نمک زدایی نفت خام؛ 

  مگاوات  20توسعه نیروگاه مقیاس کوچک بظرفیت طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  شرکت توان گستر رشد   1400؛ استان زنجان، شهرستان خرمدره

  مگاواتی خورشیدي  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 
  جناب آقاي امیرمحمد الوند   1400؛ جعفریه، قماستان 

    ریو سا   LPGگاز  رهیذخ مخازن  از  يبرداراحداث و بهرهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1400؛ سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهاری، نفت يهافرآورده

    IVهزار بشکه روزانه با استاندارد یورو  180بظرفیت پاالیشگاه  احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  1400استان خوزستان؛ 

شرکت توسعه نفت و گاز خوزستان  
  جنوب آریا اروند 

  ) MDEAواحد تولید متیل دي اتانول آمین ( احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  شرکت پترو تامین فهم   1401منطقه ویژه اقتصادي شیراز؛ 

نفت   ره یمخازن ذخ  تی همراه سا به،  نفت  ییاحداث واحد گوگردزدا  مالی و اقتصاديطرح توجیه فنی، 
  شرکت پارسا فیدار پایدار   1401؛ منطقه آزاد قشم؛ LPG ع یو گاز ما ینفت  يهاکوره، فرآورده

فوت، دکل حفاري   300دستگاه دکل حفاري دریایی  3خرید    طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت حفاري استوان کیش   1401؛ اسب بخار 2000اسب بخار و دکل حفاري خشکی   1200تعمیراتی خشکی 

 

http://www.Behinsanat.com


 

www.Behinsanat.com 

 

  مجري طرح   موضوع پروژه
  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید موتورسیلکت برقی 

  شرکت شایان کاو   1394استان تهران،  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید الکترودهاي گرافیتی 
  شرکت پرشیا نور تینا  1394قزوین؛ استان 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید رام خود کشنده 
  شرکت راهبران مشتاق یزد  1394استان یزد؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید ریل آسانسور 
  جناب آقاي احمدي   1394استان قزوین؛  

   NG – SDHو  PCM تجهیزات انتقال نوري برمبنايطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید 
  شرکت ارتباطات فن کام کیش   1395استان تهران؛ 

  یکیو الکترون  یکیالکتر  زات یتجه انواع دیتول و یطراح طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  شرکت پالیز افزار   1395استان تهران؛  

  فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید بخاري کم مصرف طرح توجیه  
  جناب آقاي خیري دستگردي   1395استان تهران؛  

  ی جراح يو چاقوها غیانواع ت دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  ان یران یشهرزاد طب ا  ی شرکت تعاون   1395استان مرکزي؛  

  احداث واحد تولید و مونتاژ انواع لوازم خانگی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  1395استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 

  اکسین،  هیراد  شرکت ایلیا الکترو
  با مشارکت شرکت تکنو تیم ایتالیا 

بند و  انواع راه( یکیو الکترون  ی کیالکتر زات یتجه یو طراح  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  شرکت دي رایانه نوین   1395، استان تهران؛ )خوان و غیرهخوان مغناطیسی، اثر انگشتکارتگیت تردد، 

  اندازي خط تولید گیربکس اتومبیلطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي راه
  شرکت نوین گدازه مطلق   1395استان تهران؛  

  انواع کارتریج لیزري  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
    دار ی پردازان پد رایشرکت و  1396ن؛ استان تهرا 

  غیره انواع سردخانه، کمپرسور، کندانسور و  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  شرکت آسه تجارت آسیا   1396استان تهران؛ 
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  سازي آالت معدنی و راهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید ماشین

  شرکت ایتوك تجارت   1396کاوه؛ منطقه ویژه اقتصادي  

  هاي مخابراتی و منابع تغذیه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع آنتن
  شرکت ارتباط گستران شبکه کیهان   1396استان تهران؛ 

  یحرارت قی عا دیواحد تول آالتنیماش ي و نوساز يبازساز طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  شرکت پشم سرباره آسیا   1396؛  هی منتظر یاستان اصفهان، شهرك صنعت

  LED طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع المپ
  شرکت باران تجارت پوریا   1396استان کردستان، شهرستان بانه؛ 

  هاي اداري انواع ماشین دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 
  شرکت فوژان اکسوم   1397اشتهارد؛ استان البرز، شهرك صنعتی 

  ي نور بریف کرویکابل م دیاحداث واحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي علی پاشا مهادي   1397استان قزوین، شهرك صنعتی آبیک؛ 

  انواع تراکتور  و مونتاژ دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  گروه صنعتی گناباد   1397شهرستان خمین؛ استان اراك، 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید عکس برگردان ظروف چینی
  صنایع سیمین فام یکتا   1397گناباد؛  صنعتی  شهرك خراسان رضوي،استان  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید تجهیزات دندانپزشکی 
  شرکت شیک طب پرشیا   1397ك صنعتی نصیرآباد؛ استان تهران، شهر

  LEDطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید المپ 
  شرکت توسعه صنایع نیمه رسانا   1397استان گیالن، شهرك صنعتی رشت؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید ریل آسانسور 
  نورد سجاد شرکت فوالد    1397استان سمنان؛ 

  تولید و مونتاژ انواع لوازم خانگی واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي دارینی  1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  تولید تجهیزات دندانپزشکی واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت دنا پویا   1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  تولید انواع باطري لیتیوم واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي شجاعی   1398استان تهران؛ 

  صنعتی تولید انواع اتصاالت و شیرآالت واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت دقیق سازان آراز   1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  آالتماشین مواد، انتقال هايسیستم  تولید واحد  اقتصادي احداث طرح توجیه فنی، مالی و 
  شرکت فرینه ماشین   1398صنعتی، استان تهران، شهرك صنعتی پرند؛  هايپروژه و بندي بسته

  یو کنترل یدست  رآالتیمونتاژ و ساخت ش ،یواحد طراحطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت توسعه صنایع تجهیزات فیدار   1398ی، منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ میدر حوزه نفت، گاز و پتروش ازیمورد ن 

  تولید انواع ظروف آشپزخانه واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت سپند فوالد کاوه   1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛  

  تولید انواع قاشق و چنگال واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  انا یر یآ لیاست  عیصنا شرکت   1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛  
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  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع چسب نگهدارنده پانسمان 

  شرکت روژه مکث منطقه آزاد انزلی   1399و وسایل زخم بندي، منطقه آزاد انزلی؛   

  تولید آنژیوکت واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت پرژیان   1399منطقه ویژه اقتصادي پیام؛  

ی،  جک برق،  سروو یبرق  يموتورهاتولید انواع واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت سرو موتور زاویه   1399و غیره، استان مرکزي؛  متناوب ان ی کنترل کننده دور موتور جر

  تولید انواع تجهیزات الکترونیکی و مخابراتیواحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  1399منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  شرکت فناوران ارتباطات  
  تا یو اطالعات ن 

