






























1398کارآفرین برتر سال 



گواهینامه عضویت و رتبه بندی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی



انجمنخط مشی اعضای
گواهینامه عضویت انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و 

نظارت طرح های عضویت



گواهی شرکت در دوره مهارت آموزی تربیت کارشناس مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی
مقدماتی-امکان سنجی 



گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر پروانه فنی مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت
ارزش افزوده



کارت عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی وپروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی
منابع طبیعی



گواهی تشخیص صالحیت و تبه بندی طراحی گلخانه و 
واحدهای پرورش قارچ خوراکی

گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی دام و طیور



گواهی دوره ارزیابی مطالعات امکان سنجیگواهی دوره آموزشی کامفار



گواهینامه موفقیت در دوره تربیت کارشناس امکان سنجی گواهینامه موفقیت در دوره تربیت کارشناس امکان سنجی 



گواهی دوره آموزشی مدیریت کنترل پروژهگواهی دوره آموزشی بیزینس پلن

















تتیم فنی شرک
حوزه فعالیت رشته تحصیالت نام و نام خانوادگی

مدیرعامل صنایع کارشناس ارشد احسان علیدوست

تیم علمی اقتصاد توسعه دکتری  بهمن امینی

تیم مشاور مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد مرتضی بهروزی نژاد

تیم علمی مکانیک دکتری محمد خسروی

تیم علمی کشاورزی دکتری قربان عزیزی
تیم علمی حسابداری دکتری مهران ساالری
تیم مشاور کامپیوتر  کارشناس ارشد محمود صداقتی مختاری
تیم علمی فیزیک  کارشناسی عبدالوهاب کریمی
تیم علمی باغبانی_ کشاورزی  دکتری هادی زراعتگر
تیم علمی علوم دام _کشاورزی  دکتری عاطفه عابدینی 
تیم علمی هواشناسی کشاورزی دکتری الهام عابدینی
تیم علمی مدیریت کسب و کار دکتری مجید رعیتی 

مشاورتیم MBA کارشناس ارشد امیر بازگیر
تیم مشاور مدیریت بازاریابی کارشناس ارشد فریناز فالح
تیم مشاور صنایع لیسانس میثم یوسفی
تیم محتوا گرافیک کاردانی  الهه هاشم آبادی 
تیم مشاور کامپیوتر لیسانس صادقیمریم
تیم محتوا آب لیسانس کوثر کیانفرد
تیم محتوا صنایع دستی لیسانس کیانا کفائی

محتواتیم سیاسیعلوم لیسانس مینا علینژاد



















پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  188,875,936 شهرستان قصرقند_استان سیستان و بلوچستان آقای عبدالخالق هوتی احداث و بهره برداری مزرعه پرورش کاکتوس اپونتیا

1401بهار  19,836,630 شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای حسن شیروانی احداث  و بهره برداری مجتمع کشت گیاهان دارویی و غالت

1401بهار  467,257,288 شهرستان آق قال -استان گلستان  آقای مجید شهیدی احداث و بهره برداری از مجتمع گلخانه ای

1400زمستان  117,578,406 شهرستان بافق-استان یزد  آقای معین رسولی (حلواخالل،کره و) احداث و بهربرداری از واحد فرآوری پسته 

1400زمستان  177,954,122 شهرستان اسالم شهر -استان تهران  شرکت اوج سرزمین ایرانیان احداث مزرعه کشت و فرآوری انواع محصوالت گیاهان دارویی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  1,913,062,583 چذابه-استان خوزستان  آقای نادر بهشتی نسب احداث مجتمع بارانداز

1400پاییز  189,121,589 شهرستان رباط کریم-استان تهران  آقای دانش درخشانی (ذرت-گندم)احداث مزرعه کشت غالت 

1400پاییز  43,938,675 شهرستان رباط کریم-استان تهران  اقای رضا داوری احداث و بهره برداری از واحد گلخانه خاکی صیفیجات

1400پاییز  151,882,803 استان تهران آقای علی کرمانی احداث و بهره برداری از واحد گلخانه خاکی صیفیجات

1400پاییز  101,548,624 استان تهران آقای رضا مردانی احداث و بهره برداری از واحد گلخانه خاکی صیفیجات

1400پاییز  5,336,685,297 شهرستان ری-استان تهران  شرکت مهندسی کشاورزی نهال رویش احداث و بهره برداری از شهرک گلخانه ای

1400پاییز  2,991,958,127 شهرستان ری-استان تهران  آقای محسن رحمانی  احداث واحد تولید مجتمع گلخانه گیاهان دارویی 

1400پاییز  92,263,011 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای خسروانی احداث و بهره برداری از واحد گلخانه خاکی صیفیجات

1400زمستان  330,022,704 شهرستان میانه-استان آذربایجان شرقی  آقای رضا علیزاده احداث و بهره برداری گلخانه بلوبری

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  62,603,005 روستای حاجی آباد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حسن رضا مصلحی احداث گلخانه علوفه هیدروپونیک 

1400پاییز  8,062,274 شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی  آقای سید علیرضا سیروسی" احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400پاییز  4,991,882 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای غالمرضا اخالقی احداث گلخانه خاکی صیفیجات

1400تابستان 39,000 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان آقای حمید نوروزی احداث گلخانه خاکی صیفیجات

1400تابستان 206,489,627 استان فارس، شهرستان گراش، بخش فداغ آقای محمد شعبانی  احداث گلخانه خاکی صیفیجات

1400تابستان 5,425,148 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  آقای  محمد علی زارعی مزار احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400تابستان 61,215,816 روستای یامچی-شهرستان زنجان -استان زنجان  آقای سیدحسین موسوی احداث  گلخانه هیدروپونیک تولید گل و گیاه

1400تابستان 2,190,554 روستای حسن آباد مزگ-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای محمد ولی ضمانی مقدم احداث  باغ گل محمدی

1400تابستان  5,219,465 شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی  آقای علیرضا جعفریان احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400تابستان  53,266,223 کالته ملک-روستای مهدیه -شهرستان مهدیه -استان خراسان جنوبی  آقای حسن خیاط احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1400تابستان  3,761,747 روستای حسین آباد سادات-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای سید مسعود خاتمی  احداث گلخانه پرورش گل و گیاه تزئینی

1400تابستان  8,446,242 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای مصطفی قاسمی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400تابستان 8,062,274 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای سید مهدی هاشم آبادی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400تابستان 223,778,554 گلحصار-شهرستان ری -استان تهران  آقای سید محمد اعرابی احداث  گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

1400تابستان 6,856,064 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای محمد حاجی آبادی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400تابستان 65,974,512 کهریزک-شهرستان ری -استان تهران  آقای  محمد قاسمی خواه  احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1400تابستان 5,759,021 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  مصطفی سفری مقدم احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400تابستان 8,263,450 اراضی دشت چهکند-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای امیر اکبرپور احداث گلخانه پرورش گل و گیاه تزئینی

1400پاییز  62,603,005 روستای حاجی آباد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حسن رضا مصلحی احداث گلخانه علوفه هیدروپونیک 

1400پاییز  8,062,274 شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی  آقای سید علیرضا سیروسی  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1400پاییز  4,991,882 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای غالمرضا اخالقی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  150,313,627 روستای جابان-شهرستان دماوند -استان تهران خانم سیده فاطمه صحرایی احداث گلخانه  تولید بلوبری، رزبری و بلک بری

1399بهار  126,048,817 استان تهران  آقای هادی یزدانی احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1399بهار  2,767,233 شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی  خانم کبری کهنسال احداث گلخانه خاکی صیفیجات 



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399بهار  14,118,431 شهرک گلخانه ای خوسف-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم مهدیه زرگری احداث گلخانه گوجه فرنگی گیالسی

1399بهار  11,968,073 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای مهدی حسینایی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  1,999,245 روستای ابوالخیری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای مسعود زابلی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  12,519,861 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم مرضیه درانی پور احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  20,488,398 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای حمید جهانگرد احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  5,468,319 شهرستان طبس  -استان خراسان جنوبی  خانم زهرا حسینی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  3,925,372 شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی  آقای محمد حسن نجاریان احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  2,230,690 شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای مهدی عابدزاده احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  3,174,693 شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای محمد عابدزاده احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  2,767,233 شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی  خانم کبری کهنسال احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  1,999,245 روستای ابوالخیری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای مسعود زابلی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399بهار  12,519,861 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم مرضیه درانی پور احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399بهار  1,771,179 اراضی چاه حقگو-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای ولی اهلل قوی احداث گلخانه آلوئه ورا

1399تابستان  19,787,714 _ شتشرکت تعاونی کشت و صنعت اردیبه احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  10,499,317 مزرعه کشاورزی علی آباد گوهری-جاده بهرام جرد -استان کرمان  خانم شعله رنجبر یاحداث واحد پرورش و بسته بندی گوجی بر

1399تابستان  348,277,760 آباداراضی روستای حاجی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای سید غالمرضا جعفری احداث گلخانه علوفه هیدروپونیک 

1399تابستان  2,619,213 شهرستان بیرجند –استان خراسان جنوبی  آقای فرزاد دیمی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  6,397,109 شهرستان  قائن -استان خراسان جنوبی   خانم فاطمه  کشتگر احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  963,541,531 روستای ورامین-شهرستان شهریار-استان تهران اقای اصغر امامی احداث مجتمع گلخانه ای

1399تابستان  12,538,825 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی   آقای غالمحسین یعقوبی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  2,804,678 روستای حسن آباد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حسام پورناصری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  6,207,631 روستای سیوجان  -شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای سید مهدی موسوی نژاد احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  5,366,889 روستای فوداج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  خانم فاطمه زهرا مطیع بیرجندی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  2,870,098 اراضی چاه حقگو-شهرستان قائن  -استان خراسان جنوبی  آقای مجتبی خوشایند احداث گلخانه خاکی صیفیجات 



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399تابستان  10,204,021 شهرستان بیرجند  -استان خراسان جنوبی  آقای محمود جالیری  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  21,132,620 شهرک صنعتی خوسف-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم سمیه اکبری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  32,791,976 روستای چنگی-شهرستان پاکدشت -استان تهران  آقای هاشم طایفه خانی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  3,051,458 روستای  اسفهرود-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم نرجس مشمول احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  11,532,582 دشت فوداج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  خانم میترا رحیمی  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  40,044,841 شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی  آقای مهدی بدرام احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  20,380,034 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم معصومه حسینی  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  10,059,264 چاه اسدالهی اسفدن  -شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای محمود زالبیکی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  118,864,988 قلعه نو-شهرستان ری -استان تهران  آقای مهدی خانی قلعه نوعی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  117,981,892 روستای کهریزک-شهرستان پاکدشت -استان تهران  آقای محمدرضا قسیمی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  9,987,524 روستای ابوالخیری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای امیر غالمی مقدم  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  5,619,096 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای غالمرضا بزرگان   احداث گلخانه خاکی صیفیجات 
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1399تابستان  4,658,605 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم منیژه صبیانی   احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  6,898,159 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم صدیقه ابراهیمی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  475,569,351 کمربندی شهریار سه راه مالرد-شهرستان شهریار -استان تهران  شرکت شن و ماسه سپید شهرزاد احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  30,072,669 _ شرکت سازه ایلیا دیار ناب احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1399تابستان  176,906,638 روستای جواد آباد-شهرستان ورامین -استان تهران  شرکت آریا دشت وارنا احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  11,532,582 دشت فوداج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  خانم ساغر  محمدی  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  8,118,534 روستای پسوچ-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای روغنی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  11,359,928 روستای چای برزگانی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  اقای فرزاد دیمی   احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  6,166,508 روستای ابوالخیری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای رشیده خدادادزاده احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  1,921,734 روستای ابوالخیری-شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای صمد تقوی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  1,776,551 روستای  پیرنج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  خانم سمیه بیدار احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  24,581,150 شهرستان سربیشه-استان خراسان جنوبی  آقای بیجاری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 
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1399تابستان  37,047,392 همجتمع گلخانه ای سربیش-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای امیر بهدانی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  4,392,838 روستای جمز-شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای حسین بخشیان احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  117,981,892 روستای کهریزک-شهرستان پاکدشت -استان تهران  آقای علی ایرانمنش احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  65,409,059 روستای سناردک-شهرستان پیشوا -استان تهران  آقای امیر اردستانی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  20,380,034 مجتمع گلخانه ای-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای علی اسکندری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  214,407,344 شهرک گلخانه ای سرایان-شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی  شرکت کشت و صنعت آبرسانان کویر شرق احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1399تابستان  14,794,055 روستای شمس آباد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای کاظم تقدیری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399تابستان  248,964,358 روستای شعیب آباد-شهرستان ورامین -استان تهران  آقای ابراهیم قمی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  242,786,920 روستای تقاب-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت کشت بافت خاوران احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1399پاییز  7,163,188 اراضی روستای فوداج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای ابوذر جمالی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  8,691,137 روستای قدی–شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی  آقای جواد یععقوب پور احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  8,138,949 اراضی روستای قنبرآباد-شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای محمد جعفریان احداث گلخانه خاکی صیفیجات 



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399پاییز  25,342,497 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  آقای محمد مهرانفر احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  18,883,723 شهرک گلخانه ای محمدیه-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای مرتضی  اصغری شهری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  92,555,731 شهرستان مالرد-استان تهران  آقای محمود رحیمی احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1399پاییز  19,634,711 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای سید مجتبی یعقوبی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  36,429,770 منطقه کهمره سرخی-شهرستان شیراز -استان فارس  آقای مازیار سلطانی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  4,815,554 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  آقای علیرضا محمدی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  42,864,508 روستای خراشاد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای  سید عقیل فرساد    احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  5,378,824 اراضی روستای ابوالخیری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم عصمت مقنی  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  5,427,847 شهرستان  قائن -استان خراسان جنوبی  خانم صغری خلیل زاده  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  4,658,605 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  خانم زهرا حسینی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  8,138,949 اراضی روستای فوداج -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  اقای خلیل باللی مود احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  236,413,676 روستای زواره بید-شهرستان پیشوا -استان تهران  آقای سیدحسین واعظی احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 
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1399پاییز  40,376,649 شهرستان ورامین-استان تهران  آقای حسین سمنانی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  10,105,581 اراضی قدی-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  اقای حسن شکفته احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  3,974,117 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  آقای جالل الدین هاشمی نیا احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  24,839,867 اراضی ابوالخیری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم ام البنین تقی نیا احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  3,813,940 شهرستان بیرجند –استان خراسان جنوبی  خانم اکرم عمیدیان  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  76,560,063 دشت بجد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای فرشاد امیری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399پاییز  680,220,051 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی 
چابهار2808ایرانیان 

احداث واحد گلخانه محصوالت گرمسیری و آب شیرین کن 
خورشیدی

1399پاییز  846,683,051 کوهسار-استان البرز  آقای صادق نجابت احداث داحد کشت و صنعت

1399پاییز  489,002,506 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای حامد ربوشه احداث  مزرعه کشت و تولید آناناس

1399پاییز  45,224,840 شهرستان ورامین-استان تهران  شرکت سپیدان کوثر احداث مرتع خارشتر

1399پاییز  100,669,739 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای محمد اکرم میرصادقی  احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات 

1399پاییز  20,498,790 شهرستان زنجان-استان زنجان  آقای رحیم طریقی احداث گلخانه زعفران 
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1399زمستان  9,805,097 شهرستان رفسنجان-استان کرمان  آقای علی صالحی احداث گلخانه علوفه هیدروپونیک 

1399زمستان  10,855,166 زرین دست –استان فارس  آقای آرش ساعدی احداث گلخانه علوفه هیدروپونیک 

1399زمستان  4,731,943 شهرستان بیرجند –استان خراسان جنوبی  خانم زهره میابادی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  4,840,300 شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی  خانم نسرین بورنگ  احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  5,353,152 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  آقای رضا مقنی باشی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  366,496,058 شهرستان ورامین-استان تهران  آقای مرتضی خاتمی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  4,330,040 چاه شمس آبادی–شهرستان  بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای عید محمد معماری احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  2,944,784 اراضی روستای چهکندوک-شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای محمد علی آسمانی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  19,767,575 مجتمع گلخانه ای-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم فاطمه حسنی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  45,102,756 شهرستان درمیان-استان خراسان جنوبی  خانم عصمت رسولی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  18,883,723 مجتمع گلخانه ای-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای غالمرضا صمدی    احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  12,645,127 اراضی بیدمشک-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  خانم افسانه سمیعی احداث گلخانه خاکی صیفیجات 
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1399زمستان  8,138,949 شهرستان  قائن -استان خراسان جنوبی  آقای قربان سخاوتی فر احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  4,330,040 شهرستان بیرجند–استان خراسان جنوبی  خانم فرشته رجب پناه احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1399زمستان  28,017,579 _ خانم و آقای نیوشا و نیما عرب زاده احداث  گلخانه زعفران

1398تابستان  82,662,212 _ شرکت کشت و صنعت سبزینه طیوران خوسف احداث مجتمع کشت گیاهان دارویی و دامداری صنعتی

1398پاییز  21,835,540 شهرستان شاهرود-استان سمنان  آقای محسن نژادرجب احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1398زمستان  181,642,446 شهرستان ري   روستاي گل تپه -استان  تهران  آقای حسين حسيني چوبه   احداث گلخانه خاکی صیفیجات 

1397زمستان  2,938,697 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای حسینایی احداث گلخانه علوفه هیدروپونیک 

1398بهار  48,666,309 شهرک صنعتی-تبریز -استان آذربایجان شرقی  شرکت تعاونی نگین صفا احداث واحد گلخانه زعفران

1398تابستان  65,665,447 شهرستان تاکستان-استان قزوین  شرکت آریا ارمغان صدر احداث واحد گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

1398تابستان  70,124,700 شهرستان تاکستان-استان قزوین  آقای رضا چالی زاده احداث واحد گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

1398تابستان  20,666,818 شهرستان زیرکوه-استان خراسان جنوبی  آقای علیرضا رحیمی احداث واحد گلخانه آلوئه ورا

1398پاییز  358,148,516 شهرستان رزن-استان همدان  گروه صنعتی پیروی احداث واحد گلخانه زعفران
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1398زمستان  9,221,329 مجتمع گلخانه ای -شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای محمدحسین اسماعیلی احداث واحد گلخانه خاکی صیفیجات

1398زمستان  16,832,606 30و 31قطعه -شهرک گلخانه ای قائن -استان خراسان جنوبی  آقای علیرضا رمضانی احداث واحد گلخانه خاکی صیفیجات و سبزیجات

1398زمستان  8,001,638 _ آقای امیر کرمانشاهانی احداث واحد پرورش و بسته بندی قارچ داروئی

1398زمستان  750,183,912 روستای مختاران-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای سیروس مشار احداث واحد گلخانه هیدروپونیک صیفیجات ونلو 

1398زمستان  214,407,344 شهرک گلخانه ای-شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی  شرکت کشت و صنعت آبرسانان کویر شرق احداث واحد گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

1398زمستان  3,261,171 شهرستان ابرکوه-استان یزد  آقای آرش ساعدی احداث واحد تولید علوفه هیدروپونیک