  تولید انواع کابل فوالدي (سیم بکسل)واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1399استان قم؛ 

  شرکت صنایع مفتولی 
  پوالد سیم گستران خاور  

  فرمان خودرو کیدرولیپمپ هتولید واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  ن ینائ   کیدرولیشرکت آوافن ه  1399استان اصفهان؛ 

  يورفلزات به روش غوطه  یدهواحد پوششطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  ن ی سده قزو زهیشرکت لوله گالوان   1399استان قزوین؛ 

  تولید پدال گاز خودرو  واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  وزارت دفاع   1399استان قم؛ 

  ی برق کلت یموتورس دیو تول یطراح واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت رستا موتور   1399استان تهران؛ 

  هاي سرمایشی، گرمایشی تولید سیستم واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت نصر کوثر   1399و تهویه مطبوع، منطقه آزاد چابهار؛ 

  مونتاژ انواع ماشین لباسشویی  واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت بازرگانی دانش الشار    1399منطقه آزاد چابهار؛ 

  تولید انواع شیرآالت و تجهیزات صنعتی  واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت ساالر صنعت نیواد   1399استان تهران، شهرستان ري؛ 

  آالت و تجهیزات تولید انواع ماشین واحد جیه فنی، مالی و اقتصادي احداث طرح تو
  شرکت فنی مهندسی افشار   1399خطوط تولیدي صنایع، منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  ي نور يبرهایکابل ساخته شده از مجموعه فتولید  واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1399آباد؛ استان تهران، شهرك صنعتی شمس 

شرکت دانش بنیان ترویج صنعت  
  سومی (سومیکو) 

  تولید انواع ظروف استیل آشپزخانه واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  کاوه  لیسپهر است  عیشرکت صنا   1399منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛  

  هاي سرمایشی و گرمایشی تولید انواع سیستمواحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1399منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛  

    عیگازها و صنا   ندیشرکت فرا 
  سرما افزا  دیتبر

  تولید کیت تشخیصی هماتولوژي/ انعقاد عمومی واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1400شهرك صنعتی کاسپین؛ استان قزوین،  

  شرکت پیشرو صنعت  
  سالمت ایرانیان 

  قلم زنی انواع محصوالت نقره واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1400استان تهران، شهرستان ري؛ 

  شرکت تولیدي بازرگانی 
  پوالد زیست اصفهان  

  تولید انواع ظروف استیل آشپزخانه واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  صنایع استیل پارس کاوه شرکت   1400منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛  
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  تولید انواع لوله بدون درز فوالدي واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  شرکت پترو تامین فهم   1400استان هرمزگان؛ 

  توسعه واحد انواع تجهیزات و شیرآالت صنایع نفت و گاز  توجیه فنی، مالی و اقتصاديطرح 
  شرکت محرك سازان دنا   1400استان تهران، پارك فناوري پردیس؛ 

کابل شبکه،   وژن،یالکتروف يدستگاه جوشکاراحداث واحد تولید   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت پارسیان فیبر ارتباط   1400پارك علم و فناوري شهرکرد؛ ، ينور بریف لیگتیپچ کورد و پ

  احداث واحد تولید و مونتاژ انواع رایانه و تجهیزات جانبی،   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت پارسا فرتاك داده ویرا   1400، منطقه ویژه اقتصادي پیام؛ )يز یروم انه یو را  LED تور یمان  نت،یکال  نی(ت

  تولید انواع قطعات فایبرگالس به روش اسکن و تولید توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد طرح 
  جناب آقاي مهرابی   1400کیش؛  زیباي جزیره

  هاي ارتوپدي ایمپلنت تولیدتوجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد طرح 
  1400پارك علم و فناوري پردیس؛ 

    انیبن شرکت دانش
                    سی پرد یپزشک ندگانیپو

  قطعات پرسی بدنه خودرو  تولیدتوجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد طرح 
شرکت سانا مهان آرتا                                 1400استان اصفهان، شهرستان بادرود؛ 

  و مونتاژ تبلت  تولیدتوجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد طرح 
  شرکت کاوان تجارت کیاسام   1400پرند؛ استان تهران، شهرك صنعتی 

بر   یهوشمند مبتنی برقتابلوفرمان آسانسور و پلهتولید توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح 
  شرکت مهندسی پارسا آسانبر کسري   1400؛ (ره) ینیامام خم یشهر فرودگاه  ياقتصاد ژه یمنطقه و، )VFD يتکنولوژ

  هسته سرامیکی کاتالیست خودرو   تولیدتوجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح 
  جهاد دانشگاهی استان تهران   1400استان تهران؛ 

  واحد عملیات جوشکاري پرتو لیزري فلزيتوجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث طرح 
آقاي علی اصغر کرم قشقائی                                         جناب   1400؛ استان البرز، شهرك صنعتی امید البرز

  واحد تولید محصوالت صنایع دستی (فیروزه کوبی) توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث طرح 
امیر آقاجانی درباغشاهی                                      آقاي جناب   1400؛ استان اصفهان، شهرك صنعتی دولت آباد

    یپزشک زات یانواع تجه دیاحداث واحد تول  يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت برهان توسعه سامان   1401؛ نودشتیم یاستان گلستان، شهرك صنعت، کتف بند و ...)؛ (دستگاه بخور، فشارسنج

  انواع فنر تخت  دیاحداث واحد تول  يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت آنا صنعت پاسارگاد   1401صنعتی نیزار؛ استان قم، شهرك 

  و خدمات کشش    یشیگرما  جیپک ،يکولر گاز دیتولاحداث واحد   يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  پارس  شه یشرکت پشم ش  1401؛ اشتهارد یاستان البرز، شهرك صنعت

  آشپزخانه  ی لوازم خانگ انواع  د یتوسعه واحد تولطرح  يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
فرهاد محمد حسن زاده                                           يآقاجناب   1401؛  آبادعباس یتهران، شهرك صنعتاستان 

  فتراكیانواع ل يو نوساز يواحد بازساز ت یظرف شی و افزا لی تکم يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
                                           انیمراد  اسری  يآقاجناب   1401؛ سلفچگان ي اقتصاد ژهی استان قم، منطقه و

  تولید چراغ جلوي انواع خودروواحد  ت یظرف شی و افزا لی تکم يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت آراز آذین کوشا رستاك   1401؛ استان قم
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  هاي ساختمانی و تزئینیاقتصادي توسعه واحد تولید انواع سنگطرح توجیه فنی، مالی و 
  شرکت پالك سنگ   1395؛ سلفچگان  یاستان قم، شهر صنعت 

  ي حفـار تیو هـمات ـت یپـودر بار   دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  1395استان خراسان جنوبی؛  

    پارس  نیشرکت بهبود معادن سرزم
  (پارمیکو) 

  هاي فلزي  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مجتمع صنعتی تولید مصنوعات بتنی، سازه
  شرکت اکسیر صنعت باختري   1395و کارخانه آسفالت، منطقه آزاد چابهار؛ 

  پوکه قزلجه قروه  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه معدن
  شرکت پیمان پوکه قزلجه قروه  1395استان سنندج؛  

  هاي فلزيتوجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع سازهطرح 
  کهن سازه آسیا تجهیز شرکت   1395استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید شمش سرب از ضایعات باطري فرسوده 
  دومان قشم شرکت صنایع   1395استان تهران؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید کاشی و سرامیک
  شرکت مجتمع کاشی یکتا سرام ایرانیان   1396استان یزد، شهرستان اردکان؛  

  هاي فلزي طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد انواع سازه
  زرین شرکت پارس کویر    1396منطقه آزاد چابهار؛ 

  کنسانتره مس سولفیدي  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  شرکت ستاره مس کویر   1396از معادن مس استان سمنان؛  

  سیمان نسوز   دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  شرکت آبادگران صنعت و معدن فریدن   1396استان خراسان شمالی؛  

  اقتصادي توسعه واحد تولید انواع پروفیل آلومینیومطرح توجیه فنی، مالی و 
  گروه تولیدي ماهد آلومینیوم  1396استان مرکزي؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع ظروف چینی آشپزخانه 
  شرکت صنایع چینی تقدیس   1397استان خراسان رضوي، شهرستان گناباد؛  

  ادي تجهیز و تکمیل معدن سنگ چینی جلبر طرح توجیه فنی، مالی و اقتص
  شرکت کاوشگران صنعت طاها   1397استان آذربایجان غربی؛ 
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  يشمش فوالد د یواحد تول ت یظرف شی توسعه و افزاطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  شرکت سپهر فوالد لنجان   1398؛ فوالد یاستان اصفهان، شهرستان لنجان، شهرك صنعت

  ی سیبه روش مغناط تینیس ن ینفل  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  1398؛ بریشهرستان کل ،یشرق جانیاستان آذربا 

  شرکت توسعه معادن  
  سورین ارس زنده رود

  ریخته گري مس و آلیاژهاي آن واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  پارتاك پارس آریان شرکت   1398اژیه؛ ناحیه صنعتی استان اصفهان،  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث کارخانه آسفالت 
  زرین سپاهان شرکت   1398 البرز؛استان 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع اسکلت فلزي تجهیزات صنایع 
  شرکت سازه پیشگام مدیسه   1398نفت، گاز و پتروشیمی، استان اصفهان، شهرستان لنجان؛ 

  % 0.6سنگ مس  يواحد فرآورطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  مس سهند آذران  عیشرکت صنا   1398؛ شهرستان هشترود ،یشرق جانیاستان آذربا 

  ي واحد احیاء مستقیم، ذوب و ریخته گري و نیروگاه و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت فوالد کویر دامغان   1399شهرستان دامغان؛ استان سمنان،  

  ن یفالت قاره پرش ی شرکت مهندس  1399؛ استخراج معدن سرب دوکوههي  و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج

  نسوز  مان یس  دیتولي و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  جناب آقاي سلطانی   1399استان تهران؛ 

  احداث کارخانه فوالد ي  و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت توسعه معادن فوالد مکران   1400شهرستان میاندوآب؛ 

  ي واحد تولید انواع مقاطع فوالدي (نبشی، ناودانی و میلگرد) و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  جناب آقاي حمید موسی پور   1400استان مرکزي، شهرك صنعتی زاویه؛ 

  احداث واحد آبکاري عملیات حرارتی ي  و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت فوالد حدید   1400استان تهران؛  

  تولید اکسید آلومینیوم  ي احداث واحد و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت راه ابریشم تیرازیس   1400استان قزوین، شهرك صنعتی حکیمیه؛ 

  تولید انواع مقاطع فوالدي  ي احداث واحد و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت توسعه معادن فوالد مکران   1400استان سیستان و بلوچستان؛ 

  تولید انواع سنگ تزئینی مصنوعی ي احداث واحد و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  جناب آقاي سعید فرگاه   1400؛ مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

  تولید اسکلت فلزي و سوله  ي احداث واحد و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  جناب آقاي دکتر محمدوند   1400کشور عراق؛ 

  هاي نورد فوالدي و اسکلت فلزي واحد تولید ورقي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  1400؛ استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین

شرکت نورد و تولید قطعات فوالدي  
  اسفراین 

  رد گ لیاع مو ان  دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  1401؛ خرمشهر یاستان خوزستان، شهرك صنعت

  ی ائ ی شرکت حمل و نقل در
رانان تجارت اروند                          

  شمش از آهن   دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  1401؛ خرمشهر یصنعتاستان خوزستان، شهرك  

  ی ائ ی شرکت حمل و نقل در
رانان تجارت اروند                          

آروانه                                                ا یذکر  يآقاجناب   ي فوالد رچهیانواع ت دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
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  1401؛ دهلران یشهرك صنعت الم، ی استان ا

  رد گ لیاع مو ان  دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
                   ایشرکت مجتمع فوالد اهورا پارس آس  1401؛  مشکی اند 2شماره   یاستان خوزستان، شهرك صنعت

  ي اژیو آل ی ورق نورد گرم فوالد ساختمان انواع  دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  1401؛ زیتبر یشهرك صنعتاستان آذربایجان شرقی، 

  و ساخت  نیشرکت تام
  زنگان ال توسار  هیآب و ابن 

  آجدار  لگردیمش و م دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت ذوب و نورد فوالد مهران     1401؛ مهران ياقتصاد ژه یمنطقه و

  ساخته  شی پ ياسکلت فلز انواع  د یطرح توسعه واحد تولي و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  ا ی شرکت بوژان آر  1401؛ صبا شهر  ار،ی استان تهران، شهرستان شهر 

  ب یبا ترک یساختمان  یانواع قطعات گچ دیواحد تولي احداث و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  گچ ساوه  دیشرکت سپ  1401؛ آبادغرق یشهرك صنعت ،ياستان مرکز؛  برگگچ  Drywall، يسلولز  افیال

  یآهن اسفنج دیواحد تولاحداث ي  و اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  1401؛ شهرستان ابرکوه زد، یاستان 

  ي شرکت عمران صنعت کسر
  ان یران یا  نیتوسعه نگ 
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  یاه یانواع روغن گ يبندو بسته دیاحداث واحد تول  يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج

  شرکت گلرنگ   1393استان تهران؛ 

  ی لبن يهافرآورده دیواحد تول يو اقتصاد ی مال ،یفن  هیطرح توج
  شرکت صنایع شیر کردان   1394استان البرز؛ 

  بندي مرکبات بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد سورتینگ و  
  جناب آقاي عبداللهی   1394استان مازندران؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع پرورش، کشتار و فرآوري بوقلمون و  
  1395تولید خوراك طیور، استان گیالن؛ 

  شرکت کشت و صنعت و کشتارگاه 
  ناب گیالن نایبوقلمون تو فرآوري   

  اقتصادي توسعه واحد تولید شیر خشک و پنیر پیتزا طرح توجیه فنی، مالی و 
  1395استان البرز؛  