1397فروردین  3,325,704 روستای اسدآباد-الشتر-استان لرستان آقای محمد دوستی احداث واحد گلخانه زعفران

1397فروردین  24,938,792 روستای عالء-شهرستان سمنان  آقای سید محمد حسین بینش طریق احداث واحد گلخانه آیروپونیک زعفران

1397پاییز  2,150,660 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  آقای حسین فداکاران احداث واحد گلخانه آیروپونیک زعفران

1397پاییز  17,025,806 استان زنجان آقای مسعود عابدی احداث واحد گلخانه زعفران

1397زمستان  766,711 شهرستان سرایان-استان خراسان جنوبی  آقای سید مجتبی حسینی احداث واحد گلخانه زعفران

1397زمستان  52,439,790,949 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  نشرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی ایرانیا احداث واحد گلخانه محصوالت گرمسیری



پروژه های انجام شده بخش کشاورزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396بهار  3,246,300 شهرستان بیضاء-استان فارس  آقای مهدی جمال زاده احداث واحد تولید علوفه هیدروپونیک

1396زمستان  8,134,331 جلگه دانیال-بخش کالپوش -میامی –استان سمنان  آقای محمدرضا رجب زاده احداث واحد گلخانه خاکی صیفیجات

1396زمستان  9,719,403 روستای -شهرستان آبادان -استان خوزستان  آقای عدنان ثقیلی احداث واحد گلخانه کشت نشاء و نهال

1396زمستان  5,442,614 دهستان میرآباد-شهرستان نقده -استان آذربایجان غربی  ادیبه سبحانی احداث واحد گلخانه زعفران

1395پاییز  6,007,578 شهرستان دماوند-استان تهران  آقای امیر کیاماری احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

1394بهار  897,256 شهرستان شوشتر-استان خوزستان  آقای علی پیروند موری احداث واحد کشت علوفه هیدروپونیک

1394تابستان  2,717,843 شهرستان سربیشه-استان خراسان جنوبی  خانم زهرا رضوی (باز) احداث نهالستان 

1394تابستان  1,056,953 منطقه سبزدشت-شهرستان بافق -استان یزد  آقای علی اسفندیاری کالئی احداث باغ زرشک

1394پاییز  1,281,484,067 شهرستان ری -استان تهران  _ احداث مجتمع گلخانه ای

1394پاییز  7,860,132 _ آقای علیرضا رسولی (نهال پیوندی پسته)احداث باغ پسته 

1398پاییز  45,224,840 اراضی روستاي حصارگلي -شهرستان ورامین -استان تهران  شرکت سپیدان کوثر احداث مرتع خارشتر











پروژه های انجام شده بخش کشتارگاه
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400زمستان  39,115,763 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا عیسایی توسعه و تجهیز واحد کشتارگاه صنعتی دام

1400زمستان  1,379,403,001 شهرستان ری -استان تهران  کشت و صنعت ماهور احداث کشتارگاه شترمرغ

1400پاییز  111,735,034 بخش مرکزی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا عامری احداث واحد کشتارگاه صنعتی شترمرغ

1400پاییز  140,767,441 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  کشتارگاه سپید گوشت فاروق احداث واحد کشتارگاه صنعتی طیور 

1399بهار  94,508,804 شهرستان نیکشهر-استان سیستان و بلوچستان  آقای فرهاد چاکرزهی احداث واحد کشتارگاه صنعتی طیور 

1399پاییز  182,112,191 بخش مرکزی -شهرستان المرد -استان فارس  آقای عبدالحمید بهزادی احداث واحد کشتارگاه صنعتی دام

1399زمستان  438,197,091 بخش مرکزی -شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  شرکت قائن طیور توسعه و تکمیل واحد کشتارگاه صنعتی طیور 

1400پاییز  111,735,034 بخش مرکزی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا عامری احداث واحد کشتارگاه صنعتی شترمرغ

1398بهار  50,000,185 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی شرکت کویر طیور خوسف احداث واحد کشتارگاه صنعتی طیور 

1395زمستان  96,310,100 چم گلک-شهرستان اندیمشک -استان خوزستان  شرکت دراج جلگه خوزستان احداث واحد کشتارگاه صنعتی طیور 

1396زمستان  40,222,828 بخش مرکزی-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  غالمرضا آقامحمدی احداث  کشتارگاه صنعتی شترمرغ

1397تابستان  50,000,009 بخش مرکزی-شهرستان بیرجند -ستان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا عامری احداث واحد کشتارگاه صنعتی شترمرغ

1397زمستان  128,078,695 بخش مرکزی-شهرستان زابل -استان سیستان و بلوچستان مامک سالمت ایرانیان احداث واحد کشتارگاه صنعتی طیور 

1398بهار  72,309,876 شهرستان اراک-استان مرکزی  کشتارگاه صنعتی اراک توسعه، بهسازی و تجهیز واحد کشتارگاه صنعتی دام

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

1397زمستان  176,167,035 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  (سهامی خاص)شرکت آریا آرک شرق  احداث و بهره برداری از واحد کشتارگاه صنعتی دام

1397زمستان  87,571,423 چم گلک-شهرستان اندیمشک-استان خوزستان  شرکت دراج جلگه خوزستان احداث و بهره برداری واحد کشتارگاه صنعتی طیور 



























پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  34,264,597 _ آقای محمدرضا گرایلی احداث و بهره برداری از واحد پرورش گوسفند داشتی پرتولید

1401بهار  1,415,905,881 شهرستان جهرم-استان فارس  مجتبی مرادیآقای  احداث مجتمع کشت و صنعت و اصالح نژاد دام سبک

1400زمستان  439,111 عراق-استان اردبیل  آقای هیمن رمضان مصطفی احداث و بهره برداری از واحد گاوداری شیری صنعتی

1400پاییز  176,796,005 منطقه مجاز-استان سیستان و بلوچستان خانم عصمت میر احداث و بهره برداری از واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1400پاییز  3,195,483,188 ارروستای آب انب-شهرستان قهاوند -استان همدان  شرکت مجتمع کشاورزی و دامپروری آفتاب زرین همدان  احداث و بهره برداری واحد پرورش گوسفند داشتی

1400پاییز  44,623,322 ارروستای آب انب-شهرستان قهاوند -استان همدان  مجتمع کشت و صنعت آفتاب طالیی هکمتانه  احداث و بهره برداری واحد پرواربندی گوساله گوشتی

1400پاییز  9,648,580 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای رمضانی احداث و بهره برداری واحد پرورش بز داشتی

1400پاییز  1,563,526,753 شهرستان اردکان-استان یزد  شرکت صنایع دامی و مرتعداری تاشک کویر یزد تاحداث واحد پرواربندی شتر، پرورش شتر داشتی و فراوری محصوال

1400تابستان  121,817,927 روستای یامچی-شهرستان زنجان -استان زنجان  آقای سید حسین موسوی احداث واحد پرورش و تکثیر اسب

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  48,813,494 شهرستان خلخال-استان اردبیل  شرکت دامداری صنعتی آذر گستران روستای بفراجرد احداث واحد پرورش بز شیری پرتولید خارجی

1400تابستان  22,105,892 _ آقای حسین سجادی نیک (آلپاین) احداث واحد پرورش بز شیری پرتولید خارجی 

1400تابستان  18,403,894 شهرستان ساوجبالغ -استان البرز  آقای صابر یوسفی (سانن) احداث واحد پرورش بز شیری پرتولید خارجی 

1400تابستان  121,817,927 روستای یامچی-شهرستان زنجان -استان زنجان  آقای سیدحسین موسوی احداث واحد پرورش و تکثیر اسب

1400تابستان  5,509,414 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای سید ابوتراب هاشمی زاده احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1400تابستان  2,413,724 مسکنیه-استان حلب -سوریه  شرکت اجداد سپیدان کوثر احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

1400پاییز  30,203,423 شهرستان گناباد -استان خراسان رضوی  آقای مجید زاهدی فر احداث میدان عرضه دام

1399بهار  8,511,800 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  آقای مسعود ذاکر احداث واحد گاوداری شیری صنعتی

1399بهار  12,405,206 شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای مهدی علی اکبری احداث واحد پرورش شتر داشتی

1399بهار  7,391,119 شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای حسین شفیعی احداث واحد پرواربندی گوساله گوشتی

1399بهار  8,925,785 شهرستان بیرجند–استان خراسان جنوبی  آقای علی محمد هادی نیا  احداث واحد پرواربندی بره

1399بهار  13,196,117 شهرستان اصفهان-استان اصفهان  آقای آرش ساعدی احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

1399بهار  4,341,641 شهرستان بوکان-آذربایجان غربی  آقای آرش ساعدی احداث واحد پرواربندی بره

1399بهار  26,099,865 شهرستان نور-استان مازندران  آقای علی احدی احداث واحد پرورش گوسفند داشتی پرتولید

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399تابستان  404,748,717 شهرستان بوئین زهرا-استان قزوین  آقای علی کاظمی نیا احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

1399بهار  66,536,558 شهرستان اصفهان-استان اصفهان  آقای آرش ساعدی احداث واحد گاوداری شیری صنعتی

1399تابستان  8,390,600 مود-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  خانم زهرا فیاضی نسب احداث واحد گاوداری شیری صنعتی

1399تابستان  4,919,106 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای مالدار احداث واحد پرورش شتر پرواری

1399پاییز  28,063,105 شهرستان ورامین-استان تهران  آقایان سید صادق نجابت و سید محمد زواره ای احداث واحد پرواربندی بره

1399پاییز  64,615,277 شهرستان جم-استان بوشهر  آقای احسان جديداالسالمي احداث واحد پرورش بز شیری سانن

1399زمستان  131,821,427 منطقه مجاز-استان سیستان و بلوچستان آقای بهروز میر احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1398بهار  40,220,306 شهرستان میاندوآب-استان آذربایجان غربی  آقای شیرکو خوش مرام احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1398بهار  1,733,516 شهرستان بوشهر-استان  بوشهر  آقای حسین شبانی احداث واحد پرورش کرم ابریشم

1398بهار  3,004,401 استان فارس آقای یوسف شکوهی احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1398بهار  369,607,555 شهرستان فیروزکوه-استان تهران  آقای سعید آسیایی احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

1398تابستان  119,848,365 شهرستان درگز-استان خراسان رضوی  آقای محمدرضا سرافرازی اردکانی احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

1398تابستان  40,961,342 شهرستان اردستان-استان اصفهان  آقای مهدی طحانیان احداث واحد پرورش بز داشتی و زراعت علوفه

1398تابستان  11,419,468 استان یزد اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد احداث واحد پرورش بز مورسیا

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398تابستان  95,867,463 شهرستان دماوند-استان تهران  آقای بهزاد آخوندی احداث واحد پرورش بز داشتی

1398پاییز  13,793,619 شهرستان جیرفت-استان کرمان  آقای محمدجواد دارابی احداث واحد پرورش بز مورسیا

1398زمستان  4,151,413 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای محمدصادق نیوکی احداث واحد پرواربندی بره

1398پاییز  129,641,374 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک احداث واحد پرورش بز مورسیا

1398زمستان  8,760,294 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  شرکت شیفتگان دالور (  آهو)احداث مرکز تکثیر و پرورش در اسارت پستانداران وحشی 

1395تابستان  17,827,689 شهرستان سوادکوه -استان مازندران  شرکت شفا داروی پرشین احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

1395پاییز  14,174,418 شهرستان مریوان-استان کردستان  آقای آرمان شکیبا احداث واحد پرروش گاومیش

1395پاییز  8,154,176 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای محمدحسین غالمی احداث واحد گاوداری شیری

1396بهار  20,133,20 شهرستان تیران-استان اصفهان  شرکت تولیدی اجداد سپیدان احداث واحد پرورش شتر داشتی

1396بهار  185,946,633 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی نام اوران شرق سرچاه عماری  احداث و بهره برداری از واحد مجتمع شترداری و فرآوری محصوالت جانبی

1396بهار  2,508,657 استان تهران آقای رحمان پاکدامن  احداث و بهره برداری از واحد پرواربندی بره

1396بهار  2,645,324 دهستان گشت-شهرستان فومن -استان گیالن  اقای اکبر مهدیزاده احداث واحد پرواربندی گوساله

1396بهار  20,068,334 شهرستان دشتی-استان بوشهر مهدی علیزاده احداث واحد پرورش شتر داشتی

1396تابستان  9,784,671 شهرستان گراش-استان فارس عادل درخشنده  احداث  واحد پرورش شتر داشتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396تابستان  1,098,984 شهرستان شیراز-استان فارش شرکت دوست دار طبیعت نیکو نهاد احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب

1396پاییز  4,012,692 استان مازندران آقای محسن ربیع احداث واحد تکثیر پرورش عقرب و سم گیری

1396پاییز  6,025,422 منطقه آزاد اروند -استان خوزستان  آقای امیر حمزه جعفر زاده  احداث واحد تکثیر پرورش عقرب و سم گیری

1396پاییز  8,648,487 استان تهران آقای احمد غالمی  احداث واحد  پرورش بز سانن

1396پاییز  4,867,149 شهرستان آق قال-استان گلستان آقای هادی کرد احداث واحد  پرورش عقرب و سم گیری

1396پاییز  7,023,004 شهرستان بهبهان-استان خوزستان  شرکت خدماتی راهیان ارجان احداث واحد  پرورش عقرب و سم گیری

1396پاییز  13,713,064 استان تهران آقای سید مجتبی طباطبایی احداث واحد پرورش بز سانن

1396پاییز  5,378,592 روستای ابرومند-شهرستان همدان -استان همدان آقای وحید شهبازی احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سیم گیری 

1396پاییز  4,250,863 روستای سر کره-شهرستان برازجان-استان بوشهر آقای اشکان هاشمی پور احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سیم گیری 

1396پاییز  1,714,618 - خانم ساناز امیری احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1396زمستان  2,668,822 روستای قلعه نو-شهرستان شاهرود-استان سمنان  اقای حسن ومحمد رضا اجدادی احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1396پاییز  1,714,618 روستای سنگ چارک-داراب-استان فارس آقای مسلم صادقی احداث واحد تکثیر و پرورش  عقرب و سم گیری

1396زمستان  3,840,926 بخش چگنی-شهرستان سراب دوره -استان لرستان  آقای محمد اصفهانی احداث مرکز تکثیر و پرورش  در اسارت پستانداران وحشی 

1396زمستان  6,541,763 بخش مرادلو-مشکین شهر-اردبیل -استان  آقای عادل رهنما کوالنی جدید احداث واحد پرورش بز سانن

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396زمستان  20,966,219 استان زنجان علی جمشیدی-آقای طاهر خسروفر احداث واحد پرورش عقرب

1396زمستان  2,769,167 شهرستان پلدشت-استان آذربایجان غربی  علی جعفر قلی زاده آذر احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1396زمستان  7,084,987 استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار خانم مهسا فالح احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397بهار 300,477,056 شهر مالثانی -استان خوزستان  آقای امید داراب پور احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397بهار  2,596,251 عمان آقای امید داراب پور احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1396زمستان  7,429,205 دشتک-مارگون -استان کهگیلویه و بویراحمد  آقای ولی حیدری احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1396زمستان  4,934,453 50تهران کیلومتر –جاده اصفهان -استان اصفهان  مسعود احمدی–آقای محمد رضا سجادیه  احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397بهار  7,880,580 کرمان آقای حسام حجت احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397بهار  4,934,453 شهرستان سرخنکالته-استان گلستان  آقای شهریار طوسی نژاد احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397پاییز  318,352 شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی  آقای ابوالفضل علی محمدی احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397بهار  8,920,908 شهرستان دهلران -استان ایالم  شایسته تندیس ژیوان  احداث  واحد تکثیر، پرورش، سم گیری و فرآوری سم عقرب 

1397بهار  39,086,706 اسالم آباد رودبار جنوب-استان کرمان  شرکت کشاورزی سبزه زار جنوب  احداث واحد پرورش بز مورسیا

1397تابستان  8,115,308 استان قم آقای سید مجتبی فضلی احداث واحد تکثیر و پرورش مار

1397بهار  16,162,445 استان خوزستان آقای هوشنگ حاجی زاده احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1397بهار  3,224,671 شهرک دامداری-استان قم  آقای علی ملکی احداث واحد پرورش بز مورسیا

1397تابستان  6,190,892 لوشان-شهرستان رودبار-استان گیالن آقای محمد فدایی بیورزنی احداث واحد پرورش و تکثیر عقرب کراسیکودا و تولید روغن عقرب

1397تابستان  1,906,347 استان کهگیلویه وبوبراحمد شهرستان کهگیلویه آقای سید صادق نجابت   احداث واحد پرورش بزشیری از طریق امیخته گری بز بومی با نر آلپاین

1397تابستان  5,048,114 استان  اصفهان شهرستان نظنز آقای امیرحسین پورمنوچهری احداث  واحد پرورش کرم ابریشم

1397تابستان  4,759,642 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد آقای آرش ساعدی احداث  واحد پرورش بز سانن

1397تابستان  18,448,907 شهرستان بجنورد-استان خراسان شمالی  آقای خشایار خداوردیان مقدم احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397تابستان  7,961,773 شهرستان ارومیه –استان آذربایجان غربی  شرکت پادنیش ایرانوس پارس احداث واحد تکثیر و پرورش عقرب و سم گیری

1397تابستان  3,165,079 شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی  خانم لیال یوسف زاده احداث واحد صنعتی پرورش زالو

1397تابستان  8,115,308 استان قم آقای سید مجتبی فضلی احداث واحد تکثیر و پرورش مار

1397تابستان  14,518,991 شهرستان نجف اباد-استان اصفهان  آقای سید مجید آروین فر  احداث  واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397تابستان  4,956,461 استان سمنان  آقای سید مجتبی طباطبایی نسب احداث  واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397پاییز  38,578,997 شهر رامجرد-شهرستان مرودشت -استان فارس  آقای قاسم درویشی احداث  واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397پاییز  6,754,351 بخش تلمادره-شهرستان کیاسر -استان مازندران شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر )گوزن)احداث مرکز تکثیر و پرورش در اسارت پستانداران وحشی 

1397تابستان  25,091,606 شهرستان تهران-استان تهران  آقای رضا زال احداث واحد صنعتی پرورش زالو

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1397تابستان 25,965,046 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد آقای آرش ساعدی احداث واحد پرورش بز سانن

1397تابستان  8,884,006 شهرستان شوشتر-استان خوزستان  آقای مجتبی حرمتی احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397پاییز  2,872,643 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  علی صفامنش ، صادق مهدي زاده احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397پاییز  318,352 شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی  آقای ابوالفضل علی محمدی احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397پاییز  12,478,991 استان سمنان آقای علی معینیان احداث واحد پرورش بز سانن شیری و گوسفند شاروله

1397پاییز 2,870,361 __ آقای مهدی رادور احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397پاییز  3,488,401 ابخش پادنا علی–شهرستان سمیرم –استان اصفهان  آقای باقر سی سخت پور احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397زمستان  94,751,584 استان یزد زد اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان ی احداث  واحد پرورش بز مورسیا

1397پاییز  1,152,114 استان خراسان رضوی  آقای محمدعلی طیرانی نیا احداث واحد تکثیر، پرورش و سم گیری عقرب

1397زمستان  9,012,029 شهرستان سیرجان-استان کرمان  آقای حسین شکاری احداث واحد گاوداری شیری