  شرکت پارسیان صنعت شایان 
  (بلوما) 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع لبنیات 
  جناب آقاي مهندس یوسف زاده  1395شهرستان طبس؛ 

  شتی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد پرورش مرغ گو
  شرکت یکتا زراعت گستر دینا   1395استان خراسان رضوي؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث باغ هلو 
  جناب آقاي دکتر باقرزاده   1395شهرستان شهریار؛ ، استان تهران

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل گاوداري شیري 
  جناب آقاي احمدي   1395استان البرز؛ 

  طی شرا دار در تی شده ارقام اولو ی نهال گواه  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  1395ي، استان تهران؛ گل محمد تی با محور  ياگلخانه

  شرکت دانش بنیان کشت بافت 
  گیاهان دارویی آسیا 

  پوره میوهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع آبمیوه و 
  صبا شهد پاسارگاد شرکت   1395استان تهران، شهرستان دماوند؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل مجتمع پرورش بوقلمون و مرغ گوشتی 
  جناب آقاي محمد وطنی   1395استان قزوین، شهرستان بوئین زهرا؛  

  د لبنیات طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولی
  شرکت هامون شیر سلماس   1395استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس؛  
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  بندي روغن زیتون سازي و بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد آماده

  سبز چالوس  يکهربا ی شرکت تعاون   1395استان مازندران (شهرستان چالوس)؛ 

  میوه و ماءالشعیر واحد تولید انواع آباحـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي مهندس ترابی   1395استان تهران؛  

  بندي مواد غذائی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید و بسته
  ارم طالئی ایرانیان شرکت   1395استان تهران، شهرك صنعتی عباس آباد؛  

  بندي مواد غذائی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته
  1395منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان؛ 

  بازرگانی مواد غذائی شرکت 
  گیتی افق آریا  

  انواع نان، کیک و شیرینی  تولیدطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  شرکت نان آورد پانیک   1395استان تهران؛ 

    یروش پرس  به قند طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید
  شرکت پارس طعم   1396؛ تیبالنک يمواد سرطانزا استفاده از  بدون 

  مزرعه چند منظوره  لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جناب آقاي کاووسی   1396؛ ونجهیو کشت   وهیکپور، باغ م یبز سانن و ماه پرورش

  انواع بستنی سنتی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید
  1396استان زنجان، شهرستان ابهر؛ 

  شرکت تولیدي مواد غذائی 
  ایده آل کوه غرب 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید و فرآوري مواد غذائی
  1396استان قزوین، شهرستان تاکستان؛ 

  شرکت صنایع غذائی 
  مهر آفتاب البرز  

  بندي خشکبار و حبوباتطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید بسته
  1396اروند؛ منطقه آزاد 

  پخش  نیشرکت به
  اروند   انیک 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع لبنیات 
  1396استان مازندران، شهرستان بابل؛ 

  شرکت لبنیات شمال 
  (ساغر)  

  بندي انواع میوه خشک طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته
  پور  یسبزعل ن یعابد  يجناب آقا  1396اردبیل، شهرستان کوثر؛ استان 

  ی رب گوجه فرنگ دیواحد تول لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  1396استان تهران، شهرستان مالرد؛ 

    ی شرکت تعاون 
  ن یمهرچ یغذائ  ع یصنا

  ي نوش و چاانواع دمبندي طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته
  1396استان تهران، شهرك صنعتی فیروزکوه؛  

  توسعه سراسري شرکت 
  دي پخش دیلمان  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع غذاهاي آماده و نیمه آماده، 
  صنایع غذائی آریا مطمئن شرکت   1396فرنگی و کنسرو ماهی، استان گیالن؛ رب گوجه 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید انواع بستنی سنتی و پاستوریزه
  جناب آقاي هادي بیگلري   1397استان کردستان، شهرستان سنندج؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث کارخانه تولید آرد 
  شرکت آردینه بهساز ایرانیان   1397ستان تهران، شهرستان شهریار؛ ا

  ) ز یآماده منجمد (فرنچ فرا  مهین  ینیزم بیس  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  شرکت آرتان سیب ایرانیان   1397؛ شهرستان سراب  ،یشرق جانیاستان آذربا 

و شور،   یکنسرو، سس، ترش وه،یانواع آبم دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
                       شیک  يجهان غذا یی غذا عیصنا شرکت   1398؛  ریاستان همدان، شهرستان مال ؛ مربا، مارماالد و عسل
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  تصفیه و بسته بندي انواع روغن خوراکی  دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه 

                       شرکت نوین بانژ کاوه  1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  شربت و نوشیدنی سس،   وه،یانواع آبم دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1398جزیره زیباي کیش؛ 

  ي هامزه نیسرزمشرکت 
  ش یک زیانگشگفت 

  کودهاي شیمیایی انواع  دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي عباسعلی باقري  1398استان سمنان، شهرستان ایوانکی؛ 

  رقفس دطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث سایت پشتیبانی مزارع پرورش ماهیان دریایی 
  شرکت کالر گستر نیکو   1398استان مازندران، شهرستان کالرآباد؛ 

  خمیر مایع از مالس نیشکر  دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي قاهري   1398استان آذربایجان شرقی؛ 

  انواع آبمیوه، مربا و مارماالد  دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت سان پارسه پلیمر   1398استان تهران، شهرك صنعتی دماوند؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید استارتر لبنی
  تک ژن زیست شرکت   1398استان تهران، شهرستان مالرد؛ 

  تنباکو و سیگار  بنديو بسته دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت امید گستر عالی   1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  و مکمل  ییانواع آدامس دارو  واحد تولید طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  اسمائی جناب آقاي دکتر رضا   1398استان فارس، الرستان بزرگ؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد پرورش انواع شترمرغ 
  جناب آقاي بهنام سمغونی   1399استان بوشهر، شهرستان جم؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید خوراك دام 
  گروه صنعتی گناباد   1399شهرستان گناباد؛ 

  بندي قهوه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد فرآوري و بسته 
شرکت فارس بان تجارت بین الملل پاسارگاد                                                1399استان کرمانشاه، شهرك صنعتی زاگرس؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و افزایش ظرفیت واحد تولید شکر 
  خاورمیانه شرکت کشت و صنعت قند   1399استان خوزستان؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید روغن خوراکی و خوراك آماده دام و طیور 
  شرکت غالت بان   1399منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

  خرما  بندي  خرما و بسته رهیش رخرما،یخم دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت نخل سازان رستا ماهان   1399استان کرمان، شهرستان ماهان؛ 

غذاي حیوانات    و بار، آجیل، شیرینیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید سریال
  شرکت توسعه بازار راسن   1399خانگی، استان قزوین، شهرك صنعتی کاسپین؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع صنایع غذائی 
  شرکت بیسکویت گرجی   1399صنعتی پیشوا؛ استان تهران، شهرك  

  واحد تولید بذر ذرت  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  گروه صنعتی گناباد   1400شهرستان گناباد؛ 

  واحد تولید شیره خرما و انگور  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جمشیدي جناب آقاي همایون   1400استان چهارمحال و بختیاري؛ 
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  کشتارگاه صنعتی دام  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  شرکت کشتارگاه صنعتی دام شاهو   1400استان کرمانشاه؛   

  احداث واحد تولید انواع آدامس   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت راسن درمان   1400استان قزوین؛ 

  اي احداث شهرك گلخانه  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  1400استان اصفهان؛ 

  شرکت تعاونی کشت و دام 
  وحدت قاسم آباد  

  واحد تولید انواع شیرخشک مخصوص تغذیه اطفال، احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  1400؛ شهرك صنعتی کاوه،  انواع ویتامین، امالح معدنی و انواع مکمل داروئی و غذائی انسان

  تولیدي بازرگانی شرکت 
  نیکسان سالمت بهبود  

  ذخیره سازي و نگهداري انواع مواد غذائی واحد احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  جناب آقاي امید محمدي   1401(سردخانه باالي صفر درجه)، استان آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد؛  

  بندي انواع حبوبات فرآوري و بستهواحد احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  جناب آقاي منصور بهادري   1401استان ایالم، شهرك صنعتی ایالم؛  

  احداث کارخانه آرد  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت آرد زرین دانه مکران   1401شهرك صنعتی چابهار؛ 

  انواع محصوالت دخانی  بنديو بسته تولیداحداث واحد   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت باران الماس صحرا   1401استان تهران؛ 

  هاي روغنی خوراکیکشی از دانهاحداث واحد روغن  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت حامی صنعت رستاك   1401؛ البرز، شهرستان نظرآباداستان 
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  اقتصادي احداث واحد دوزندگی انواع پوشاك طرح توجیه فنی، مالی و 
  شرکت آرتا بافت صدر   1395استان تهران؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید نخ اکریلیک 
  شرکت صنایع کرك یزد   1396استان یزد، شهرستان میبد؛   

  ی بافمی و گل يدار ي هاانواع بافته  یاحداث واحد بافندگطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  1397استان سمنان، شهرستان دامغان؛ 

  شرکت تعاونی    
ه                            نوین افزایش هنر صد درواز

  کاغذ پوز   دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 
  شرکت پارسیان کاغذ   1397استان سمنان، شهرك صنعتی ایوانکی؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد بافندگی، دوزندگی و رنگرزي 
  شرکت بافت کبیر جزه   1397هرنده؛  صنعتی شهرك   اصفهان،استان 

  انواع پوشاك  ی واحد دوزندگ لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
شرکت جامه آرایان ماشین نویان                     1397؛ زارشن یاستان تهران، شهرك صنعت

  تولید انواع کاغذ دیواري واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  ت فراگستران هنر خانه کاغذي شرک  1398استان اصفهان، شهرستان کاشان؛ 

  تولید انواع مبلمان واحد  لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جناب آقاي یعقوبی                     1398شهرستان اسالمشهر؛ استان تهران، 

  تولید فلوتینگ از کاغذ باطله واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت سانیا کارتن ایرانیان   1399رضوي، شهرستان قوچان؛ استان خراسان  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید انواع کاغذ کپی، چاپ و تحریر
  آرتا پان شرکت   1399شهرستان خلخال؛ 

  MDFطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید 
  شرکت نکا چوب   1399استان مازندران؛ 

  نخ تایر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید  
  جناب آقاي حمیدي   1400؛ تهراناستان  

  انواع مبلمان و دکوراسیون چوبی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید 
  شرکت آرتا تجارت فردا   1400استان تهران، شهرك صنعتی فیروزکوه؛  
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  يپود ي انواع پارچه تار لیچاپ و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1401؛  شهرستان بناب ،یشرق جانیاستان آذربا 
  پارچه  لیو تکم ی شرکت طراح

  بناب   نهیآذر نقش
  انواع پارچه  يواحد خدمات چاپ بر روطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

                                    ی صادق  رمحمدیاحسان م يآقاجناب   1401؛ اسالمشهراستان تهران، شهرستان  

  کفش  ره یو ز  ینیانواع کفش ماش دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
                                                  ی لیاسکندر ما يآقاجناب   1401؛ استان تهران، شهرستان اسالم شهر

  استر نخ پلیانواع   دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  مهدي ارباب شیرانی يآقاجناب   1401اصفهان، شهرك صنعتی بزرگ اصفهان؛  استان 

  مبلمان انواع  دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
                                        ی دبرزن  م یسرکار خانم مر  1401؛ آبادوهن يروستا   م،یکر استان تهران، شهرستان رباط

  انواع پوشاك مردانه  یدوزندگواحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
                                                 ي موریت لیجل يآقاجناب   1401؛ نی شهر، اور  میاستان تهران، شهرستان بهارستان، نس

  ی مارستان ی مصرف ب  کباریلباس فرم و پوشش  دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
شرکت اطلس دوخت البرز                                              1401؛ انهیم  یشهرك صنعت ،یشرق جانیاستان آذربا 
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  لن یاتیاز پل ياریانواع لوله و نوار آب  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  آبرسان سازه بسپار زنجان شرکت   1393استان زنجان؛  

  توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید بطري پت طرح 
  شرکت توان گستر کرمان   1393استان البرز؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پودر استخوان 
  جناب آقاي فریدون تاجیک   1393استان تهران؛  

  بهداشتیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع محصوالت آرایشی و 
  شرکت ویرا درخشان برنا   1394استان تهران؛ 

  فرکبارمصی یکیاش پالسترتودخ طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید 
  جناب آقاي مرتضی کیخوا   1395استان سیستان و بلوچستان؛   

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه کارخانه تولید نایلون و سلفون 
  شرکت صنایع پترو پیرامون تبریز   1395استان آذربایجان شرقی؛   

 طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید انواع فیلم و شیلنگ از  
  1396سی، استان تهران؛ وياتیلن و پیپلی

  بندي  شرکت صنایع بسته
  پویا پالست آزادي 

  اقتصادي احداث واحد تولید نانو ذرات اکسید روي طرح توجیه فنی، مالی و 
  ن یسازه پرش ز یشاندشرکت   1396استان اصفهان؛ 

  هاي بتن طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید افزودنی
  شرکت پایدار پوالد پیشرو   1396استان یزد، شهرستان اردکان؛  

  اتیـلن الیـه از پلـیانـواع فیـلم یک دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد 
  شرکت تجارت کده ریحان پالستیک   1397استان تهران، شهرك صنعتی فیروزکوه؛  

  غیره و  ییدستشو ،ییظرفشو  ع یما يبندبستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  شرکت هورپرداز تهران   1397؛ ای ل صنعتی شهرك   ،نی استان قزو

  PVCو  لنیاتلیانواع لوله و اتصاالت از پ دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 
  جم گستر  رازیشرکت ش  1397بزرگ شیراز؛   صنعتی شهرك   فارس،استان 