1397زمستان  12,159,405 شیراز -استان فارس  آقای مهدی جعفری احداث واحد صنعتی پرورش زالو

1394بهار  1,785,000 شهرستان دورود-استان لرستان  آقای علیرضا پیامنی احداث واحد پرواربندی بره 

1394تابستان  49,468,800 جاده چمستان5کیلومتر -آمل شرکت تعاونی مجتمع مزرعه جنت فدک آمل احداث واحد گاوداری شیری

1394پاییز  17,827,689 شهرستان سوادکوه-استان مازندران  شرکت شفا داروی پرشین احداث واحد پرورش گوسفند داشتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش دام
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394پاییز  27,579,876 _ _ احداث واحد گاوداری شیری

1394زمستان  42,813,342 کنارک -استان سیستان و بلوچستان  آقای احمد زبرجد احداث واحد پرورش شتر داشتی

1398تابستان  2,340,283,743 شهرستان جیرفت-استان کرمان  (لبنیات چوپان)شرکت گلدشت بکا  احداث واحد پرورش بز مورسیا

1398زمستان  507,806,729 شهرستان چابهار     -استان سیستان و بلوچستان  شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر احداث واحد پرورش شتر داشتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی











پروژه های انجام شده بخش پرورش طیور
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  214,020,497 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای امامداد امامی احداث و بهره برداری مرغداری تخمگذار صنعتی

1401بهار  74,762,000 شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبي  آقای مريم خاني  احداث و بهره برداري مرغداري تخمگذار صنعتي

1400زمستان  48,906,818 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  خانم مبارک حاجی زاده احداث مرغداری گوشتی

1400زمستان  48,906,818 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  خانم سعیده حسن نژاد احداث مرغداری گوشتی

1400زمستان  106,771,564 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  شتر مرغداران افق آینده کویر احداث و بهره برداری واحد پرورش شترمرغ پرواری صنعتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش طیور
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  27,951,117 شهرستان رامیان-استان گلستان  آقای مجید جاهدی احداث مرغداری گوشتی صنعتی

1400تابستان  65,673,011 روستای فورخاص-شهرستان درمیان -استان خراسان جنوبی  آقای امین فالحی احداث مرغداری تخمگذار صنعتی

1400تابستان  948,440,269 استان گلستان شرکت آرتا طیور فراز هیرکان احداث و بهره برداری واحد پرورش مرغ اجداد گوشتی

1400تابستان  62,989,981 شهرستان نیکشهر-استان سیستان و بلوچستان  آقای ولی محمد چاکرزهی قطعه 30000احداث واحد مرغداری گوشتی صنعتی 

1400تابستان  45,719,481 شهرستان نیکشهر-استان سیستان و بلوچستان  آقای فرهاد چاکرزهی قطعه20000احداث واحد مرغداری گوشتی صنعتی 

1399بهار  11,361,194 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای هادی روشندل احداث واحد پرورش نیمچه بومی

1399بهار  16,301,403 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  خانم حلیمه دوستی احداث واحد پرورش شترمرغ توام

1399بهار  9,353,870 خوانشرف -شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای حمید هاجری احداث واحد پرورش نیمچه بومی

1399بهار  11,658,728 مرتع کهنو-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای امین داور احداث واحد پرورش نیمچه بومی

1399تابستان  73,528,886 _ شرکت بازرگانی ستاره بندر سیراف احداث واحد پرورش کبوتر گوشتی

1399تابستان  14,053,970 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  خانم زهرا قائنی نژاد احداث واحد پرورش مرغ تخمگذار بومی

1399تابستان  26,567,568 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  خانم مریم نیکرو احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی صنعتی

1399پاییز  3,426,753 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  خانم سهیال فیضی احداث واحد پرورش شترمرغ پرواری صنعتی

1399پاییز  11,124,192 روستای دهمیر-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم سکینه اکرمی احداث واحد پرورش شترمرغ گوشتی صنعتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش طیور
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399پاییز  634,576,447 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان قزوین-استان قزوین  آقای امیرعباس هشیاری پور احداث واحد مرغ مادر گوشتی و واحد جوجه کشی

1399پاییز  440,613,462 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان قزوین-استان قزوین  آقای امیرعباس هشیاری پور (سیستم قفس)احداث واحد مرغداری گوشتی صنعتی 

1399زمستان  16,197,296 چشمه الفی -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای غالمحسین زینلی توسعه مرغداری گوشتی صنعتی

1398بهار  6,177,323 شهر شوسف -شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای کاوه عطائی احداث واحد مرغداری گوشتی

1398پاییز  28,249,018 استان البرز مزرعه کوثر ماکیان شرکت مرغک احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی صنعتی

1398پاییز  3,605,409 استان البرز مزرعه کوثر ماکيان شرکت مرغک احداث واحد پرورش شترمرغ پرواری صنعتی

1398زمستان  6,311,090 روستای لنگر-کیاسر -استان مازندران  آقای سید مهران سیف هاشمی احداث واحد پرورش کبک و قرقاول

1398پاییز  10,495,313 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای سیدمهدی حسینی احداث طرح پایلوت مرغداری گوشتی صنعتی بر پایه تهویه نوین

1398زمستان  4,394,713 شهرستان رباط کریم-استان تهران  آقای سید ابوتراب هاشمی زاده احداث واحد پرورش بلدرچین

1398زمستان  155,843,732 اصفهان -استان اصفهان  آقای مهدی رضایی احداث واحد پرورش کبوتر گوشتی

1398زمستان  5,754,393 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  شرکت شیفتگان دالور احداث واحد پرورش هوبره

1398زمستان  6,134,729 اراضی روستای کالته محمد-استان خراسان جنوبی  آقای محمد برزگران احداث واحد پرورش شترمرغ پروراری صنعتی

1398زمستان  9,605,124 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای علیرضا هاشم زهی احداث مرغداری بومی گوشتی

1398زمستان  18,411,732 شهرستان قائنات-استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی خوشه چین کرشک احداث واحد پرورش شترمرغ توام

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش پرورش طیور
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395پاییز  16,456,025 استان مازندران شرکت شفا داروی پرشین احداث واحد تولید و پرورش بلدرچین در قالب مشاغل خانگی

1395زمستان  5,953,264 بخش ماژان-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم تکتم قلیزاده احداث واحد مرغداری گوشتی

1396بهار  16,154,995 شهرستان شیراز-استان فارس  آقای حسین سخنور احداث واحد پرورش مرغ گوشتی

1396پائیز  10,377,478 شهرستان بوشهر-استان بوشهر آقای حسین تنگکیان احداث واحد پرورش مرغ گوشتي ارگانيك

1396پائیز  7,069,548 جاده قدین اهواز-بهبهان -استان خوزستان  آقای مهران پایزه احداث  مجتمع پرورش کبک

1396پائیز  31,324,432 بخش کهریزک-شهر ری -استان تهراه  آقای رضا زمانی مهر احداث مرکز تکثیر  پرورش پرندگان زینتی

1396زمستان  123,359,328 شهرستان گناباد-استان خراسان رضوی  مجتبی غفوری بیلندی  احداث  واحد پرورش شترمرغ گوشتی صنعتی

1397بهار  24,914,903 روستای کجه-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  شرکت شیفتگان دالور فردوس احداث  واحد پرورش شترمرغ گوشتی صنعتی

1397بهار  9,549,460 شهرستان بشرویه–استان خراسان جنوبی  شرکت توسعه و عمران فردوس احداث واحد پرورش شترمرغ گوشتی صنعتی

1399تابستان  143,000,000 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای فرهاد فردباف هزار قطعه ای150توسعه مرغداری تخمگذار 

97تابستان  28,091,521 بخش مرکزی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای سیدمحمد پورشمسیان احداث واحد پرورش مرغ پولت تخمگذار

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی







پروژه های انجام شده بخش پرورش آبزیان
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  128,618,101 پیکره صنعتی-منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای ولی محمد سپاهی احداث و بهره برداری واحد فرآوری و بسته بندی آبزیان

1400پاییز  10,486,990 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  خانم آریاناز زارع احداث و بهره برداری واحد پرورش صدف خوراکی اویستر

1400بهار  47,553,191 بخش روداب -شهرستان سبزوار-استان خراسان رضوی  آقای علی اکبر توکلیان جاغرق احداث واحد پرورش قورباغه

1400تابستان  14,211,755 روستای اسفندیار-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای محمد طالبی احداث واحد پرورش ماهی تیالپیا

1400بهار  23,705,475 شهرستان اشتهارد-استان البرز  آقای رضا دانشیار احداث واحد پرورش ماهیان خاویاری

1398زمستان  6,485,063 اراضی اکبرآباد-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای حمید دهدار احداث واحد پرورش ماهی تیالپیا

1395زمستان  3,128,640 روستای سرمستان-شهرستان دیر -استان بوشهر  آقای کرمی احداث واحد پرورش ماهی گرمابی

1396پاییز  5,167,438 جاده جوانمرد4کیلومتر -شهرستان روانسر-استان کرمانشاه  آقای کیوان محمدی احداث واحد صنعتی پرورش زالو

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی













پروژه های انجام شده بخش صنایع تبدیلی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  275,925,750 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت آریا آرک شرق  احداث و بهره برداری تولید پودرخون، پودر گوشت و پودر استخوان

1401بهار  75,176,786 منطقه چهار گنبد _ استان کرمان  آقای ناصر شهسواری پور احداث و بهره برداری مزرعه کشت گیاهان دارویی

1400بهار  76,420,365 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان شرکت زاهدان زهتاب سیستان احداث واحد فرآوری انواع روده و آسیل طبیعی دام 

1400بهار  171,195,794 شهرستان کنگاور-استان کرمانشاه  آقای محمد زارع نژاد احداث واحد فرآوری و بسته بندی دانه گشنیز

1400بهار  501,993,210 منطقه مجاز صنعتی آقای محسن مولوی احداث واحد تولید سیگار و تنباکو

1400بهار  106,565,984 شهرستان سیرجان-استان کرمان  آقای رسول نادری احداث واحد فرآوری و بسته بندی دانه گشنیز و گیاهان دارویی

1400بهار  25,347,994 بندر جاسک-استان هرمزگان  آقای حسین صالحی احداث واحد فرآوری و بسته بندی تنباکو

1400بهار  48,088,148 _ آقای امیر مکی احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع گیاهان دارویی

1400بهار  1,711,728 Republic of Guinea-جمهوری گینه  اقای میرزایی احداث واحد تولید بیوچار و فرآورده های نارگیل

1400بهار  339,925,287 شهرستان سراوان-استان سیستان و بلوچستان  موسسه خیریه حیدر کرار سراوان احداث  واحد فرآوری ضایعات نخل خرما

1400بهار  43,741,957 شهرک صنعتی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حجت البرزی احداث واحد تولید انواع عرقیات گیاهی

1400تابستان  98,999,152 شهرستان گرمسار-استان سمنان  آقای محمدرضا کریمانی احداث واحد تولید انواع کود آلی

1400تابستان  45,511,191 شهر درح-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا تیموری احداث واحد ترمینال ضبط پسته

1399پاییز  63,982,936 قهستان-شهرستان درمیان-استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی مزرعه توان آفرینان احداث سردخانه دومداره

1400تابستان  193,011,496 شهرک صنعتی رینه الریجان -آمل -استان مازندران  شرکت رینه اسانس طاها  یین داروگیاهااع نوی ابسته بندآوری و فراحداث واحد 

1400تابستان  3,750,118 جمهوری ازبکستان Abduqodir Orzusi Co LLC احداث واحد تولید خوراک آماده دام، طیور و آبزیان

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش صنایع تبدیلی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  251,578,530 شهرستان اهواز -استان خوزستان  آقای محمد آرمند احداث و بهره برداری واحد تولید خوراک دام از ضایعات 
نخیالت

1400زمستان  309,982,225 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  آقای خوش دوست احداث و بهره برداری واحد تولید خوراک دام وطیور و آبزیان

1399پاییز  27,949,217 شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  شرکت تولیدی خوراک و مکمل دام و طیور گلدونه  توسعه واحد تولید انواع خوراک دام و طیور و آبزیان

1399پاییز  120,367,881 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  آقای ابوالفضل مزروعی احداث واحد تولید انواع کود حیوانی

1399پاییز  192,632,095 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان قزوین-استان قزوین  آقای امیرعباس هشیاری پور احداث واحد تولید خوراک آماده طیور

1399زمستان  53,009,604 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان تاکستان-استان قزوین  آقای محمدرضا اکبرپور احداث واحد تولید کشمش و میوه خشک

1399زمستان  40,995,254 شهرستان کنارک-استان سیستان و بلوچستان  شرکت کیمیا پوشش پاسارگاد احداث واحد تولید و فرآوری تنباکوی معسل

1399زمستان  105,890,646 شهرک صنعتی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت شاینا پویش بارز  احداث واحد تولید ژل آتش زنه و زغال فشرده

1400بهار  362,094,435 شهرستان سردشت-استان آذربایجان غربی آقای پویان محمودزاده احداث واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی انگور

1399زمستان  52,855,484 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  آقای مجتبی طاهری طاهرآباد احداث واحد ترمینال ضبط پسته 

1399زمستان  22,036,031 شهرک صنعتی خانمیرزا-استان چهارمحال و بختیاری  خانم فاطمه براتی و نرگس جمالی احداث واحد تولید روغن هسته انار و انگور 

1400بهار  149,853,950 شهرستان آبادان-استان خوزستان  آقای عدنان ثقیلی احداث واحد فرآوری ضایعات نخل خرما

1399زمستان  61,945,972 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  اقای علی ناصری احداث واحد ترمینال ضبط پسته

1400بهار  27,390,247 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان شهررضا -استان اصفهان  جناب آقایان مسعود حبیبی و اصغر جریده دار احداث واحد تولید دمنوش هسته خرما

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش صنایع تبدیلی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  151,584,810 منطقه مجاز صنعتی-استان قزوین  شرکت آرمیس پیشگام ایرانیان احداث واحد تولید خوراک آماده حیوانات خانگی

1398بهار  67,459,476 شهرک صنعتی-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند  توسعه واحد تولید خوراک آماده دام و طیور

1398تابستان  25,674,642 شهرک های صنعتی مجاز-استان تهران  آقای سید مهدی بنی هاشمی احداث واحد تولید و بسته بندی تنباکوی معسل

1398تابستان  45,044,413 ناحیه صنعتی سروشبادران-استان اصفهان  آقای امیرعباس هشیاری پور احداث واحد تولید انواع خوراک حیوان خانگی

1398تابستان  14,030,565 بخش مرکزی-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  آقای رحمت اله میرزای قلی احداث واحد ترمینال ضبط پسته

1395بهار  29,891,165 روستای همت آباد-شهرستان شهداد -استان کرمان  شرکت تعاونی عمران دشت لوت احداث واحد تولید خوراك آماده دام از ضایعات 
کشاورزی

1395تابستان  141,906,162 شهرستان اهواز -استان خوزستان  آقای مسلم حمیدی احداث واحد تولید انواع خوراك آماده آبزیان

1395تابستان  4,658,845 شهرستان فاروج-استان خراسان شمالی رحمان کامجو-آقایان علی آروین فر  احداث واحد تولید گالب و انواع عرقیات گیاهی و 
اسانس گیری انواع گیاهان

1395پاییز  20,267,560 بخش سوق روستای لیر بزرگ -استان کهگیلویه و بویراحمد  شرکت توسعه روستائی سعادتمندان آزاد مهر احداث واحد کشت و بسته بندی انواع گیاهان دارویی

1396زمستان  22,890,915 شهرستان پارس آباد مغان-استان اردبیل آقای غالمرضا ایمانی تامین، بسته بندی، فرآوری و خرید و فروش علوفه و
نهاده های دامی

1397بهار  15,593,610 دهستان رحمت آباد کربال-شهرستان زرقان -استان فارس  آقای جالل زارع احداث و بهـره برداری از واحد فـرآوری و بسته بندی 
گیاهان دارویی و سبزیجات معطر

1397بهار  128,468,568 دشت کرم آباد-شهرستان پلدشت -استان آذربایجان غربی  شرکت گندم کشت ارس کاشت و روغن کشی دانه های کلزا

1397زمستان  96,799,191 نیشابورشهرستان–استان خراسان رضوی  شرکت خوراک دام به دانه شرق احداث واحد تولید خوراک آماده دام

1398بهار  61,684,172 شهرستان کوهدشت-استان لرستان  آقای سید سعید وفایی احداث واحد تولید روغن و کنجاله سویا

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش صنایع تبدیلی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پائیز  52,818,256 بازرگان-کیلومتری جاده مرند 20استان آذربایجان شرقی،  شرکت آرد میالد احداث سیلوی ذخیره سازی کارخانه آرد
1400بهار  151,584,810 منطقه مجاز صنعتی-استان قزوین  شرکت آرمیس پیشگام ایرانیان احداث واحد تولید خوراک آماده حیوانات خانگی
1398بهار  67,459,476 شهرک صنعتی-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند  توسعه واحد تولید خوراک آماده دام و طیور

1394پاییز  5,919,281 شهر خضری-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  (مگافرآور)شرکت مبین گوهر آزمای فرآور  احداث واحد تحقیق و توسعه و تولید افزودنی های خوراک 
دام، طیور و آبزیان

1395بهار  24,113,319 شهرستان بجنورد-استان خراسان شمالی  مهدی افضلی احداث واحد فرآوری وبسته بندی محصوالت باغی و زراعی  

1400تابستان  3,530,577,249 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت آریا آرک شرق احداث و بهره برداری مجتمع زنجیره گوشت و تولید نهاده 
دامی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

































پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  60,865,623 شیراز -استان فارس  آقای مصطفی جمالی احداث و بهره برداری پیست کارتینگ

1401تابستان  35,478,270 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حسین کاسه سنگی احداث سفره خانه سنتی

1401تابستان  423,940,691 شهرستان بهشهر -استان مازندران  خانم لیال طاهری احداث و بهره برداری از واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1401تابستان  44,833,737 شهرستان چابهار -استان سیستان و بلوچستان  شرکت کیمیا زر دوخت مکران  احداث و بهره برداری هتل بوتیک

1401بهار  1,006,916,382 شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی  شرکت گنجینه صنعت بیرجند احداث بارانداز نهاده های کشاورزی

1401بهار  112,219,298 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی آقای داریوش خسروی توسعه و تکمیل آبگرم لوت

1401بهار  10,848,307 استان ایالم آقای منصور حیدر بیگی احداث و بهره برداری مجموعه کافی شاپ 

1401بهار  838,552,842 آزاد راه تهران شمال_ تهران  آقایان سید صادق نجابت و حمید مقدم رفاهی بین راهی–احداث و بهره برداری از مجموعه خدماتی 

1401بهار  163,969,690 شهرستان نائین-استان اصفهان  آقای علیرضا نقدی رفاهی بین راهی–احداث و بهره برداری از مجموعه خدماتی 

1401بهار  111,984,905 شهرستان بندر لنگه-استان هرمزگان  آقای محمود حاجی پور احداث و بهره برداری از مجموعه تفریحی، گردشگری و آموزشی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400زمستان  14,894,898 شهرستان درمیان -استان خراسان جنوبی  آقای موسوی طرح بوم گردی

1400زمستان  32,003,861 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای خالد بلوچی احداث واحد تولید نان سنگک