اتیلنی با سیستم مخازن پلیانواع  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 
  آبگون پلیمر توان البرز شرکت   1397قزوین؛ استان  چرخشی
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هاي آرایشی و  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید عطر، دئودورانت و فرآورده

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

  PVCطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پانل ساختمانی از 
  شرکت ایتوك تجارت   1397منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 

پروفیل اوراق  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید کفپوش، دیوارپوش و 
  شرکت ایتوك تجارت   1397منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ ، فشرده

  ت یآپات یدروکسینانو ذرات ه  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  زاده  بهروز سلطانجناب آقاي   1397؛ شهرستان بهاباد زد، یاستان 

  پروپیلن تولید ظروف پلیواحد  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل
  شرکت صفر تا صد صنعت ایرانیان   1398آباد؛  شمس یاستان تهران، شهرك صنعت

  گرانول بنتوینت  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 
  نیکو پاك نقش جهان شرکت   1398کوهپایه؛  اصفهان، شهرك صنعتی استان 

  سوپر فسفات ساده  ییا یمیکود ش دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 
  1399استان کرمان؛ 

تعاونی اسالمی مجتمع صنعتی شرکت 
  رفسنجان 

  ) جامبو راکتور هارد  ينوسازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید دوده صنعتی (
  شرکت دوده صنعتی پارس   1399شهر صنعتی کاوه؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي بازسازي و نوسازي واحد تولید انواع چرم سبک و سنگین 
  آرکا چرم مهاجر شرکت   1399شهر؛ استان تهران، شهرك صنعتی چرم

  ترموفرمینگ و  IMLی به روش کیظروف پالست دیواحد تول طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
      شرکت شریف آذر سهند  1400ی، شهرستان آذرشهر؛ شرق جانیاستان آذربا 

  ی قاد عمومانع / يوژهماتول یصیتشخ ت یک دیتولاحداث واحد   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت پیشرو صنعت سالمت ایرانیان   1400استان قزوین، شهرك صنعتی کاسپین؛ 

  پودر شوینده البسه  دیتولاحداث واحد   اقتصاديطرح توجیه فنی، مالی و 
  شرکت پاکان فراز آیسان   1400استان تهران، شهرك صنعتی شمس آباد؛ 

سازهاي  فوق روانتوسعه واحد تولید انواع مواد شیمیایی ( طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت آرمان سازه الموت   1400، استان تهران، شهرستان بهارستان؛ )و غیره بتن  بتن، اسپیسر

کود سولفات   ،باریم، اسیدفرمیککربنات دیتولاحداث واحد   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  گروه صنعتی فیروز جام شیمی  1400استان البرز، شهرك صنعتی اشتهارد؛ 

  اتیلن انواع لوله از پلی دیتولاحداث واحد   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت توان اکسید پیشرو  1401؛  شهرستان شوش، خوزستاناستان 

   ،یکون یلیس   ریدرزگ د،ی سولفایپل نی رزواحد تولید  توسعه  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  ما یصنعت ش  ایمیشرکت ک  1401؛  آبادشمس یاستان تهران، شهرك صنعت؛ ومینیآلوم لیو انواع پروف UPVC لیپروف

  پاش  ظ یغل یانواع پمپ دست دیواحد تولاحداث   اقتصاديطرح توجیه فنی، مالی و 
  ي شهاب فوالدبر جناب آقاي  1401؛ خرمدشت  یصنعت هی استان تهران، ناح

یی ظرفشو نیژل ماش  دیتول واحد احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
1401؛ ساوه یشهرك صنعت ، ياستان مرکز بهراد                                    ند یفرآ  زیشرکت تجه 

  نر یو ت  فیروغن ال ، یرنگ ساختمان   دیتول واحد احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
1401؛ شمس آباد یاستان تهران، شهرك صنعت   ماك یشرکت ستاره ل 
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سولفونات فوق   میکلس یروغن افزودن   دیتول واحد احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

پترو کنار صنعت                                   دانش بنیان شرکت   1401؛ مورد استفاده در صنعت روغن موتور)(  ییایقل

  شده  نتیلم هی چند ال لم یف دیتول واحد احداث   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شرکت ماهران صنعت   1401؛ منطقه ویژه اقتصادي کاوه

  ی دندان مصنوع دیتول واحد احداث   توجیه فنی، مالی و اقتصاديطرح 
  ن یصبا نام آوران پرششرکت   1401؛ نیکاسپ یشهرك صنعتاستان قزوین،  
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  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث رستوران و تاالر پذیرایی 

  جناب آقاي روزبه حیدري  1394استان مازندران؛  

  لند طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع گردشگري و شهربازي پارسه
  شرکت پارسه لند البرز   1394استان البرز، 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع ورزشی 
  جناب آقاي مهندس محرابی   1395استان لرستان، شهرستان درود؛  

بندي محصوالت  هاي تفکیکی جهت بستهاحداث کارگاهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح 
  جناب آقاي مهندس خلیفه   1395، منطقه آزاد انزلی، گلشن جاده زیباکنار؛ صادراتی

  نگ یاجاره بشرط تملیک توسعه پارک  اندازي واحداث، راه  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  یل شرکت ساختمان خانه گستر گ  1395؛ المللی امام خمینی (ره)در فرودگاه بین یی مایهواپ 

  هاي عمرانی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی پروژهتوسعه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جناب آقاي مهندس حسن زاده  1395 هاي فرهنگی و هنري)؛هاي چندمنظوره ورزشی، استخر، مجتمعاستان سمنان (سالن

  برداري از شناور مسافربري تفریحی کاتاماران  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید و بهره
  1395متري)، استان خوزستان؛  43(رستوران و هتل دریایی  

  شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی 
  ستاره درخشان آبهاي اروند  

  تی رورو  برداري از یک فروند کشطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید و بهره
  1395(حمل مسافر، خودرو سواري،کانتینربر)، استان خوزستان؛ 

  شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی  
  ستاره درخشان آبهاي اروند 

ی  واش تنگهي  و گردشگر یستیتور ، یحیاحداث مجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  1395استان تهران، شهرستان فیروزکوه؛ 

  هاي دیلمان  گروه شرکت
  (انبوه سازان پردیس دیلمان) 

  ي مجتمع گردشگر لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  1395استان گیالن؛  

  پور کلور  يمهد ی عل انیآقا
  پورمحمد    مانینر  و

  ماداکتو   یرائ یهتل، رستوران و تاالر پذ  لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جناب آقاي علی نوري   1395شهر؛ استان ایالم، شهرستان دره 

  رفاهی  -طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع گردشگري خدماتی
  نیا جناب آقاي مرتضی انتظام  1395استان تهران، روستاي فیروزبهرام؛  

  3000اث بچینگ پالنت مرکزي و کمپ دوران ساخت طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احد 
  شرکت توسعه نگین مکران   1395شهرستان چابهار، شهرك پتروشیمی مکران؛  ،  نفره
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  بخشی معلوالن طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مرکز توان

  سرکار خانم شهریاري   1396استان تهران؛ 

  احداث فروشگاه بزرگ چند منظوره طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  1396ي، استان تهران؛ ارهیبه فروشگاه زنج  لیتبد  تیبا قابل

  ی مهندس یشرکت بازرگان 
    نیکاسپ یهست ا یآر 

  مرکز اسقاط خودروهاي فرسوده احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  آسیا آژند ببر شرکت   1396استان مرکزي؛  

  درمانگاه پوست و زیبائی احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي دکتر خبیري   1396استان قزوین؛  

  ي گردو اقامتگاه بوم ي مجتمع خدمات گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي محمدرضا عزیزي   1396استان تهران، شهرستان دماوند، روستاي سربندان؛  

  ي گردو بوم يخدمات گردشگر راهیبین  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي امیر مسعود یحیی   1396استان تهران، روستاي زرین دشت؛ 

ي  گردو بوم يخدمات گردشگر راهیبین  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي محسن قاسمی   1396قم؛  - جاده تهران 60کیلومتر 

  ستاره  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل 
  شرکت پایدار پوالد پیشرو   1396استان تهران؛  

  توریستی، تفریحی و گردشگري  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  جناب آقاي محمد نعیمی نیا   1396استان گیالن، شهرستان فومن؛ 

  ر ی پذمهمان لیو تکم زیتجه ،يمرمت، بازسازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جعفرنژاد جناب آقاي علی                      1396استان تهران؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مجتمع تفریحی، گردشگري گذرگاه ساحلی هنرمندان 
  جناب آقاي مهرداد اربابیان   1396جزیره قشم؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان 
  جناب آقاي علی ضرغامی ثابت   1396استان مازندران، شهرستان نوشهر؛ 

  ي و گردشگر ی، توریستیحی مجتمع تفر فنی، مالی و اقتصاديطرح توجیه  
  باشنده  ر عبد الستاجناب آقاي   1396استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار؛ 

  یی رایتاالر پذ  لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  خادم جناب آقاي محمد حسن   1396استان تهران، شهرستان پیشوا، روستاي یام؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان 
  شرکت سازه کاران ایالم   1396استان تهران، شهرستان پردیس؛ 

  الق یی ي احداث منطقه گردشگر  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  1396استان تهران، روستاي سیدآباد فیروزکوه؛ 

  ی شرکت تعاون 
  ان یران ی عمران ا يانبوه ساز 

  ی، تجاري حی مجتمع تفر توجیه فنی، مالی و اقتصاديطرح 
  1396استان تهران، شهرستان صفادشت؛ 

    ی شرکت تعاون 
  صفادشت   شمیجاده ابر   نینگ

  شمال شمی راه ابر یحی و تفر  يمجموعه گردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  مهندس امینیجناب آقاي   1396ي، سد شهید رجایی؛ شهرستان ساراستان مازندران، 

  ران یدر ا یصنعت  خانهيواحد رختشو ن یاحداث نخستطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  ماز یصنعت تا  شگامانیشرکت پ  1396استان تهران؛ 
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  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه، تکمیل و افزایش توان چاپخانه 

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

  عمارت استاد زمان  ي گردگاه بوماقامت  زیو تجه لی تکم طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  جناب آقاي استاد زمان   1397استان تهران، روستاي کن؛ 

و  یورزش  ،یو مجموعه فرهنگ یمجتمع تفرجگاه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  جناب آقاي حسین عزیزي     1397ی؛ سفل  هی دوتو يروستا ،يشهرستان ر استان تهران، ي  گردعتیطب

  منطقه گردشگري و تفرجگاهی کوهستان پارك آشتیان  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي
  شهرداري آشتیان   1397استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 

  توریستی، تفریحی و گردشگري  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1397استان گلستان، شهرستان آزادشهر؛ 

  هاي دیلمان  گروه شرکت
  (انبوه سازان پردیس دیلمان) 

  یراه  نیو ب  یخدمات رفاه ، یحیمجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  شرکت مشاورین برج بلند قزوین   1397رشت؛   –آزادراه قزوین  28کیلومتر 

  سرو دماوند  ي مجتمع گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  1397استان تهران، شهرستان دماوند؛ 

    نی صفت، محمد آل حس  یان یآ ی عل انیآقا
  ي و محمد نور

  فالمینگو  يگردشگر نمونه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث منطقه  
  شرکت هلدینگ گردشگري فالمینگو  1397شهر؛ استان مازندران، شهرستان سلمان

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع اقامتی، تفریحی و گردشگري 
  جناب آقاي مالک جوالیی   1397استان مازندران، شهرستان رامسر، روستاي اربه کله؛ 

  ي و گردشگر یستیتور ، یحیاحداث مجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  سرکار خانم آرمین   1397؛ آباد، پاعلم (منطقه زال)استان لرستان، شهرستان خرم

  و خانه مسافر آوا  یالمللنیاحداث مجتمع کافه رستوران ب طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  وند جناب آقاي محمد حسن  1397؛ مالفجان يروستا  اهکل،یشهرستان س الن،یاستان گ

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان 
  ی ان یصوف یجعفر پوربرق يآقاجناب   1398استان تهران؛ 

  ی راه نیو ب  یخدمات رفاه ، گردشگريمجتمع طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 
  موسسه توسعه فن آوري دیار سازندگی   1398تبریز؛  –آزادراه زنجان  95کیلومتر 

  خدمات چاپ و بسته بنديواحد   طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل
  شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان   1398؛ استان تهران

  ستاره  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل 
  صادق اهوازیان  يآقاجناب   1398استان خوزستان؛ 

  ي و گردشگر یستیتور ، یحیاحداث مجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي مجید معصوم فمی   1398تهران، منطقه جابان؛  استان 

  سفره خانه سنتیاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  آقاي صادقی جناب   1398مازندران، شهرستان محمودآباد؛ استان 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي اولین ابر آزمایشگاه (مگا لب) تمام مکانیزه خاورمیانه 
  سه خدمات آرمان سالمت تاوموس  1399استان تهران؛ 

  همانپذیر احداث مطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي سید محمد صدر هاشمی   1399تهران؛ استان 
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  ا شهر سالمت صبر احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  

  ش یک  انی ران ی شرکت صبرا سالمت ا  1399جزیره زیباي کیش؛ 

  ي احداث اقامتگاه بوم گردطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  ي اوج هرمز عقوب جناب آقاي ی   1399هرمز؛ زیباي جزیره 

  مجتمع گردشگري اطلس احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  شرکت اطلس ژن   1399ی؛ شرق جانیاستان آذربا 

  رانی پیست موتورسواري و اتومبیلاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي ابوالفضل رستمیان   1399خراسان رضوي، طرقبه؛  استان 