1400زمستان  228,884,260 منطقه آزاد قشم-استان هرمزگان  آقای بهروز احمدی احداث تعمیرگاه و کلینیک خودروهای سبک ایرانی و خارجی

1400زمستان  262,659,838 بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای ناصر محمد پور احداث و بهره برداری مجتمع گردشگری، تفریحی و اقامتی

1400زمستان  5,955,896,107 استان مازندران آقای علیرضا سیدی احداث شهرک ویالیی ساحلی

1400زمستان  5,098,000,582 استان مازندران آقای علیرضا سیدی احداث برج مسکونی

1400زمستان  67,157,688 شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  خانم عفت کیانی احداث رستوران بین راهی

1400زمستان  215,291,390 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  جعفر صابری دوست احداث آشپزخانه صنعتی

1400زمستان  994,420,921 دهستان قاسم آباد-گیالن  شرکت سرمایه گذاری صنعت فوالد آرین پاژ احداث و بهره برداری متل گیل

1400زمستان  21,330,846 شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی  اقای سیدعلینقی حسینی توسعه و تکمیل مجموعه پذیرایی و اقامتی بین راهی

1400زمستان  304,811,481 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوستان  شرکت کابل تجارت احداث انبار نگهداری پارچه

1400زمستان  126,968,791 شهرک صنعتی توشدک-استان اصفهان  آقای محمد رضا نظری احداث و بهره برداری واحد تولید غذای حیوانات سگ و گربه

1400زمستان  299,158,386 مرز ریمدان-استان سیستان و بلوچستان  شرکت سایان احداث و بهره برداری از مجموعه خدمات رفاهی بین راهی

1400زمستان  6,529,280 بیرجند -استان خراسان جنوبی خانم امیرابادی زاده احداث کارگاه خیاطی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  233,775,758 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  ر شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی شهباز ترابر چابها احداث و بهره برداری پارکینگ اختصاصی نفتکش

1400تابستان  132,845,520 چابهار-استان سیستان و بلوچستان آقای محمد علي اسماعيل زهي  الژاحداث و بهره برداری از مجتمع گردشگری، تفریحی، اقامتی پ

1400پاییز  118,527,320 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  اقای سلمان شیخی احداث و بهره برداری  مجموعه تفریحی و پذیرایی

1400پاییز  6,233,021 یوسف آباد -استان تهران شرکت رهام مهاجر پارس ماندگار احداث دفتر کاریابی بین المللی

1400پاییز  1,047,852,242 شهرستان شیراز -استان فارس  مجتمع آموزشی مهر تابان تاسیس و بهره برداری مجتمع آموزشی 

1400پاییز  5,079,988 _ شرکت محبوب مهاجر سرزمین من  تاسیس دفتر کاریابی بین المللی

1400پاییز  134,893,244 شهرستان سبزوار-استان خراسان رضوی  کاکتوس سورین سربدار احداث و بهره برداری فود هال

1400پاییز  140,644,116 بمنطقه ویژه اقتصادی پارسیان جنو-استان هرمزگان  آقای عبدهلل پارسایی احداث و بهره برداری مجموعه خدماتی و پذیرایی

1400پاییز  168,165,529 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای قاسم مهرجو احداث و بهره برداری جایگاه سوخت گیری خودرو

1400پاییز  26,129,542 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  شرکت تفریحی و آبدرمانی هالل فردوس ایرانیان احداث مجتمع آب درمانی خصوصی

1400پاییز  11,804,953 رشهرستان ایرانشه-استان سیستان و بلوچستان  آقای حنفی احداث و بهره برداری کارواش و تعویض روغن

1400پاییز  30,314,707 شهرستان بابلسر -استان مازندران  آقای ابراهیم طالبیان احداث و بهره برداری جایگاه توزیع سوخت سریع النصب

1400زمستان  299,004,409 منطقه آزاد تجاری قشم -استان هرمزگان  خانم بهرامیان احداث واحد تفریحات ساحلی

1400زمستان  330,626,896 منطقه آزاد تجاری قشم -استان هرمزگان  خانم بهرامیان احداث و بهره برداری اقامتگاه بوم گردی و تصفیه آب

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  181,371,878 شهرستان کالردشت-استان مازندران  آقای محمود ساعدی احداث مجتمع تفریحی و ورزشی

1400بهار  3,863,143 شهرستان یاسوج-استان کهگلویه و بویراحمد  آقای سیامک کریمی نسب راه اندازی سامانه تاکسی اینترنتی

1400بهار  9,113,953 شهرستان علی آباد کتول-استان گلستان  آقای علیرضا شکیب احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1400بهار  95,345,506 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت تجارت الکترونیک پارس منطقه آزاد چابهار Dome Houseاحداث هتل با سازه آماده گنبدی 

1400بهار  115,799,010 شهرستان شاهین شهر -استان اصفهان  موسسه ترمانا احداث مجتمع آموزشی صنایع دستی

1400بهار  46,744,488 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  خانم مریم شهریاری احداث مجتمع آموزشی فرهنگی نونهاالن

1400بهار  3,992,901 شهرستان کرج-استان البرز  شرکت ساخت و توسعه برند بینا راه اندازی فروشگاه اینترنتی محصوالت خانگی

1397تابستان  67,279,722 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای بلوچ احداث مجموعه خدماتی،رفاهی،تفریحی و ورزشی

1400بهار  53,862,535 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای دکتر محمدرضا ناظری احداث کلینیک دندانپزشکی

1400بهار  4,551,387 شهر تهران-استان تهران  شرکت واال-آقای علی محمدنیا فیروزآباد  تاسیس موسسه آموزش حسابداری و بورس

1400بهار  4,805,462 شهر تهران-استان تهران  شرکت واال-آقای علی محمدنیا فیروزآباد  تاسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری

1400تابستان  33,679,099 بریس چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای عبداهلل ظفری احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1400خرداد  4,285,752 رشهرستان ایرانشه-استان سیستان و بلوچستان  آقای محسن ناروئی احداث کارواش خودرو سبک و سنگین

1400بهار  1,790,356,974 شهرستان کلیبر-استان آذربایجان شرقی  موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران احداث و بهره برداری از مجتمع تله کابین

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  1,407,772,413 استان قزوین شرکت توسعه و نوآوری لوتوس  وب احداث مجتمع صنعتی، تجاری، توریستی و تخصصی صنعت چ
غرب کشور

1400بهار  332,975,532 چابهار-استان سیستان و بلوچستان شرکت تشریفاتی، پذیرایی و رفاهی آسو احداث و بهره برداری از مجتمع تفریحی، اقامتی و پذیرایی

1400بهار  412,865,963 شهرستان خواف-استان خراسان رضوی  شرکت پایدار سازان ره آورد سناباد  ستاره 5احداث هتل 

1400بهار  52,304,913 روستای سوها-شهرستان نمین -استان اردبیل  آقای محسن رزمی سوها احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1400بهار  28,803,891 روستای بهلگرد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای اکبر بهلگردی احداث مجموعه سفره خانه سنتی

1400بهار  65,803,652 شهرستان بیرجند  -استان خراسان جنوبی  شهرداری بیرجند احداث فضای سبز

1400تابستان  374,577,220 چابهار-استان سیستان و بلوچستان آقای محمد علی اسماعیل زهی احداث مجتمع گردشگری، تفریحی، اقامتی زیتون

1400تابستان  143,545,468 چابهار-استان سیستان و بلوچستان آقای محمد علی اسماعیل زهی احداث مجتمع گردشگری، تفریحی، اقامتی پالژ

1398پاییز  56,403,783 روستای حسین آباد-شهرستان بهشهر -استان مازندران  خانم لیال طاهری احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1400تابستان  57,369,179 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  آقای هادی ابراهیمی احداث آموزشگاه رانندگی و تپه پایه یک

1400تابستان  2,049,712 شهر تهران-استان تهران  موسسه بین المللی رایا نیوساد فارسیان تاسیس دفتر کاریابی بین المللی

1400تابستان  227,880,516 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  آقای محمد نبی آدرم  احداث مجتمع ورزشی چندمنظوره

1400تابستان  607,678,074 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت احیاء میراث کویر ستاره 5احداث هتل 

1400تابستان  30,527,559 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  خانم سمیه سریخانی احداث مجموعه رستوران و سفره خانه سنتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400تابستان  399,324,404 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای احسان نجارباشی احداث فروشگاه صنعت ساختمان

1400تابستان  28,460,108 جاده سربیشه 2کیلومتر -شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی 
به بیرجند  شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی سربیشه احداث رستوران مجموعه پارک جنگلی سربیشه

1400تابستان  28,890,993 استان اردبیل-کشور عراق  آقای دانیال حسینی احداث میت مارکت

1400تابستان  4,087,647 آبگرم معدنی فردوس-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  ان شرکت تفریحی و آب درمانی هالل فردوس ایرانی احداث استخر روباز

1400تابستان  19,629,144,474 بندرانزلی-استان گیالن  شرکت تامین گستران صنعتی ایمن پیمان احداث مجتمع تفریحی و گردشگری

1400تابستان  83,919,641 شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  خانم مریم جواد موسوی احداث بازارچه دائمی صنایع دستی

1400تابستان  59,674,474 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  شرکت ختار تجارت منطقه آزاد چابهار  احداث مجموعه کافی شاپ و سرو غذاهای دریایی

1400تابستان  252,729,056 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان آقای عبداهلل ظفری احداث مجتمع تفریحی، گردشگری و پذیرایی

1400پاییز  7,920,573 جردن-استان تهران  شرکت مهاجرتی باراد تاسیس دفتر کاریابی بین المللی

1400پاییز  2,168,828 خیابان اراک-ناحیه صنعتی -بندرماهشهر -استان خوزستان  آقای محمد حیدری احداث نمایندگی تیپاکس

1400پاییز  25,434,572 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  بیرجند( ص)موسسه خیریه حضرت رسول اله  توسعه و تکمیل کارگاه دستان پرتوان

1400پاییز  1,913,062,583 چذابه-استان خوزستان  آقای نادر بهشتی نسب احداث مجتمع بارانداز

1399بهار  10,145,938 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای محمد سرزهی راه اندازی سامانه هوشمند توزیع سوخت

1399بهار  155,527,292 کیلومتری اصفهان20-روستای ظفرقند -استان اصفهان  آقای محمد هادی 2درجه -احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399بهار  88,435,887 کیلومتری اصفهان20-روستای ظفرقند -استان اصفهان  آقای محمد هادی احداث مجتمع اقامتی آبگرم مصنوعی 

1399بهار  2,426,790 زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  پایگاه خبری زاهدان سپید تاسیس دفتر خبرگزاری

1399بهار  338,842,782 اراضی روستای بجد-شهرستان بیرجند -استان خرسان جنوبی  خانم ملودی نیری احداث مجتمع تفریحی و ورزشی

1399تابستان  75,681,835 منطقه مجاز-استان تهران  اشکان اسکندرزاده احداث شرکت پخش سراسری دارو و واردات تجهیزات 
پزشکی و لوازم آرایشی

1399تابستان  10,109,428 درمانگاه کوثر-میدان امام خمینی -پردیس -تهران  آقای امید عارف احداث مركز دیالیز

1399تابستان  145,895,453 ایسین-شهرستان بندرعباس -استان هرمزگان  آقای محمد درخواه احداث تاالر چند منظوره درجه یک

1399تابستان  943,896,474 شهرستان خلخال-استان اردبیل  شرکت قصر چوبی شب های ازناوهرو احداث مجتمع سوارکاری 

1399تابستان  116,827,500 جاده فردوس20کیلومتر -شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  انشرکت تفریحی و آب درمانی هالل فردوس ایرانی احداث مجتمع آب درمانی

1399تابستان  113,147,134 ریحاشیه بلوار شهید ناص-استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند  آقای دره کی احداث مجتمع گردشگری

1399تابستان  5,747,544 میدان میوه و تره بار-شهرستان آبادان  شهرداری آبادان احداث باسکول

1399پاییز  3,580,099 رانشهر سو -شهرستان سیب و سوران -استان سیستان و بلوچستان  آقای عبدالسالم نورائی سرجو تاسیس باشگاه بدنسازی

1399پاییز  4,251,147 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی آقای علی دهشوری تاسیس باشگاه بدنسازی

1399پاییز  192,329,102 نعتیپیکره ی هفتم ص-منطقه آزادچابهار -استان سیستان و بلوچستان  شرکت عمران صنعت مکران احداث نمایشگاه اتومبیل و مرکز خدمات خودرویی 
سبک و سنگین

1399پاییز  25,109,505 ارخیابان شهید خوشکرد-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  آقای طاهره سروری بندانی تاسیس فروشگاه زنجیره ای رفاه

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399پاییز  12,968,488 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای ابراهیم کوهکن احداث واحد خدمات خشکشویی

1399پاییز  1,582,656,249 ۵دلیجان شهرک صنعتی جاده اصفهان خیابان بهار نبش بهار  شرکت سپیدار بتن ((AACاحداث کارخانه تولید بتن سبک اتوکالوی 

1399زمستان  132,766,559 ارمنطقه ویژه اقتصادی رامش-شهرستان هامون -استان سیستان و بلوچستان  آقای غالمرضا حیران احداث مجتمع خدمات رفاهی منطقه ویژه رامشار

1399زمستان  998,675,480 _ آقای امیرعباس هشیاری پور تاسیس باشگاه فوتبال

1399زمستان  71,816,005 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  خانم سید بی بی ایرندگانی احداث مجتمع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی دخترانه

1399زمستان  10,883,674 روستای رقویی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حجت همسایگان احداث مجموعه رستوران و سفره خانه سنتی

1399زمستان  164,376,162 شهرستان خوی-آذربایجان غربی آقای مصطفی خوشخو  احداث مجتمع تنیس

1399زمستان  111,666,828 شهرستان خوی-آذربایجان غربی آقای مصطفی خوشخو  احداث سالن بدمینتون

1399زمستان  224,319,094 پشت تاالر کیان-شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای علیرضا حسنخانی ستاره 3احداث هتل 

1399زمستان  45,170,605 پیکیره هفتم صنعتی-منطقه آزاد چابهار  آقای محمدتقی عرب چم خلیفه احداث واحد سنگبری

1400بهار  274,312,127 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت سیاح آبند احداث و بهره برداری فرهنگسرای خانواده

1398بهار  46,292,438 دروازه قرآن-شهر شیراز -استان فارس  هانشرکت فرهنگی و تبلیغاتی پژ  احداث مجتمع تله سیژ

1398بهار  131,103,703 گرگان-استان گلستان  شرکت پرهون آبراهه احداث مجتمع سورتمه ریلی

1398بهار  24,216,803 روستای بهلگرد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای میثم رضایی ردی توسعه اثر تاریخی بهلگرد جهت انجام فعالیتهای بوم گ

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398بهار  31,250,186 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای مجتبی زنگویی راه اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند بار

1398بهار  16,177,551 روستای همت آباد-شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  شرکت گردشگری همنورد زیرکوه احداث کمپ کویرنوردی

1398بهار  8,842,024 روستای برون -شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  آقای محمدحسین زنده دل احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1398تابستان  19,225,781 شهرستان  قوچان-استان خراسان رضوی  خانم زهرا دهشتی  احداث مجموعه سرپوشیده تفریحی 

1398تابستان  219,120,577 کرج-استان البرز  آقای فرهاد موسوی اسدزاده راه اندازی سامانه هوشمند توزیع سوخت

1398تابستان  163,006,507 پایانه مرزی مسافری شلمچه-شهرستان خرمشهر-استان خوزستان  آقای هادی امامی احداث واحد پایانه حمل مسافر تاکسی توریست

1398تابستان  53,246,375 شهرستان چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای مالک زینی زاده احداث سالن ورزشی چند منظوره

1398تابستان  58,603,076 بیرجند مشهد 10کیلومتر -بخش مرکزی -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای مصطفی رمضانی احداث مجتمع گردشگری

1398تابستان  10,385,361 شهرستان مشهد-استان خراسان رضوی  آقای سعید رحیمی راه اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند بار

1398تابستان  459,761,921 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت ساحل گاز مکران احداث مجتمع اداری و خدماتی

1398تابستان  114,443,452 جاده قدیم تهران18کیلومتر-استان قم آقای سید حسین زمانی ده یعقوبی احداث مجموعه ورزشی شهید سید علی زمانی

1398پاییز  485,688,182 چابهار-استان سیستان و بلوچستان شرکت نگین خاورمیانه احداث هتل چهارستاره فلورانس

1398تابستان  53,505,939 شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی  آقای سیدعلینقی حسینی احداث مجموعه پذیرایی، اقامتی بین راهی

1398تابستان  27,423,692 شهر میمند-استان فارس  آقای مهرداد امیری احداث مجتمع گردشگری، تفریحی و اقامتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398پاییز  56,403,783 روستای حسین آباد-شهرستان بهشهر -استان مازندران  خانم لیال طاهری احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1398پاییز  118,743,363 یرارتفاعات روستای کلیسای س-شهرستان ارومیه -استان آذربایجان غربی  آقای فرید حسامی قهرمانلو احداث مرکز گردشگری، تفریحی و اقامتی

1398پاییز  519,462,913 ساحل صدف-منطقه لوندویل -شهرستان آستارا -استان گیالن  آقای صادق معتضدی کیانی احداث مجتمع تفریحی و ساحلی

1398پاییز  69,367,596 _ آقای بهروز یعقوبی نژاد احداث مجتمع تله سیژ

1398پاییز  45,224,840 اراضی روستای حصارگلی -شهرستان ورامین -استان تهران  شرکت سپیدان کوثر احداث مرتع خارشتر

1398پاییز  22,326,505 جاده قائن50کیلومتر -شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا قربانی تجهیز و تکمیل مجموعه پذیرایی و خدماتی بین راهی

1398پاییز  5,990,010 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  خانم مائده فدائی فر راه اندازی سوپر اپلیکیشن

1398پاییز  18,028,823 شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای موسی بهارشاهی احداث مجتمع خدمات خودرویی

1398پاییز  408,950 شهرستان ارومیه-استان آذربایجان غربی  خانم نینا محمدی کیا احداث کارگاه رودوزی سنتی

1398پاییز  127,000 آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند  شرکت نانوزیست ویونا شرق احداث آزامایشگاه کشت سلول

1398پاییز  1,880,073 شهرستان اصفهان-استان اصفهان  شرکت  فن آوران باریاب فعال راه اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند بار

1398پاییز  485,688,182 چابهار-استان سیستان و بلوچستان شرکت نگین خاورمیانه احداث هتل چهارستاره فلورانس

1398پاییز  2,049,712 شهر تهران-استان تهران  انموسسه بین المللی رایا نیوساد فارسی تاسیس دفتر کاریابی بین المللی

1398زمستان  311,827,499 شهرستان خمین-استان مرکزی آقای دکتر محمد علی سید حسینی احداث مجتمع تفریحی، ورزشی و گردشگری

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398زمستان  4,386,267 شهر تهران-استان تهران  موسسه میزان گستران شریف راه اندازی کاریابی آنالین تخصصی حوزه فوالد

1398زمستان  27,357,440 شهرستان بندر لنگه-استان هرمزگان  آقای محمود حاجی پور احداث مجموعه شهربازی

1398زمستان  10,883,674 روستای رقویی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حجت همسایگان احداث مجموعه رستوران و سفره خانه سنتی

1398زمستان  5,956,777 روستای نیاز-شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای امیرعلی محسنی احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1398زمستان  3,569,300 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت خدمات مسافرت هوایی گردشگری جلوه توسعه و تجهیز آژانش خدمات مسافرت هوایی گردشگری جلوه

1398زمستان  488,666,444 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت احیاء میراث کویر ستاره 5احداث هتل 

1398زمستان  112,129,314 حاشیه میدان امام-شهرستان کوهدشت -استان لرستان  شهرداری کوهدشت احداث مجتمع تجاری و پارکینگ 

1398زمستان  676,038,311 شیراز-جاده اصفهان -استان اصفهان  آقای صادق فدائی احداث مجتمع خدماتی، گردشگری و تفریحی

1398زمستان  14,870,962 _ آقای سید خلیل هاشمی احداث کارواش اتوماتیک بخار شوی صنعتی و بخار نانو

1398زمستان  160,001,808 روستای خوجین-شهرستان خلخال-استان اردبیل  آقای حاج اکبر بنایی ستاره 3احداث هتل 

1399فروردین  688,761 بوستان ملت-مشهد -استان خراسان رضوی  خانم مرضیه طهرانیان احداث پیست اسکیت پارک ملت مشهد

1398زمستان  25,399,013 شهرک صنعتی کرمان-استان کرمان  آقای آرش رامین توسعه کارخانه تولید انواع كود آلی و ارگانیك

1395بهار  54,228,287 ارکمربندی سبزو-شهرستان سبزوار -استان خراسان رضوی  آقای کهکی احداث مجتمع خدمات تاالر پذیرایی و اقامتی

1395بهار  31,635,492 شهرستان بوشهر-استان بوشهر  آقای هادی رستمی احداث مجموعه شهربازی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395بهار  37,209,552 شهرستان بوشهر-استان بوشهر  آقای هادی رستمی احداث مجتمع تفریحی و ورزشی

1395تابستان  726,650 گچساران-استان خوزستان  آقای موسوی از احداث واحد طبخ و تهیه غذای جهت کارکنان عملیات تامین قطعات نفت و گ

1395پاییز  1,063,439,104 منطقه گلیل -شهرستان شیروان -استان خراسان شمالی  آقای چمنی احداث شکارگاه مصنوعی و مجتمع تفریحی، ورزشی

1395تابستان  3,847,642 روشبلوار جانبازان شهر بازی س-شهرستان پاوه -استان کرمانشاه  آقای عمار شاهرخی توسعه و تجهیز شهربازی سروش پاوه

1395زمستان  193,985,590 ساری-استان گلستان، شهرستان گرگان، جاده گرگان  آقای محمد امیدوار احداث مجتمع تفریحی، ورزشی و گردشگری

1395پاییز  43,129,934 شهرستان یزد-استان یزد  آقای غفاری (بولینگ)احداث مجتمع تفریحی و ورزشی 

1395زمستان  100,388,418 استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس آقای بابک زرینی احداث مجتمع تفریحی، ورزشی و گردشگری

1395پاییز  889,529 شهرستان ایالم-استان ایالم  آقای یعقوب ویس کالوندی احداث واحد فروشگاه اینترنتی مواد غذایی

1395زمستان  3,731,249 شهرستان قلعه گنج-استان کرمان  خانم نورافروز جهانگیری احداث مهدکودک

1395زمستان  113,147,134 اصریحاشیه بلوار شهید ن-استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند  آقای علی دره کی احداث مجتمع تفریحی و پذیرایی

1395زمستان  36,340,712 بین محور شیراز به سپیدان -شیراز -استان فارس  خانم مریم استوار احداث مجموعه تفریحی و ورزشی

1396بهار  25,456,487 شهرستان دامغان-استان سمنان آقای سید مسعود مجیدی احداث مجتمع بولینگ

1396بهار  9,510,945 شیراز-استار فارس آقای عباس طالبی احداث کارواش اتوماتیک خودروهای سواری

1396بهار  12,219,009 جنب کارخانه اربیل استیل-جاده تورق -اربیا-کردستان  tem groupگروه مهندسی طرح احداث طرح جامع مدیریت پسماند

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396تابستان  4,445,553 زیبخش مرک-شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  آقای حسین ملکی احداث جایگاه سوخت گیری

1396بهار  5,628,745 منطقه ازاد تجاری قشم خانم الهام حاج بهرامیان  ستاره4احداث مجتمع بوم گردی 

1396بهار  66,891,270 خیابان جلل ال احمد-شهرستان اسالم-استان گیالن شرکت هتل ازادی االالن خزر احداث هتل سه ستاره کافی شاپ و رستوران

1396بهار  12,569,158 شهرستان بندر عباس-استان هرمزگان  آقای نوید تاجیک  احداث مجتمع تعمیرگاهی خودرو

1396پاییز  32,652,563 محورکاهک به سبزوار45کیلومتر-استان خراسان رضوی آقای محمد مهدی نعمت شاهی احداث مجتمع خدمات رفاهی دو منظوره

1396تابستان  73,842,696 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت توسعه انرژی تالش گستر ده احداث انبار مرکزی و شاپ کالیبراسیون و کارگاه ساخت کانکس، فرآور 
های چوبی و فلزی

1397زمستان  140,844,230 شهرستان گنجگان-استان کهگیلویه بویر احمد آقای علیرضا کاووسی احداث مجتمع رفاهی، تفریحی و گردشگری

1396تابستان  13,740,427 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت سایه سیر شرق (هندلینگ)احداث  شرکت خدمات فرودگاهی 

1396تابستان  12,500,000 آبگرم لوت-شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی آقای داریوش خسروی احداث مجتمع گردشگری آبگرم لوت

1396تابستان  368,511,995 منطقه آزادچابهار-استان سیستان بلوچستان شرکت ساحل گاز مکران احداث  مجتمع اداری و خدماتی

1396تابستان  14,819,414 شهرستان سربیشه-استان خراسان جنوبی شرکت خدمات هوایی و گردشگری آسیا پرواز احداث دهکده گردشگری طغان

1396پاییز  6,197,977,760 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت پارسا فیدار پایدار احداث واحد مخازن ذخیره 

1396پاییز  10,891,821 جزیره قشم آقای وحید رجائی احداث کلوپ تفریحات دریایی و غواصی

1396پاییز  دالر34,599 دبی-امارات  گروه بازرگانی و حمل و نقل آرتین احداث شرکت حمل و نقل بین المللی و بازرگانی 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396پاییز  37,803,885 روستای چهارده-شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای ناصر محمد پور احداث  مجتمع گردشگری

1396پاییز  4,480,542 بخش بمانی-شهرستان سیریک -استان هرمزگان خانم فاطمه فوالدی زاده احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 

1396پاییز  3,883,441 شهراقلید -استان فارس  آقای اشکان شهبازی نسب احداث موسسه تشریفات مجالس همایشها و سمینارها

1396پاییز  9,793,601 استان سمنان  محمد زاده احداث  طراحی، ساخت و نقاشی روی لوستر و شیشه 

1396زمستان  46,760,900 استان خوزستان اقای مجتبی منصور نژاد احداث واحد توزیع و پخش مواد غذایی در استان خوزستان

1396زمستان  4,389,250 روستای رودپیش-شهرستان فومن -استان گیالن  شرکت مهندسی بازرسی نیرو آب البرز احداث واحد تجهیز و توسعه ابزار آالت خدمات بازرسی فنی آب و خاک

1396زمستان  7,147,874 روستای علیان-شهرستان دامغان-استان سمنان خانم فاطمه وزیری احداث از اقامتگاه گردشگری

1396زمستان  3,771,179 روستای تویه دروار-شهرستان دامغان -استان سمنان  آقای سید عبدالرحیم سادات حسینی احداث مجتمع گردشگری

1396زمستان  58,824,813 دهستان میجان-شهرستان جیرفت -استان کرمان  دکتر رستگاری احداث واحد تفریحی و اقامتی

1396زمستان  64,560,541 بهمنشیر-اروندرود -استان خوزستان  آقای شیخ حسین عیدانی نفری250خرید و بهره برداری از کشتی مسافرتی 

1397تابستان  17,139,947 روستای هاله-عسلویه -استان بوشهر  آقای نیما اخضری احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1397بهار  34,075,208 منطقه جنگلی چاتیز-الر -جاده جهرم -استان فارس  شرکت دانش بنیان نادر طب گستران جنوب احداث مجتمع تله سیژ

1397بهار  4,325,592 روستای هاله-عسلویه -استان بوشهر  آقای حمیدرضا فالح احداث  اقامتگاه بوم گردی

1397بهار  20,517,073 استان سیستان و بلوچستان، چابهار، جاده بریس مطلب بن، مازیار مشتاق گوهری احداث دهکده بوم گردی 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1397بهار  50,555,562 روستای بیگان-شهرستان شیروان -استان خراسان شمالی  آقای مهدی علی آبادی احداث دهکده گردشگری 

1397بهار  5,740,822 روستای رودسر–استان گیالن  خانم سپیدار كریمی احداث اقامتگاه بوم گردی

1397تابستان  2,297,250 جزیره هرمز-استان هرمزگان  اقای آرش غنی زاده احداث اقامتگاه بوم گردی

1397تابستان  58,765,414 جزیره قشم-استان هرمزگان  آقای مهدی پیکری خرید و بهره برداری از کشتی تفریحی

1397تابستان  21,634,330 فرودگاه سمنان-استان سمنان  آقای ابوالفضل گودرزی (هندلینگ)احداث شرکت خدمات فرودگاهی 

1397تابستان  14,043,230 فرودگاه سمنان-استان سمنان  آقای ابوالفضل گودرزی (Cargo)احداث شرکت خدمات بار هوایی 

1397بهار  101,684,118 _ آقای عبدالقادر جداوی احداث مجموعه اقامتی، تفریحی و گردشگری

1397تابستان  27,661,798 جزیره قشم-استان هرمزگان  خانم مهدیه ذاکری قشمی احداث کمپ و پالژ اقامتی و تفریحی

1397تابستان  87,500,042 ساحل روستای تنبان-جزیره قشم -استان هرمزگان  دهیاری و شورای روستای تنبان احداث  کمپ و پالژ اقامتی و تفریحی

1397تابستان  15,945,615 شهرستان همدان-استان همدان  آقای علیرضا پورنجفی احداث کلوپ گردشگری هوایی با بالن

1398تابستان  50,831,025 شهرستان چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای مالک زینی زاده احداث سالن ورزشی چند منظوره

1397پاییز  20,750,186 کوی باهنر-شهرستان اهواز -استان خوزستان  آقای هادی براجعه (شعبه باهنر)احداث رستوران قصر ضیافت 

1397پاییز  52,054,080 مینوشهر-منطقه ازاد اروند -خوزستان-ایران آقای امیرحمزه جعفرزاده احداث مجتمع باغ ویال

1397تابستان  38,287,093 وهکنگره ک-جاده سرند -شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  ن شرکت توسعه بین المللی اقتصاد و عمران اقلیم خراسا احداث مجتمع تله سیژ و زیپ الین و زیپ الین

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1397پاییز  8,726,554,013 جزیره قشم-استان هرمزگان  آقای محمد علی گوئینی احداث  مجموعه گردشگری شکوه ایران

1397پاییز  216,241,239 شهرستان اهواز-استان خوزستان  آقای سعید نواسر احداث  مجتمع تفریحی، اقامتی و گردشگری

1397پاییز  49,409,682 شهرستان گلوگاه-استان مازندران  لوگاهشرکت تعاونی توسعه گردشگری سالمت دریایی آرام گ احداث واحد گردشگری سالمت با لجن دریای آرام گلوگاه 
(لجن درمانی)

1397پاییز  1,273,813 گرگان-استان گلستان  آقای محمد امیدوار تاسیس دفتر کاریابی بین المللی

1397پاییز  2,971,322 جلگه رخ -تربت حیدریه _  استان خراسان رضوی  دهیاری احمدآبادخزاعی احداث  اقامتگاه بوم گردی

1397پاییز 53,000,647 دریاچه چیتگر-تهران  آقای مهرداد قنبری احداث رستوران

1398بهار  2,507,765 روستای فجرآباد-شهرستان شهریار -استان تهران  شرکت فنی و مهندسی آریانا مدرن خاورمیانه احداث دفتر خدمات تاسیسات گرمایش و سرمایش

1397بهار  5,247,745 قیاچییالق ب-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  خانم زهره مستوفی (  اقامتی، پذیرایی و سالمت)احداث دهکده گردشگری 

1397زمستان  336,349,647 جزیره کیش آقای سعید کدخدایی  احداث  هتل بیمارستان تخصصی 

1397تابستان  8,842,024 رون روستای ب-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  آقای محمدحسین زنده دل احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی

1397زمستان  271,990,652 شهرستان مریوان-استان کردستان  شرکت ارشیا ترابر آریا احداث تاسیسات ذخیره سازی واردات و صادرات گاز ال پی 
جی 

1397زمستان  26,602,220 ماکو-استان آذربایجان غری  آقای محمد شکول میهن دوست احداث  تاسیسات ذخیره سازی و صادرات گاز ال پی جی 

1398بهار  10,035,202 رودبارک -کالردشت -استان مازندران آقای امیر شهاب احداث  اقامتگاه و پارک تفریحی گردشگری

1397زمستان  140,844,230 گنجگان-استان کهگلویه و بویر احمد  آقای علیرضا کاووسی احداث مجتمع رفاهی، تفریحی و گردشگری

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1397زمستان  449,319,859 چابهار-استان سیستان و بلوچستان شرکت نگین خاورمیانه احداث هتل چهارستاره فلورانس

1397زمستان   1,826,550,117 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  دشرکت ساختمانی تاسیساتی وندا احداث مجموعه اقامتی، تفریحی و گردشگری با رویکرد پایداری

1397زمستان  31,978,142 روستای محسن آباد-شهرستان حبیب آباد -استان اصفهان  آقای مصطفی بنکدار احداث واحد تولید صنایع دستی

1397زمستان  14,027,803 مکمربندی پیامبر اعظ-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  خانم طیبه کیانی احداث مجتمع سیاحتی و تفریحی

1397زمستان  11,521,775 شهرستان دیر-استان بوشهر  خانم لیال گرامی منفرد احداث  اقامتگاه بوم گردی 

1397زمستان  21,659,292 شهر حاجی آباد-استان خراسان جنوبی  آقای محمد جانی حاجی آباد احداث  اقامتگاه بوم گردی 

1398بهار  8,198,240 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای سید میثم هاشمی احداث واحدخدمات سرویس خودرو درمحل

1394بهار  28,992,784 استان هرمزگان آقای حمید نجاتی ت احداث مجتمع توریستی گردشگری مرکز تکثیر و پرورش دراسار 
پستانداران وحشی

1394بهار  46,714,241 سنقر-استان کرمانشاه  آقای احسان بنی عامریان احداث مجموعه تفریحی و ورزشی

1394بهار  32,186,504 استان مرکزی شهرستان ساوه آقای علیرضا اصغرزاده احداث مجتمع پارک آبی

1394تابستان  47,321,164 شهرستان چابهار-استان سیستان و بلوچستان  ایمن گستر منطقه آزاد چابهار (4کمپینگ اقامتی سطح )احداث مجموعه اسکان و توریست 

1394تابستان  33,353,891 شهرستان فیروزکوه-استان تهران  آقای محمد عرب احداث مجتمع تاالر بذیرایی اقامتی فیروزکوه

1394تابستان  16,310,679 پارک جزیره –شوشتر –خوزستان  آقای محسن مکوندی زاده احداث مجموعه گردشگری و تفریحی

1394تابستان  432,253 استان خراسان جنوبی  آقای سیدمرتضی امیرآبادیزاده احداث باشگاه مشتریان بیمه سینا

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394تابستان  2,049,940 ساحل تیس-شهرستان چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای ادریس کمال زئی احداث مجموعه تفریحی ساحلی

1394تابستان  16,311,378 (ع)شهرستان شوش دانیال -استان خوزستان  آقای امین پورنعمت احداث تاالر پذیرایی

1394تابستان  2,860,951 منطقه ویژه اقتصادی پارس نشرکت حمل و نقل ساالر بیدخو  تنی60احداث باسکول 

1394تابستان  826,543 شهرستان بئوشه-استان بوشهر  آقای قاسم صداقت احداث باشگاه پینت بال

1394زمستان  60,251,351 بندر گناوه-استان بوشهر آقای مرتضی خضری (4کمپینگ اقامتی سطح )احداث مجموعه اسکان و توریست 

1394پاییز  24,607,357 شهرستان ایرانشهر-استان سیستان و بلوچستان  آقای کریم بخش کرد احداث مجتمع تفریحی و ورزشی

1394پاییز  3,524,108 استان تهران سامره رمضانی 3احداث مجموعه رستوران سنتی درجه 

1394پاییز  583,139 شهرستان مشهد-استان خراسان رضوی _ ایجاد دفتر گردشگری سالمت

1394پاییز  7,755,679 دیهوک -شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  محمد علی همتی و جواد همتی احداث جایگاه سوخت گیری بنزین و گازوئیل 

1394پاییز  123,153,391 زردچین عمارلو-شهرستان رودبار -استان گیالن  آقای پارسا آتش رزم احداث مجموعه کمپینگ مرتع جنگلی گمگاه

1394پاییز  436,361,935 شهرستان بردسکن-استان خراسان رضوی موقوفه یوسف سلطان احداث مجموعه گردشگری و اقامتی

1394زمستان  32,801,247 شهرستان ایرانشهر-استان سیستان و بلوچستان آقای عبیداهلل بارکزائی احداث مجتمع تفریحی و ورزشی جوانان پهره

1394زمستان  766,873 شهرستان مشهد-استان خراسان رضوی پریسا خلیلی تاسیس شرکت گردشگری سالمت

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش خدمات و گردشگری
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394زمستان  8,469,528 شهر مقدس مشهد-استان خراسان رضوی  شرکت زرین سازه ایور ایرانیان احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک

1400بهار  70,000,000 تهران  آقای هوتن مکری-استارت آپ همیشه طراحی بیزینس پلن و بیزینس مدل 

1400تابستان  250,000,000 تهران آقای ذبیحی مطالعه فرصت سرمایه گذاری

1398تابستان  1,240,000,000 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت احیاء میراث کویر احداث ایرالین منطقه ای

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی









پروژه های انجام شده بخش سردخانه و انبار
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  98,000,214 شهرک صنعتی قائن-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  آقای حسین خزاعی احداث سردخانه دو مداره
1401تابستان  268,790,423 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی آقای غالمرضا مفاخر توسعه و تکمیل سردخانه نگهداری مواد غذایی

1401بهار  83,615,792 شهرستان قاينات -استان خراسان جنوبي  آقای علي کوه نورديان احداث و بهره برداري سردخانه دومداره 
1399پاییز  63,982,936 روستا فضل آباد-قهستان -شهرستان درمیان-استان خراسان جنوبی  نشرکت تعاونی روستایی مزرعه توان آفرینا احداث سردخانه دومداره

1400تابستان  76,389,162 منطقه آزاد چابهار آقای ایرج جهانیان احداث انبار مصالح ساختمانی

1400تابستان  34,089,381 36قطعه شماره -پیکره هفتم صنعتی -منطقه آزاد چابهار  خانم نسیمه رئیسی احداث انبار کاالهای تجاری