  مجتمع بین راهی و خدمات رفاهی برکه احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  ان یران یافروزان سپهر ا  کانیشرکت ن   1399اصفهان؛   - آزادراه شیراز 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مرمت و احیاء کاروانسراي شاه عباسی 
  زراعت کار جناب آقاي احمدرضا   1400استان سمنان، شهرستان ایوانکی؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مرمت و احیاء اقامتگاه سنتی 
  علی مومنیان هرندي جناب آقاي   1400استان اصفهان؛ 

  سفره خانه سنتیاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  باغپا   رمضان هسا خانم مسرکار   1400خوزستان، شهرستان دزفول؛ استان 

  شهرك سینمایی احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  تمدن ساز   یمتعال هنر يهنر ادیبن  1400فارس؛ استان 

  رستوران و کافی شاپ احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  آقایان تقی پور و موالیی جناب   1400جزیره زیباي کیش؛ 

  گردشگري بانوي عمارت طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع 
  سرکار خانم اشرف اورعی   1400استان اصفهان، شهرستان گلپایگان؛ 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع مسکونی و تجاري اوشیان 
  گروه ساختمانی کوردبا   1400استان گیالن، شهرستان چابکسر؛ 

  برداري مجموعه ورزشیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مشارکت در ساخت و بهره
  شرکت ورزش دوستان دیلمان   1400اسکواش باشگاه انقالب تهران؛  

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع گردشگري آرنیکا 
  جناب آقاي نبی اهللا گل تپه   1400استان مازندران، شهرستان رامسر؛ 

  ی خدمات ،يگردشگر ، یحیاحداث مجموعه تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  شرکت ساحل اهواز حر   1400شهرستان عسلویه؛  ستاره  5و هتل 

  مرمت و بازسازي اقامت گاه سنتیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جناب آقاي علی مومنیان هرندي   1400استان اصفهان؛ 

  موقـوفات پورپـونه احداث زائرسراي طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  -  1400استان خراسان رضوي، مشهد مقدس؛ 

  احداث مجتع خدمات رفاهی و بین راهی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي رضا یعقوبی   1400رشت؛   -آزادراه قزوین 

  دشگري احداث مجتع گرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي علی جمالی  1400استان مازندران، شهرستان رامسر؛ 
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  احداث مجتع تفریحی و گردشگري طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  

  شرکت فجر بوستان ایرانیان   1400تهران؛  - جاده قدیم قم  45کیلومتر 

  دکتر تاجیک جناب آقاي   1400؛ بهسازي هتل الله تهرانطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  

  ستاره  5احداث هتل طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
امین لیراوي                                                 جناب آقاي   1400استان بوشهر، بندر گناوه؛ 

  احداث مجتمع تفریحی و گردشگري طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  آقاي حصارکی جناب   1400استان تهران، حصارك؛ 

  احداث مجتمع گردشگري مسیحا طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
سرکار خانم نرجس اوالدزاد عباس آبادي                                   1400؛ شهرستان دماوند، آبسرد ،استان تهران

  ی) حیتفر یی ورا یپذ  ،یاقامتاحداث مجتمع گردشگري (طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي محمد کریمی   1400؛ شهرك تماشا  ،جاده ماملو  ،کرشت ، سیشهرستان پرد  ،استان تهران

  توسعه ناوگان مسافري طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  شرکت ریل ترابر سبا   1401 استان تهران؛  دستگاه واگن دانمارکی) 15(بازسازي  

  انواع شناور  ي و نوساز  يبازساز ، ينگهدار  ر،یتعم احداث واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                    یخرم رضا یسلحشور و عل دیام  انی آقاجناب   1401؛ لمیاستان بوشهر، بندر د 

  ی) حی تفر و سرگرمی احداث مجتمع گردشگري ( طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  و شرکاء  یران یحسن ش يآقاجناب   1401؛ استان مازندران، شهرستان نوشهر، بخش ونوش

  بانوان   ژهی و یباشگاه ورزشاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  ي سرکار خانم ملک محمد  1401استان قزوین؛ 

  ي گردگاه بوماحداث اقامتطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                           ي عصار يجناب آقا  1401زیباي کیش؛ جزیره 

  احداث مجتمع گردشگري طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                       ینهوج  یقربان  ن یرحسیام يجناب آقا  1401؛ کهک شهر  م،استان ق

  ي مجتمع گردشگراحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
شرکت باستان هنرنما                                                                      1401؛ چهاردانگه ،استان تهران

  گردي گاه بوماقامتاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
پور                                             ف یشر  ن یحس يجناب آقا  1401؛ روستاي مسگر آباد ،استان تهران

 مجتمع خدمات بین راهی احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
شرکت شهراد گستر قم                                                         1401؛ سلفچگان  جاده، استان قم

  ی و اقامت یحی تفر ، ياحداث مجتمع گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                     ابراهیمی يجناب آقا     1401؛ محدوده سد تالوار جار، یاستان کردستان، شهرستان ب 

  ي احداث مجتمع گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي ساسان عبداللهی     1401تهران، شهرستان دماوند، بخش خورین؛ استان 

  ي احداث مجتمع گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  کشاورز جناب آقاي حیدر      1401ایالم؛ استان 

  ي مجتمع گردشگر لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
  جناب آقاي هادي کرمی      1401ایالم؛ استان 
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  مجري طرح   موضوع پروژه
  ی حیتفر  ،یستیتور احداث مجتمع طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  

  جناب آقاي امامی     1401گیالن؛ استان 

  و باغ کافه  یی رایتاالر پذاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  آقاي عباس نوروزیان جناب      1401؛ نیباراج  يروستاقزوین،  استان 

  راهی و بین ی مجتمع خدمات رفاهاحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  جناب آقاي علی معینی      1401؛  واوان - قم  محور ،تهراناستان 

  ي و گردشگر ی خدمات رفاهمجتمع احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
فردوس شاهرود                                                                       ی شرکت تعاون      1401سمنان، شهرستان شاهرود؛ استان 

  ي مجتمع گردشگراحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                                           بی راد اد يآقاجناب   1401؛ گوهرکال يآباد، روستااستان مازندران، مرزن

  ی مسکون مجتمع احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                                                   ینیام یمرتض يآقاجناب   1401؛ واچک رود،یاستان مازندران، ش

  ي مجتمع گردشگراحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
رواسجان                                              يکاظم محمود يآقاجناب   1401؛ اندرمان يروستا ،ياستان تهران، شهرستان ر

  ي مجتمع گردشگراحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                               ی خان  لیمحمد جل يآقاجناب   1401؛ شهرآباد يروستا  روزکوه، یاستان تهران، شهرستان ف

  ییا ی و در ی ساحل يمرکز گردشگراحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                ینیحس مانی ا د یس يآقاجناب   1401؛ استان بوشهر، بندر گناوه

  تکنام  آموزشی  يمایفروند هواپ 3  دی خرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
  شرکت فروز سپهر سام   1401فرودگاه پیام؛ 

  ي مجتمع گردشگراحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي  
                                      یساسان عبدالله يآقاجناب   1401؛  نی خور  ياستان تهران، شهرستان دماوند، روستا
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