1400پاییز  41,165,841 یپیکره هفتم  صنعت -منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  شرکت ارمغان ایرانیان منطقه آزاد چابهار  احداث انبار کاال

1399بهار  30,569,066 جاده روانسر2کیلومتر –شهر کوزران –استان کرمانشاه  آقای محمدعرفان رستمی احداث واحد سردخانه باالی صفر

1399تابستان  324,885,938 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای سازور  احداث مخازن ذخیره سازی روغن خوراکی

1399پاییز  61,458,124 شهر کلمه-بخش بوشکان -شهرستان دشتستان -استان بوشهر  آقای فرهاد آذرکیش احداث سردخانه باالی صفر

1399زمستان  248,966,513 _ آقای مصطفی میرزاخانی احداث سردخانه باالی صفر

1399زمستان  107,490,588 منطقه ویژه اقتصادی آستارا شرکت تابان رنگ آستارا خزر احداث انبار کاالهای تجاری 

1399زمستان  69,900,286 شهرستان گنبد کاووس-استان گلستان  آقای حمید رزاق نژاد آبرس احداث واحد تولید فرآوری انار و سردخانه دومداره

1399زمستان  73,333,236 منطقه آزاد چابهار شرکت آوای سرحد احداث انبار کاالهای تجاری

1399پاییز  63,982,936 روستا فضل آباد-قهستان -شهرستان درمیان-استان خراسان جنوبی  نشرکت تعاونی روستایی مزرعه توان آفرینا احداث  سردخانه دومداره

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش سردخانه و انبار
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398بهار  50,556,237 زهان_ استان خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه  شرکت تعاونی روستایی زهان احداث واحد سردخانه دومداره
1395پاییز  14,363,298 منطقه آزاد اقتصادی چابهار_ استان سیستان و بلوچستان  ساحل گاز مکران احداث و بهره برداری واحد سردخانه زیر صفر

1395زمستان  6,173,907 یشهرک صنعت -شهرستان کنارک -استان سیستان و بلوچستان  آقای فداحسین سازور تنی زیر صفر200احداث و بهره برداری واحد سردخانه 

1395زمستان  31,882,482 شهرستان بهبهان-استان خوزستان  انشرکت تولیدی صنایع برودتی صبح ساز  احداث واحد مونتاژ سردخانه

1396پائیز  11,895,892 منطقه آزاد ماهیرود-استان خرایان جنوبی آقای نجیب اهلل خضرائی احداث  واحد ذخیره سازی و صادرات گاز ال پی جی

1396پائیز  4,673,370 بیرجند-استان خراسان جنوبی  علی نجفی پور احداث  واحد انبارداری و کارگاه تولید خوراک دام و طیور

1396زمستان 37,564,702 شهرستان داراب-استان فارس ایمان جعفری احداث واحد سردخانه باالی صفر

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی













پروژه های انجام شده بخش نساجی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  1,062,303,109 شهرستان زرقان _ استان فارس  آقای مسعود احمدی پور احداث واحد تولید انواع کفش و کیف
1401بهار  81,088,276 شهرستان قوچان -استان خراسان رضوی  آقای علیرضا الف پور بادخور احداث و بهره برداری واحد پشم شویی
1400بهار  117,065,239 شهر صنعتی کاوه-استان مرکزی  شرکت نگین تجارت کاوه  احداث واحد تولید منسوج بی بافت به روش مذاب ملت بلون

1400بهار  41,384,890 منطقه مجاز صنعتی آقای امیر افشارفرد احداث واحد تولید انواع البسه و پوشاک یکبارمصرف بیمارستانی

1400بهار  380,960,077 شهرستان یاسوج-استان کهگیلویه و بویراحمد  آقای مجتبی مدحتی احداث واحد تولید پارچه های اسپان باند

1400تابستان  575,313,905 رکبیر  شهرک صنعتی امی-شهرستان کاشان -استان اصفهان  شرکت رنگین کمان الوند   توسعه، نوسازی و بهره برداری واحد تولید فرش ماشینی

1399بهار  5,615,970 _ آقای حسن شاد بفراجرد احداث واحد تولید فرش دستباف به صورت غیرمتمرکز 

1399تابستان  273,313,030 شهرک صنعتی مامونیه-استان مرکزی  شرکت فن آوری نوین نیرو احداث واحد تولید منسوج بی بافت به روش مذاب اسپان باند

1399تابستان  228,942,506 شهرک صنعتی سیاهکل-استان گیالن  آقای محمود مسروری بازکیائی  احداث واحد تولید منسوج بی بافت به روش مذاب ملت بلون

1399پاییز  400,609,088 منطقه مجاز صنعتی-استان سمنان  دارمجتمع كارخانجات صنعتی رادین مهان فی احداث واحد تولید منسوج بی بافت به روش مذاب ملت بلون

1399پاییز  21,821,953 منطقه مجاز صنعتی-استان البرز  آقای علی جدیدی احداث واحد تولید منسوج بی بافت به روش مذاب ملت بلون

1398تابستان  101,569,706 شهرستان دزفول-استان خوزستان  آقای حسینی زاده احداث واحد تولید نخ و کیسه پلی پروپیلن

1396بهار  12,069,961 رود شهرک صنعتی سفید-شهرستان رشت -استان گیالن  آقای سامان نصراللهی احداث واحد تولید انواع کیسه های پارچه ای اسپان باند و پاکت های 
کاغذی

1398تابستان  427,575 روستاهای شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی فرش میثاق زیرکوه تولید فرش دستباف به صورت غیرمتمرکز 

1394بهار  9,462,863 _ شركت کیمیای خراسان احداث واحد تولید البسه و منسوجات یکبار مصرف بیمارستان و هتل 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی







پروژه های انجام شده بخش سلولزی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  140,327,395 شهرستان فردوس _ استان خراسان جنوبی  آقای مسعود رضازاده احداث و بهره برداری واحد تولید پوشک بچه

1401بهار  10,102,853 شهرستان بجنورد-استان خراسان شمالی  آقای میالد افشاری فر احداث و بهره برداری واحد تولید انواع جعبه کارتن و جعبه
مقوایی

1400پاییز  644,491,618 منطقه مجاز صنعتی -شهرستان بم -استان کرمان  آقای محمود صنعتی احداث و بهره برداری واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات نخل
1400بهار  230,351,282 منطقه مجاز صنعتی آقای محمد عباسی احداث واحد تولید کاغذ کرافت

1400بهار  56,548,149 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان ارومیه -استان آذربایجان غربی  آقای سید هاشم برزنجى احداث واحد تولید انواع جعبه کارتن و جعبه مقوایی

1400بهار  18,484,022 منطقه مجاز صنعتی آقای مسعود خرم احداث واحد تولید چسب نواری کاغذی

1400تابستان  160,602,449 منطقه مجاز صنعتی-استان قم  آقای ابراهیم محمدی احداث واحد تولید انواع لیبل

1400تابستان  225,578,543 منطقه مجاز صنعتی-استان همدان  آقای بهمن گلشنی احداث واحد تولید خمیر فالف پالپ

1400تابستان  129,294,742 شهرك صنعتى بزرگ شیراز-شیراز -استان فارس  آقای رسول افسرى شولى احداث واحد تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

1399بهار  53,941,520 شهرستان پاکدشت -استان تهران  پ.س.شرکت آ احداث واحد تولید درب چوبی پیش ساخته

1399بهار  104,917,685 شهرستان پاکدشت -استان تهران  پ.س.شرکت آ احداث واحد تولید کابینت و کمد ام دی اف

1399بهار  4,060,594 شهرستان الرستان-استان فارس  آقای حمید عابدی احداث واحد تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

1399تابستان  4,405,961,973 منطقه مجاز صنعتی-استان خوزستان  شرکت سرمایه بنیان فاراد احداث واحد تولید کاغذ از باگاس

1399تابستان  4,669,229 شهر آیسک-شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا عابدینی احداث واحد تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

1399تابستان  43,393,288 _ آقای مجید رضائیون احداث واحد تولید كاالى خواب

1399پاییز  53,166,510 شهرستان آبادان -استان خوزستان  آقای احسان خیری احداث واحد تولید درب چوبی پیش ساخته

1399زمستان  72,023,859 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان آقای عبدالوحید رئیسی احداث واحد تولید انواع فرآوده های چوبی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش سلولزی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398بهار  35,787,970 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی آقای علی اکبر کلینی احداث واحد خدمات برش و بسته بندی كاغذ

1398بهار  17,240,767 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای فخرالدین خاصه احداث واحد تولید انواع درب چوبی

1398پاییز  377,830,937 شهرک صنعتی-استان اصفهان  آقای امیر منفردان احداث واحد تولید پوشک بچه

1398پاییز  241,611,239 شهرک صنعتی بهارستان-استان تهران  آقای محمودرضا فرشچیان احداث واحد تولید کاغذ حرارتی

1398زمستان  145,304,425 شهرک صنعتی-شهرستان جلفا -استان آذربایجان شرقی  شرکت ارس تارال امین احداث واحد تولید کارتن پالست

1398زمستان  54,829,880 منطقه صنعتی مجاز خانم آمنه عصمتی احداث واحد تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

1395بهار  8,956,937 شهرک صنعتی دره شهر-شهرستان دره شهر -استان ایالم  آقای عبدالرحمن اسکندری احداث واحد تولید جعبه مقوایی

1395پاییز  11,335,001 شهرک صنعتی ازبرم سیاهکل-استان گیالن  لشرکت تعاونی شادی گسترش سیاهک احداث واحد تولید انواع دستمال کاغذی

1395پاییز  13,689,389 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی آقای مهدی پردلی احداث واحد خدمات برش و بسته بندی كاغذ

1395پاییز  63,114,904 یشهرک صنعت -شهرستان سراوان -استان سیستان و بلوچستان  شرکت نئوپان نخل سرایان  احداث واحد تولید نئوپان خام از ضایعات نخل

1396بهار 46,731,631 شهرستان رودبار جنوب-استان کرمان  آقای مسعود قنبری احداث واحد تولید نئوپان از خام از ضایعات نخل

1397بهار  9,465,351 دشهرک صنعتی بیرجن-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای محمدعلی صادقی احداث واحد تولید مبلمان اداری

1394تابستان  131,746,781 _ خانم الهام عبدالنبی از شاخ و برگ و ضايعات درخت خرما MDFاحداث واحد تولید 

1394تابستان  6,994,846 شهرک صنعتی قرچک-شهرستان ورامین -استان تهران  آقای نادر دادرس احداث واحد تولید و بسته بندی بریکت زغال

1394پاییز  4,220,168 شهرک صنعتی بیدک بجنورد-استان خراسان رضوی  آقای وحید یزدانی خدمات برش و بسته بندي كاغذ

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی































...پروژه های انجام شده بخش پزشکی، آرایشی و 
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  85,907,924 شهرستان شهرکرد -استان چهارمحال و بختیاری  شرکت آرشین تجهیز آذر مهر  احداث و بهره برداری واحد تولید ماسک سه الیه پزشکی

1401بهار  477,999,242 _ آقای علیرضا عبدالغفاری احداث و بهره برداری واحد تولید سرنگ هوشمند

1401بهار  73,538,022 شهرستان نظرآباد-استان البرز  خانم ایزدی احداث و بهره برداری واحد تولید الک ناخن

1401بهار  101,024,780 شهرستان ورامین-استان تهران  شرکت شیر پارس خورشید سرخ احداث و بهره برداری تولید سیمان ستون فقرات و ارتوپدی

1401بهار  107,141,254 شهرک صنعتی بوشهر_ استان بوشهر  شرکت درنیکا سپند مینا وناحداث و بهره برداری تولید ظرف نگهدارنده سرنگ حاوی نمونه خ

1400پاییز  121,753,922 منطقه مجاز صنعتی-استان خوزستان  شرکت فرزان کنترل  احداث و بهره برداری واحد تولید انواع سرم

1400پاییز  48,591,467 منطقه مجاز صنعتی-استان خراسان رضوی  هشرکت تولیدی تجهیزات پزشکی نبض سینوه احداث و بهره برداری واحد تولید انواع ست سرم

1400زمستان  98,756,575 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای شیخی  احداث و بهره برداری واحد تولید لوازم آرایشی

1400زمستان  101,568,613 شهرستان شیراز -استان ارس  خانم کنعانی احداث و بهره برداری واحد تولید چسب کاغذی پزشکی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



...پروژه های انجام شده بخش پزشکی، آرایشی و 
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  198,209,272 شهرک صنعتی-شهرستان خمینی شهر -استان اصفهان  آقای محسن رجب پور احداث واحد تولید انواع آنژیوکت و سرنگ

1400بهار  87,851,559 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای ذکریا شیخی احداث واحد تولید انواع محصوالت و فرآورده های آرایشی و 
بهداشتی

1400تابستان  171,018,505 شهرک صنعتی جهرم-شهرستان جهرم -استان فارس  نوبشرکت تعاونی دانش بنیان نادر طب گستران ج احداث واحد تولید انواع لوله ساکشن و نالتون

1400بهار  169,520,935 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای محمد امین رزم دیده احداث واحد تولید انواع ریمل

1400تابستان  23,241,210 استان تهران منطقه مجاز صنعتی آقای حسین علی یاری احداث واحد تولید انواع الک ناخن

1400تابستان  4,434,657 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان قروه -استان کردستان  آقای یاسین ساعدی احداث واحد تولید موم اپیالسیون

1400تابستان  5,605,785,255 شهرستان نیشابور-استان خراسان رضوی  شرکت تریتا داروی آرتا  احداث واحد تولید ماده موثره دارویی

1400تابستان  6,254,702 ناحیه صنعتی روستای مرعی–استان خوزستان  آقای طارق مزرعه احداث واحد تولید و بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی

1400پاییز  280,128,944 شهرک صنعتی هشتگرد-استان البرز  آقای امین محمد صادقیان احداث واحد تولید خمیر دندان

1400پاییز  13,295,252,611 یمنطقه مجاز صنعت -شهرستان زرین دشت -استان فارس  آقای مجتبی دیانت احداث واحد تولید تایر خودرو سنگین

1399بهار  72,922,943 _ آقای مهدی کالنترزاده احداث واحد تولید النولین

1399بهار  83,277,324 _ شرکت آفتاب پویان ثمین احداث واحد تولید آنژیوکت

1399بهار  27,692,677 شهرستان گناوه-استان بوشهر  شرکت آیین تجارت ویرا پارسه احداث واحد تولید و بسته بندی انواع ماسک، پدالکلی، ژل 
ضدعفونی 

1399تابستان  83,822,214 شهرک صنعتی راوند کاشان-استان اصفهان  آقای کاظم خدادادی احداث واحد انواع تشک مواج

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



...پروژه های انجام شده بخش پزشکی، آرایشی و 
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399تابستان  109,228,676 منطقه مجاز صنعتی شرکت آلی شیمی قم احداث واحد تولید گلیسیرین دارویی

1399تابستان  33,960,746 شهرك صنعتی طوال-شهرستان قشم-استان هرمزگان مشركت تعاونی كانی آداك افق قش احداث واحد تولید و بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی

1399تابستان  23,385,188 منطقه مجاز صنعتی-استان خراسان رضوی  آقای امیرحسین تاجریزی احداث واحد تولید مواد ضدعفونی کننده نانو

1399تابستان  13,703,035 منطقه صنعتی مجاز-استان هرمزگان  آقای سعید ربانی احداث واحد تولید پد الکلی

1399تابستان  183,147,357 منطقه ویژه اقتصادی-شهرستان بانه -استان کردستان  آقای ئاراس احمدزاده احداث واحد تولید و بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی

1399پاییز  30,912,342 شهرستان زاهدان_ استان سیستان و بلوچستان  شرکت زاهدان جامه سالمت احداث واحد تولید ماسک و البسه بیمارستانی

1399زمستان  86,163,408 _ آقای اشكان حسنی احداث واحد تولید انواع قرص، شربت و خمیردندان با منشا گیاهی

1399زمستان  78,181,479 شهرک صنعتی-شهرستان جوانرود -استان کرمانشاه  آقای ساسان نوروزی احداث واحد تولید و بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی

1400بهار  155,340,658 شهرک صنعتی شمس آباد-استان تهران  شرکت آفتاب پویان ثمین  احداث واحد تولید انواع ست سرم و میکروست

1400بهار  148,380,215 منطقه مجاز صنعتی-استان خراسان رضوی  خانم فرزانه مومنی احداث واحد تولید عطر و مشتقات عطری

1398بهار  71,576,154 استان خراسان رضوی آقای سعید رحیمی احداث واحد تولید انواع دستکش های پزشکی

1398پاییز  13,918,520 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای مسعود پروین احداث واحد تولید عطر، ادکلن و اسپری خوشبوکننده

1398پاییز  792,450,965 منطقه صنعتی مجاز-استان تهران  خانم کبیری-شرکت آیسان  احداث واحد تولید کیت تشخیص قند خون

1398زمستان  3,140,944 منطقه مجاز صنعتی-استان خوزستان  خانم مهوش شفیع الوار احداث واحد تولید پد الکلی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



...پروژه های انجام شده بخش پزشکی، آرایشی و 
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398زمستان  4,476,958 منطقه ویژه اقتصادی شرکت توسعه تجارت پارس رامان احداث واحد تولید انواع محصوالت و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

1398زمستان  81,406,034 شهرستان رامشیر-استان خوزستان  خانم نسترن استاد احداث واحد تولید الكل و پدالكلی 

1398زمستان _ استان اصفهان آقای محمد موحدی احداث واحد تولید و بسته بندی کیت های آزمایشگاهی

1397پاییز  110,656,291 استان خراسان رضوی اقای سیدمجتبی مرشدی شعرباف احداث واحد تولید لوله های خونگیری تحت خال 

1397پاییز  938,045,732 شهرک صنعتی شکوهیه  -استان قم  آقای مسعود قربانی میایی احداث واحد تولید انواع داروهای انسانی با منشاء نوترکیب، بیولوژیک یا شی

1398زمستان  129,267,690 شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  (سهامی خاص)شرکت تیزپاک خراسان  بهسازی و نوسازی واحد تولید محصوالت پاک کننده و بهداشتی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



























پروژه های انجام شده بخش الستیک و پالستیک
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  549,460,858 شهرستان ماهشهر -استان خوزستان  شرکت سازه پاهنگ هشیشف لیاابا ت کربناو پیلن وکامپاند پلی پراحداث و بهره برداری واحد تولید 

1400زمستان  324,514,845 _ رشرکت تولید پوشش لوله ماهشه احداث و بهره برداری تولید كامپاند و گرانول پليمري

1400زمستان  61,859,819 شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  آقای صحرایی احداث و بهره برداری از واحد تولید لوله پلی اتیلن 

1400زمستان  381,232,219,476 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  شرکت پتروشیمی مرواید مکران GTTPاحداث و بهره برداری واحد تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی 

1400زمستان  130,825,940 تبریز -استان آذربایجان شرقی  آقای عمران پاک نژاد احداث و بهره برداری واحد تولید ورق پی وی سی

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش الستیک و پالستیک
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  67,100,228 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان مشکین شهر -استان اردبیل  آقای فاضل جعفری احداث واحد تولید لوازم پالستیکی آشپزخانه

1400تابستان  47,335,706 منطقه مجاز صنعتی  آقای شیرافکن احداث واحد تولید لوله خرطومی از پی وی سی

1400تابستان  6,925,136 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان اهواز -استان خوزستان  آقای حمیدرضا كنعانی احداث واحد تولید نوارچسب پهن 

1400تابستان  22,413,385 شهرستان ارزوئیه-استان کرمان  آقای عباس خلیل تاش احداث واحد تولید نوار آبیاری

1399بهار  50,133,075 بادناحیه صنعتی حاجی آ-شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  آقای علی محمد مرتضوی احداث واحد تولید انواع لوله و اتصاالت پلی اتیلن و پی وی سی

1399تابستان  245,907,628 ند شهرک صنعتی بیرج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  (ومهانی ف)شرکت داد و ستد پارسیان  نجیاحداث واحد تولید فوم پلی استایرن و ظروف یکبار مصرف اسف

1399بهار  122,153,763 شهرک صنعتی زاویه-شهرستان زرندیه -استان مرکزی  شرکت نگاره صنعت احداث واحد تولید خودکار

1399تابستان  92,901,982 _ آقای حامد محمدی احداث واحد تولید ورق پت

1399تابستان  28,299,049 شهرک صنعتی بزرگ-شهرستان شیراز -استان فارس  شرکت بارمان صنعت اال احداث واحد تولید بطری پت

1399پاییز  114,780,556 شهرک صنعتی-شهرستان سیرجان-استان کرمان  شرکت مانا کویر سیالب سمنگان احداث واحد تولید رابر الینینگ

1399پاییز  130,287,562 شهرک صنعتی محمودآباد-استان قم  آقای علی ربیع آذر احداث واحد تولید شیلنگ های آتش نشانی

1399پاییز  32,827,271 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  شرکت ساویس مهرگان پارس احداث واحد تولید پمپ و اسپری تزریقی پالستیکی

1399پاییز  140,084,094 جاده کمربندی خوزستان-شهرستان خرم آباد  -استان لرستان  نشرکت تعاونی پترو پیشتاز متی UPVCاحداث واحد تولید انواع پروفیل 

1399زمستان  36,421,871 شهر هادیشهر-استان آذربایجان شرقی آقای امیر نهاوندی احداث واحد تولید محافظ صفحه نمایش موبایل

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش الستیک و پالستیک
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  189,576,906 شهرستان یزد -استان یزد  آقای محمد زارع احداث و بهره برداری واحد تولید سلفون استرچ صنعتی

1399زمستان  62,141,740 چابهار-استان سیستان بلوچستان _ احداث واحد تولید نایلون و مشتقات پالستیکی

1399زمستان  59,063,339 پیکیره هفتم صنعتی -استان سیستان و بلوچستان  شرکت نگین دانه مکران احداث واحد تولید نایلون و مشتقات پالستیکی

1398بهار  65,373,114 2شهرک صنعتی شماره -شهرستان خرم آباد -استان لرستان  آقای کامران نعمتی نیا احداث واحد تولید انواع کیسه، نایلون و سلفون پالستیکی

1398تابستان  39,158,991 ی آبادناحیه صنعتی حاج -شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  آقای علی محمد مرتضوی احداث واحد تولید انواع لوله و اتصاالت پلی اتیلن و پی وی سی

1398تابستان  63,508,213 شهرستان زهک-استان سیستان و بلوچستان  خانم بهار بامری احداث واحد تولید انواع کیسه، نایلون و سلفون پالستیکی

1395تابستان  9,214,496 شهرک صنعتی شهرستان فاروج  -استان خراسان شمالی  فاطمه قادری بافتی–آقای محمد کمالی  احداث ظروف یكبار مصرف پالستیكی

1395تابستان  33,449,059 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  خانم طیبه کیانی احداث واحد تولید انواع لوله پلی اتیلن و پی وی سی 

1395پاییز  42,655,787 شهرک صنعتی-شهرستان اهواز -استان خوزستان  خانم نسترن استاد احداث واحد تولید انواع فیلم استرچ

1396بهار  65,373,114 2شهرک صنعتی شماره -شهرستان خرم آباد-استان لرستان اقای کامران نعمتی کیا احداث واحد تولید انواع کیسه، نایلون و سلفون پالستیکی

1396تابستان  12,807,000 کاشان-استان اصفهان آقای میثم برخوردار احداث و بهره برداری از واحد تولید ظروف یکبار مصرف 
(اسفنجی)پالستیکی

1396تابستان  17,697,570 شهرستام میبد-استان یزد آقای سید ابوالقاسم حسینی احداث واحد تولید ظروف یک بار مصرف پلی پروپیلینی

1396تابستان  33,449,059 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  خانم طیبه کیانی احداث واحد تولید انواع  لوله پلی اتیلن پی وی سی 

1396زمستان  31,890,853 شهرک صنعتی  ورزنه-استان صفهان  ورزنهاصغرفاضلی تولیدچمن مصنوعی

1397تابستان  141,896,962 ناحیه صنعتی آینه ورزان اوند شرکت تعاونی تولیدی تکاب اتصال دم توسعه واحد تولید لوله و اتصاالت آبیاری

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی



پروژه های انجام شده بخش الستیک و پالستیک
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394بهار  30,693,155 شهرستان عسلویه-استان بوشهر  آقای ابراهیم تدین احداث واحد تولید کیسه پلی پروپیلن

1394تابستان  12,424,714 شهرک صنعتی بزرگ اصفهان-استان اصفهان  شرکت کانی پالست  bimetalاحداث واحد تولید سیلندر و مارپیچ های اکسترودر از جنس کامپوزیت 

1394پاییز  8,502,645 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای حمید زینی زاده (اسفنجي)احداث واحد تولید ظروف يكبار مصرف پالستيكي 

1398تاابستان  8,516,108,068 جاده كرمان۱۱كيلومتر -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  (سهامی عام)شرکت کویر تایر  بهسازی و نوسازی خط تولید انواع تایر رادیال شرکت کویر تایر

1398زمستان  90,000,000 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت مهراس کویر  pvcتوسعه واحد تولید لوله 

1397تابستان  1,913,768,108 شهرک صنعتی-شهرستان اردستان  -استان اصفهان  بهتاش سیویل (تیکفرایند تولید الس)احداث و بهره برداری از واحد تولید روغن اکستراکت سبز 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی





تپروژه های انجام شده بخش ماشین سازی و تجهیزا
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  10,768,527 روستای جیالب-شهرستان فالورجان -استان اصفهان  آقای فانی احداث واحد تولید ادوات کشاورزی

1400تابستان  184,347,595 نعتیشهرک ص-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  ا شرکت ماشین سازی و توسعه فرآوری زرین راش احداث واحد ساخت ماشین آالت معدنی

1399زمستان  479,432,992 هارمنطقه آزاد چاب -چابهار-استان سیستان و بلوچستان شرکت تفتان فراز سپهر یارا احداث واحد تولید و مونتاژ انواع موتورسیکلت و قطعات مرتبط

1396تابستان  18,606,529 شهرک صنعتی آبادان-استان خوزستان  نیک صنعت آریا یر احداث واحد تولید انواع دستگاه آب شیرین کن، تصفیه و سختی گ
آب

1396زمستان  12,627,855 شهرستان تهران-استان تهران شرکت رابین شبکه وپشتیبانی لیو احداث واحد تولید دستگاه تعمیر و نگهداری هوشمند خودرو

1397تابستان  120,083,709 شهرک صنعتی-استان گیالن  شرکت شتابگسر اریان کلسیم -احداث واحد مونتاژ باتری سیلد 

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

















پروژه های انجام شده بخش ساختمانی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  72,277,327 شهرک صنعتی رامیان-شهرستان رامیان -استان گلستان  آقای وحید رجبلو احداث واحد تولید انواع پانل ساختمانی از پلی استایرن

1394بهار  22,485,332 برازجان-شهرستان دشتستان -استان بوشهر  آقای نوید دشتیانه احداث کارخانه تولید مقاطع بتنی مسلح و غیرمسلح

1400تابستان  34,312,316 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای محمد طالبی احداث واحد دانه بندی شن و ماسه و تولید تیرچه بلوک بتنی

1398زمستان  13,448,790 ندشهرک صنعتی بیرج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای یونس رضاپور upvcاحداث واحد تولید درب و پنجره 

1400تابستان  266,965,582 راه سفید کوه۳قبل از -شهرستان تفت -استان یزد  ن شرکت مجتمع صنعتی تولیدی امی
صنعت تفت بعدی5و 3احداث واحد تولید انواع کاشی 

1399بهار  458,680,520 شهرستان تفت-استان یزد  شرکت همیار بتن شیرکوه احداث واحد تولید سمنت برد

1399بهار  46,806,212 استان گلستان آقای مرتضی کیانی (بتن رولی)احداث واحد تولید پارچه بتنی 

1397بهار  105,286,415 محور خوسف، خور6کیلومتر -استان خراسان جنوبی، بیرجند شرکت فنی مهندسی راهدارصنعت احداث واحد تولید شن و ماسه، بتن آماده و فرآورده های بتنی

1397بهار  12,542,733 شهرک صنعتی اشتهارد-استان البرز  شرکت آبراهه زالل احداث واحد تولید قطعات بتنی پیش ساخته

1397بهار  17,758,267 _ شرکت گچ زمرد  احداث واحد تولید گچ

1396زمستان  59,338,884 شهرستان اهواز-استان خوزستان  اقای رضاقلی روشن ضمیر احداث واحد تولید تیرهای بتنی گرد پیش فشرده

1396پاییز  18,942,451 شهر سه قلعه-شهرستان سرایان-استان خراسان جنوبی  خانم  اکرم دولتی سه قلعه توسعه و تکمیل واحد تولید آجر فشاری و سفال

1396تابستان  26,700,515 منطقه ازاد چابهار شهرك صنعتى-شهرستان چابهار  خانم ناهيد اميرى احداث کارخانه تولید بتن سبک 

1395زمستان  24,190,463 شهرستان سرپل ذهاب-استان کرمانشاه  شرکت توکاس عمران احداث واحد تولید بتن آماده



پروژه های انجام شده بخش ساختمانی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395بهار  5,946,838 عسلویه1فاز  شرکت راه ساختمان سیمتریک احداث واحد تولید بتن آماده

1398زمستان  31,580,059 اهواز-استان خوزستان  شرکت داتیک صنعت اکسین احداث واحد تولید انواع افزودنی بتن

1400پاییز  23,818,747 شهر ماژان-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  خانم کوکب احمدزاده احداث واحد تولید بتن آماده

1399بهار  424,847,984 شهرک صنعتی زواره-شهر زواره -استان اصفهان  آقای محمد هادی احداث واحد تولید انواع سرامیک اسلب

1399بهار  63,297,551 یشتردهستان ل-شهرستان گچساران-استان کهگیلویه و بویراحمد  آراد سنگ شکن بویر4120تعاونی  dray mortar))احداث کارخانه تولید مالت خشک 

1399بهار  458,680,520 شهرستان تفت-استان یزد  شرکت همیار بتن شیرکوه احداث واحد تولید سمنت برد

1399تابستان  37,362,412 حاجی آباد-شهرستان زرین دشت -استان فارس  آقای سید مسلم شریفی احداث واحد توليد بلوک و آجر پازلی 

1398زمستان  31,580,059 اهواز-استان خوزستان  شرکت داتیک صنعت اکسین احداث واحد تولید انواع افزودنی بتن

1399پاییز  139,330,536 منطقه مجاز صنعتی-استان اصفهان  آقای حامد حاجی بنده احداث واحد تولید فرو سیلیکو منگنز

1400بهار 53,912,562 ابهارمنطقه آزاد چ-شهرستان چابهار -استان سیستان و بلوچستان  ابهارشرکت بهراد بتن بلوچستان منطقه آزاد چ احداث و بهره برداری واحد تولید بتن آماده

1400تابستان  34,312,316 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای محمد طالبی یاحداث واحد دانه بندی شن و ماسه و تولید تیرچه بلوک بتن 

1398پاییز  16,130,597 بخش مرکزی-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  آقای محمود فراوانی احداث واحد دانه بندی مصالح  سنگی ساختمانی

1398زمستان  31,580,059 اهواز-استان خوزستان  شرکت داتیک صنعت اکسین احداث و بهره برداری از واحد تولید انواع افزودنی بتن

1398زمستان  13,448,790 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای یونس رضاپور upvcاحداث واحد تولید درب و پنجره 



پروژه های انجام شده بخش ساختمانی
زمان انجام میزان سرمایه 

گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395بهار  5,946,838 عسلویه1فاز  شرکت راه ساختمان سیمتریک احداث واحد تولید بتن آماده

1395زمستان  24,190,463 شهرستان سرپل ذهاب-استان کرمانشاه  شرکت توکاس عمران احداث واحد تولید بتن آماده

1396زمستان  17,758,267 _ شرکت گچ زمرد احداث و بهره برداری از واحد تولید گچ

1396زمستان  59,338,884 شهرستان اهواز-استان  خوزستان رضاقلی روشن ضمیر احداث و بهره برداری از واحد تولیدتیرهای بتنی گرد پیش فشرده

1397بهار  12,542,733 شهرک صنعتی اشتهارد-استان البرز  شرکت آبراهه زالل احداث و بهره برداری از واحد تولید قطعات بتنی پیش ساخته

1394بهار  63,297,551 یشتردهستان ل-شهرستان گچساران-استان کهگیلویه و بویراحمد  آراد سنگ شکن بویر4120تعاونی  dray mortarاحداث واحد تولید مالت خشک

1394پاییز  40,213,641 شهرستان یزد-استان  یزد آقای محمد دهقانی احداث واحد تولید تیرهای بتنی گرد پیش تنیده

دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

































پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  537,929,931 شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  آقای حسن ریاحی ناحداث و بهره برداری واحد تولید پودر میکرونیزه بنتونیت و کائول

1401بهار  56,653,914 شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  خانم ریحانه مهر پرور  احداث و بهره برداری تولید شن و ماسه دانه بندی و شسته شده

1401بهار  621,859,033 شهرستان زنجان -استان زنجان  آقای حامد غالمیان احداث و بهره برداری تولید آهک هیدراته

1400پاییز  404,355,770 منطقه مجاز صنعتی آقای اشكان صحت احداث و بهره برداری سود سوز آور مایع

1400پاییز  3,353,791,906 منطقه ویژه اقتصادی پارسیان -استان هرمزگان  آقای پیرولی احداث و بهره برداری واحد تولید فروسیکوز منگنز

1400زمستان  1,312,397,440 منطقه مجاز صنعتی-البرز  برز شرکت پیشگامان صنعت نئوپان ال احداث و بهره برداری واحد تولید صفحه و ورق کوارتز 

1400زمستان  1,479,259,316 شهرستان ورزنه -استان اصفهان  آقای پرویز اجاقی احداث و بهره برداری واحد تولید الیاف بازالت

1400زمستان  143,914,215 شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای غالمرضا کلنگی خواه دهاحداث و بهره برداری واحد تولید شن و ماسه دانه بندی و شسته ش

1400زمستان  46,460,193,604 منطقه صنایع انرژی بر جاسک-استان هرمزگان  شرکت هوان احداث و بهره برداری واحد تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس

1400زمستان  2,055,569,078 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  شرکت سدید سرام احداث و بهره برداری واحد تولید اکسید منیزیم



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399زمستان  6,395,331,425 منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شرکت گسترش صنایع احیاء کار سیرگان احداث پایانه صادراتی مواد معدنی

1400تابستان  45,046,232 داراضی روستای سرن-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  خانم مرضیه یگانه احداث واحد دانه بندی شن و ماسه

1400بهار  45,262,248 شهرک صنعتی قرچک -شهرستان ورامین -استان تهران  آقای بهزاد سعادت احداث واحد تولید انواع سنگ مصنوعی

1400بهار  299,227,707 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای کوروش صادقی ملک مهیاری احداث واحد سنگبری

1399زمستان  1,096,455,022 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان سیرجان -استان کرمان  آقای سعید اخوان احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهن مگنتیت

1399تابستان  637,538,355 بندانشهرک صنعتی نه-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  شرکت سدید سرام نوین معدن کاو  احداث واحد تولید منیزیت و اکسید منیزیم

1400تابستان  63,064,732 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان نهبندان -خراسان جنوبی آقای احمد پروین احداث مجتمع فرآوری سنگ

1398زمستان  42,833,201 بخش بفروئیه -شهرستان میبد -استان یزد  تعاونی دهیاری های شهرستان میبد احداث واحد دانه بندی شن و ماسه

1398زمستان  74,182,169 شهرستان اردکان-استان یزد شرکت راه وساختمان اسکان ده احداث واحد تولید آهک کلسینه

1397زمستان  222,571,988 طارشهرک صنعتی ع-جاده سبزوار-نیشابور-استان خراسان رضوی  شرکت تعاونی فوالدیار  احداث واحد تولید آهک صنعتی

1398بهار  13,262,871 سایت کارگاهی خراشاد-شهرستان بیرجند -خراسان جنوبی آقای حسن رحیمی خراشاد احداث واحد تولید مصنوعات سنگی

1398زمستان  85,935,042 شهرستان دیر-استان بوشهر  (سهامي خاص)شرکت اعتماد لیان افق بوشهر  توسعه و تجهیز كارخانه شستشو و دانه بندي شن و ماسه  

1394بهار  37,466,841 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد  تیاحداث واحد تولید پودر میکرونیزه و کائولن و کانیهای صنع

1394پاییز  167,793,323 شهرستان نقده-استان آذربایجان غربی ولدوزشركت تعاوني كاغذ سنگي كالن گستر س احداث کارخانه تولید كاغذ از كربنات كلسيم



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399بهار  381,679,731 استان زنجان آقای سعید آقاجانی احداث واحد تولید کود سولفات پتاسیم

1396پاییز  1,203,875,520 _ آقای یزدانیان احداث واحد تولید کنسانتره آهن

1396پاییز  194,581,188 شهرستان اردکان–استان یزد  سنگ برگ اطلس مهر احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1398زمستان  2,095,827,108 شهرستان الیگودرز–استان لرستان  آقای ابوذر مددی احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1395زمستان  191,403,295 شهرستان قروه-استان کردستان  آقای محسن عبدالملکی احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1395پاییز  225,256,231 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت رکسان سنگ تاجکوه احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1394پاییز  225,256,231 _ آقای سید روح اهلل خاکسار احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1394تابستان  167,793,323 شهرستان نقده-استان آذربایجان غربی ولدوزشركت تعاوني كاغذ سنگي كالن گستر س احداث کارخانه تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1400تابستان  165,424,150 شهرستان اردکان-استان  یزد آقای هادی انتظاریان اردکانی احداث کارخانه تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1399زمستان  782,292,211 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان مشهد -استان خراسان رضوی  آقای محمود کمالی احداث کارخانه تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1399تابستان  764,141,446 منطقه مجاز صنعتی-استان قزوین  آقای رضا حدادی احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1398زمستان  768,762,292 منطقه ویژه اقتصادی-شهرستان بانه -استان کردستان  آقای ئاراس احمدزاده احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1397زمستان  598,518,476 جاده فردوس40کیلومتر -شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  شرکت سیمان سفید فردوس احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394تابستان  6,994,846 شهرک صنعتی قرچک-شهرستان ورامین -استان تهران  آقای نادر دادرس احداث واحد تولید و بسته بندی بریکت زغال

1400تابستان  1,656,018,997 منطقه مجاز صنعتی-استان البرز  لبرز شرکت پیشگامان صنعت نئوپان ا احداث واحد تولید صفحه و ورق کوارتز

1400پاییز  1,520,011,281 شهرستان شهرضا -استان اصفهان  شركت آذر سپید سپاهان  توسعه واحد فرآوری دولومیت

1399زمستان  1,096,455,022 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان سیرجان -استان کرمان  آقای سعید اخوان احداث از واحد تولید کنسانتره سنگ آهن مگنتیت

1400بهار  764,141,446 منطقه مجاز صنعتی-استان قزوین  آقای رضا حدادی احداث  واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1398بهار  13,262,871 سایت کارگاهی خراشاد-شهرستان بیرجند -خراسان جنوبی آقای حسین رحیمی خراشاد احداث واحد تولید مصنوعات سنگی

1398تابستان  162,754,461 شهرک صنعتی سگزی-شهرستان اصفهان –استان اصفهان  شرکت کاغذ سبز سپاهان احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1398تابستان  8,974,632 پارساشهرک صنعتی شهید-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  خانم فریبا عادلی فر احداث واحد فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

1398پاییز  522,766,269 رشهرک صنعتی عطا-جاده سبزوار-نیشابور-استان خراسان رضوی  شرکت تعاونی فوالدیار  احداث واحد تولید آهک صنعتی

1398زمستان  3,955,219,863 شهرک صنعتی مجاز-استان خراسان شمالی  شرکت آریاسهم احداث واحد تولید شیشه سبک جار و بطری 

1398زمستان  24,291,065 شهرستان سبزوار -استان خراسان رضوی  آقای محمد تقی ایزی احداث واحد تولید آسفالت

1399بهار  46,806,212 استان گلستان آقای مرتضی کیانی (بتن رولی)احداث واحد تولید پارچه بتنی 

1397بهار  796,025,675 ۵دلیجان شهرک صنعتی جاده اصفهان خیابان بهار نبش بهار  شرکت سپیدار بتن احداث واحد  بتن سبک گازی اتو کالو شده

1397پاییز  142,839,831 محور خوسف، خور6کیلومتر -استان خراسان جنوبی، بیرجند شرکت فنی مهندسی راهدارصنعت احداث واحد تولید شن و ماسه، بتن آماده و فرآورده های بتنی



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398زمستان  98,955,989 شهرک صنعتی ساوه-استان مرکزی  شرکت سینا پودر پارسه احداث واحد تولید پودر میکرونیزه 

1398زمستان  131,735,400 شهرستان فریمان-خراسان رضوی شرکت معدنی سیمین پودر کاویان  تکمیل و تجهیز واحد تولید پودر میکرونیزه 

1395پاییز  15,554,824 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  ورانشرکت بازرگانی  بین المللی خزر جمیل خا احداث واحد فرآوری سنگهای قیمتی 

1395پاییز  626,670,627 رستم کاله-شهرستان بهشهر -استان مازندران  شرکت بهکار پردازان گستر پارسیان احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1395پاییز  537,945,241 استان کرمان آقای سعید علی آبادی  احداث واحد تولید الیاف بازالت

1395زمستان  29,905,187 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  خانم پروین یوسفیان نوش آبادی احداث واحد برش و فرآوری سنگ

1395زمستان  225,256,231 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  رکسان سنگ تاجکوه احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1399زمستان  6,395,331,425 منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شرکت گسترش صنایع احیاء کار سیرگان احداث پایانه صادراتی مواد معدنی

1400تابستان  45,046,232 رنداراضی روستای س-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  خانم مرضیه یگانه احداث واحد دانه بندی شن و ماسه

1400تابستان  266,965,582 راه سفید کوه۳قبل از -شهرستان تفت -استان یزد  ت شرکت مجتمع صنعتی تولیدی امین صنع
تفت بعدی5و 3احداث واحد تولید انواع کاشی 

1400تابستان  34,312,316 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  آقای محمد طالبی یاحداث واحد دانه بندی شن و ماسه و تولید تیرچه بلوک بتن 

1400بهار  45,262,248 شهرک صنعتی قرچک -شهرستان ورامین -استان تهران  آقای بهزاد سعادت احداث واحد تولید انواع سنگ مصنوعی

1400بهار  299,227,707 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای کوروش صادقی ملک مهیاری احداث واحد سنگبری

1399زمستان  45,170,605 پیکیره هفتم صنعتی-منطقه آزاد چابهار  آقای محمدتقی عرب چم خلیفه احداث واحد سنگبری



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما عنوان پروژه

1399تابستان  637,538,355 دانشهرک صنعتی نهبن-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  شرکت سدید سرام نوین معدن کاو  احداث واحد تولید منیزیت و اکسید منیزیم

1399تابستان  768,762,292 منطقه ویژه اقتصادی-شهرستان بانه -استان کردستان  آقای ئاراس احمدزاده احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1399تابستان  118,099,522 شهر هفتکل-استان خوزستان  آقای ابوذر مکوندی احداث واحد سنگبری

1400تابستان  63,064,732 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان نهبندان -خراسان جنوبی آقای احمد پروین احداث مجتمع فرآوری سنگ

1399تابستان  452,441,171 معدن آندالوزیت-شهرستان نهبندان -استان خراسان جنوبی  شرکت آرشیا اورنگ  توسعه واحد استخراج و فرآوری آندالوزیت

1399بهار  458,680,520 شهرستان تفت-استان یزد  شرکت همیار بتن شیرکوه احداث واحد تولید سمنت برد

1398زمستان  42,833,201 االروستای اشنیز ب-بخش بفروئیه -شهرستان میبد -استان یزد  تعاونی دهیاری های شهرستان میبد احداث واحد دانه بندی شن و ماسه

1398زمستان  31,580,059 اهواز-استان خوزستان  شرکت داتیک صنعت اکسین احداث واحد تولید انواع افزودنی بتن

1398زمستان  598,518,476 جاده فردوس40کیلومتر -شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  شرکت سیمان سفید فردوس احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1398زمستان  74,182,169 شهرستان اردکان-استان یزد شرکت راه وساختمان اسکان ده احداث واحد تولید آهک کلسینه

1398زمستان  40,073,763 شهرک صنعتی بانه-شهرستان بانه -استان کردستان  شرکت کاویار پردازان بلند آوازه غرب احداث واحد تولید اجاق گاز، هود، فر توکار و سینک

1398زمستان  13,448,790 دشهرک صنعتی بیرجن-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای یونس رضاپور upvcاحداث واحد تولید درب و پنجره 

1399بهار  46,806,212 استان گلستان آقای مرتضی کیانی (بتن رولی)احداث واحد تولید پارچه بتنی 

1397زمستان  222,571,988 شهرک صنعتی عطار-جاده سبزوار-نیشابور-استان خراسان رضوی  شرکت تعاونی فوالدیار  احداث واحد تولید آهک صنعتی



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما عنوان پروژه

1398تابستان  23,273,455 شهرک های صنعتی مجاز-استان تهران  آقای قادر وطنی احداث واحد توليد دستگاه اعالم حریق

1398تابستان  234,852,293 شهرستان یزد-استان یزد  آقای سیدهادی رستگاری احداث واحد بازیافت شیشه

1398بهار  13,262,871 سایت کارگاهی خراشاد-شهرستان بیرجند -خراسان جنوبی آقای حسن رحیمی خراشاد احداث واحد تولید مصنوعات سنگی

1397زمستان  138,098,971 شهرک صنعتی چناران-استان خراسان رضوی  آقای پوریا ترابی احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1397زمستان  381,679,731 استان زنجان آقای سعید آقاجانی احداث واحد تولید کود سولفات پتاسیم

1397پاییز  162,685,922 شهرستان فریمان-استان خراسان رضوی  آقای مهرداد درخشش احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1397بهار  105,286,415 محور خوسف، خور6کیلومتر -استان خراسان جنوبی، بیرجند شرکت فنی مهندسی راهدارصنعت احداث واحد تولید شن و ماسه، بتن آماده و فرآورده های بتنی

1397تابستان  120,083,709 شهرک صنعتی-استان گیالن  شرکت  شتاب گستر آریان  کلسیم-احداث واحد مونتاژ باتری سیلد 

1397بهار  12,542,733 شهرک صنعتی اشتهارد-استان البرز  شرکت آبراهه زالل احداث واحد تولید قطعات بتنی پیش ساخته

1397بهار  17,758,267 _ شرکت گچ زمرد  احداث واحد تولید گچ

1396زمستان  59,338,884 شهرستان اهواز-استان خوزستان  اقای رضاقلی روشن ضمیر احداث واحد تولید تیرهای بتنی گرد پیش فشرده

1396پاییز  194,581,188 شهرستان اردکان–استان یزد  سنگ برگ اطلس مهر احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1396پاییز  2,095,827,108 شهرستان الیگودرز–استان لرستان  آقای ابوذر مددی احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1396پاییز  18,942,451 شهر سه قلعه-شهرستان سرایان-استان خراسان جنوبی  خانم  اکرم دولتی سه قلعه توسعه و تکمیل واحد تولید آجر فشاری و سفال



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396پائیز  18,942,451 شهر سه قلعه-شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی خانم اکرم دولتی سه قلعه   احداث واحد تولید آجر فشاری و سفال

1396پائیز  21,141,545 شهرستان درورد-استان لرستان  عزت اهلل فرامرزی  احداث و بهره برداری از واحد تولید آسفالت 

1395زمستان  225,256,231 شهرستان بیرجند–استان خراسان جنوبی  آقای محسن عبدالمالکی احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم

1396تابستان  191,403,295 شهرستان قروه-استان کردستان شرکت رویین کار ایرانیان احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم

1397بهار  2,095,827,108 شهرستان الیگودرز-استان لرستان آقای ابوذر مددی احداث واحد  تولید کاغذ از کربنات کلسیم

1396پائیز  194,581,188 شهرستان اردکان-استان یزذ  سنگ برگ اطلس مهر احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم

1396بهار  180,000,000 خراسان رضوی  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم

1397بهار  204,450,042 جاده شهر فیروزه-نیشابور-استان خراسان رضوی  (سهامی خاص)شرکت شرکت تعاونی فوالدیار  احداث واحد تولید آهک صنعتی

1397تابستان  18,750,001 روستای اشنیز-شهرستان میبد-استان یزد شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد تولید شن و ماسه دانه بندی به روش کوهی

1397پاییز  71,526,018 ناحیه صنعتی خوسف-خوسف -خراسان جنوبی (سهامی خاص)شرکت کیان خاک ایرانیان  احداث و بهره برداری واحد تولید پودرهای میکرونیزه

1396بهار  30,702,121 منطقه ویزه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  خانم اکرم دولتی احداث و بهره برداری از واحد تولید پودر میکرونیزه بنتونیت

1396پائیز  34,891,506 رایانشهرک صنعتی س-شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی آقای جواد مسعودی احداث و بهره برداری از واحد تولید پودر میکرونیزه بنتونیت

1397تابستان  25,676,896 شهر سه قلعه-شهرستان سرایان-استان خراسان جنوبی  خانم راضیه نجف زاده احداث و بهره برداری از واحد تولید پودر میکرونیزه بنتونیت



پروژه های انجام شده بخش کانی و معدنی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396تابستان  191,403,295 شهرستان قروه-استان کردستان  آقای محسن عبدالملکی احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1396تابستان  26,700,515 منطقه ازاد چابهار شهرك صنعتى-شهرستان چابهار  خانم ناهيد اميرى احداث کارخانه تولید بتن سبک 

1395زمستان  225,256,231 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت رکسان سنگ تاجکوه احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1395زمستان  24,190,463 شهرستان سرپل ذهاب-استان کرمانشاه  شرکت توکاس عمران احداث واحد تولید بتن آماده

1395پاییز  225,256,231 آقای سید روح اهلل خاکسار احداث واحد تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1395بهار  5,946,838 عسلویه1فاز  شرکت راه ساختمان سیمتریک احداث واحد تولید بتن آماده

1394پاییز  167,793,323 شهرستان نقده-استان آذربایجان غربی ولدوزشركت تعاوني كاغذ سنگي كالن گستر س احداث کارخانه تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1394تابستان  165,424,150 شهرستان اردکان-استان  یزد آقای هادی انتظاریان اردکانی احداث کارخانه تولید كاغذ از كربنات كلسيم

1394تابستان  6,994,846 شهرک صنعتی قرچک-شهرستان ورامین -استان تهران  آقای نادر دادرس احداث واحد تولید و بسته بندی بریکت زغال

1394بهار  22,485,332 برازجان-شهرستان دشتستان -استان بوشهر  آقای نوید دشتیانه احداث کارخانه تولید مقاطع بتنی مسلح و غیرمسلح

1396بهار  30,702,121 منطقه ویژه اقتصادی-استان خرسان جنوبی آقای پیمان ارتشیار احداث واحد تولید پودر میکنرونیزه بنتونیت

1396تابستان  23,028,515 شهرک صنعتی-منطقه آزاد چابهار شرکت مروارد سبز مکران احداث واحد توليد بتن سبك

1396پائیز  65,743,996 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-خراسان جنوبی آقای غالم یحیی هزاری احداث واحد تولید هیدروکربن سبک و سنگین

































پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  64,712,262 شهرستان شاهرود -استان سمنان  خانم رقیه سادات مظفری  احداث و بهره برداری واحد فرآوری و بسته بندی آجیل، خشکبار  و مواد غذایی

1401بهار  72,347,390 _ شرکت آریو تجارت پاک آیین  احداث و بهره برداری واحد تولید محصوالت یکنفره غذایی

1400پاییز  98,825,203 دق اکبرآباد-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای روزبه طاهریان احداث و بهره برداری از واحد تولید پودر گوجه 

1400پاییز  54,864,836 بخش مرکزی -شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای محمدرضا حسن زاده توسعه و تکمیل واحد تولید فرآورده های لبنی

1400پاییز  66,548,992 شهرستان کاشان -استان اصفهان  شرکت آسیم تجارت آسیا احداث و بهره برداری واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی

1400پاییز  451,283,319 منطقه آزاد اروند-استان خوزستان  شرکت مانا صنعت آروند احداث و بهره برداری واحد بسته بندی محصوالت غذایی و خرما

1400پاییز  701,577,829 2شهرک صنعتی دماوند -استان تهران  شرکت ارنیکا (سیب و پرتغال)احداث و بهره برداری واحد تولید کنسانتره میوه

1400پاییز  17,116,914 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  اقای زرگری احداث و بهره برداری از واحد فرآوری و بسته بندی انواع مغزانه

1400پاییز  42,762,656 شهرستان مالثانی-استان خوزستان  آقای علیرضا عامری احداث و بهره برداری از واحد تولید بستنی سنتی 

1400پاییز  114,351,179 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان وبلوچستان  هارشرکت ستاره سبز منطقه ازاد چاب  احداث و بهره برداری واحد بسته بندی برنج

1400زمستان  124,122,834 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شركت غزال گوشت بیرجند احداث و بهره برداری واحد تولید کنسرو و فرآورده های گوشتی 

1400زمستان  63,077,727 شهرستان نظرآباد-البرز  آقای محمد عبداهلل پور ممقانی احداث و بهره بردای واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی 

1400زمستان  296,445,179 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای عمر تباوار  احداث و بهره برداری واحد بسته بندی و فرآوری سس سویا 

1400زمستان  72,914,956 گنبد کاووس-استان گلستان  خانم حق مراد احداث و بهره برداری کارخانه بسته بندی مواد غذایی درظروف پت

1400زمستان  93,297,369 زیرکوه-استان خراسان جنوبی  آقای بهرام نوروزی احداث و بهره برداری واحد تولید فرآورده های لبنی



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400زمستان  42,275,694 شهرستان مالرد -استان تهران  خانم نوائی احداث و بهره برداری از واحد بسته بندی مواد غذایی

1400بهار  232109776 منطقه مجاز صنعتی آقای احسان صفری و رضا زمانی احداث واحد تولید رب گوجه فرنگی

1400بهار  68,754,276 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای  دکتر شهسواری احداث واحد تولید کپسول قهوه

1400بهار  33,258,392 شهرک صنعتی دهک-شهرستان مالرد -استان تهران  آقای حمید قمصری احداث واحد بسته بندی ادویه

1400بهار  117,770,902 شهرک صنعتی آبادان-شهرستان آبادان -استان خوزستان  شرکت دریا دیس اروند احداث و بهره برداری واحد فرآوری و بسته بندی آبزیان

1400بهار  19,148,466 منطقه مجاز صنعتی-استان خراسان رضوی  آقای محمد نیک دوست احداث واحد تولید خوراک آماده سگ و گربه

1400تابستان  83,472,429 شهرک صنعتی طوس-شهرستان مشهد -استان خراسان رضوی  شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران احداث واحد تولید و بسته بندی انواع میوه خشک

1400بهار  74,230,127 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت کاله طالیی خاوران  احداث واحد تولید فرآورده های گوشتی

1400بهار  54,113,686 بخش دستگردان–شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای مصطفی محمدزاده احداث واحد پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی

1400بهار  53,545,396 شهرک صنعتی شهریار-شهرستان تهران -استان تهران  آقای عقیل مسعودی احداث واحد تولید و بسته بندی انواع ادویه

1400بهار  67,715,797 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای صالحی احداث واحد بسته بندی برنج

1400بهار  906,699,361 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای صالحی احداث واحد تصفیه و بسته بندی شکر

1400بهار  442,877,240 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  شركت سام صوفي ايرانيان اراحداث واحد تولید انواع نوشیدنی انرژی زا، آبمیوه ها و نوشیدنی های مالت د

1400بهار  11,411,205 _ آقای علی قربانی فرد احداث واحد بسته بندی تخم مرغ، بلدرچین و کبک 



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی
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گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  886,689,745 شهر فارغان-شهرستان حاجی آباد -استان هرمزگان  شرکت ماریا مهر پاسارگاد احداث واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی

1400بهار  27,065,668 شهرک صنعتی-شهرستان شوش -استان خوزستان  وبرصنایع بسته بندی موادغذایی آپادانا شوش صن احداث واحد بسته بندی قند و شکر

1400بهار  112,967,151 منطقه ویژه اقتصادی جهرم-شهرستان جهرم -استان فارس  شرکت ثمر سبز ممتاز احداث واحد فرآوری و بسته بندی آجیل 

1400بهار  18,480,026 استان گیالن آقای بابک زمردنیا احداث واحد تولید چای کیسه ای

1400تابستان  517,948,798 شهرستان فریمان -استان خراسان رضوی  شرکت صنایع شیمیایی سینا فریمان احداث واحد تولید شربت گلوکز از غالت 

1400تابستان  64,578,863 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت دانهیل منطقه آزاد چابهار  احداث و بهره برداری از واحد واردات، فرآوری و بسته بندی 
موادغذایی

1400تابستان  80,687,744 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای مالک نخعی احداث واحد فرآوری و بسته بندی موادغذایی

1400تابستان  86,888,295 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای محمد بخشان احداث واحد فرآوری و بسته بندی موادغذایی

1400تابستان  38,701,652 شهر راسک-استان سیستان و بلوچستان  آقای علی رحیمی احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1400تابستان  74,320,025 شهرستان اسفراین-استان خراسان شمالی  شرکت دستچین شهریار اسفراین توسعه واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی 

1400تابستان  49,978,458 _ آقای محمد حریری احداث واحد تولید انواع آدامس

1400تابستان  19,643,269 نعتیپیکره ص-منطقه آزاد چابهار -استان سیستم و بلوچستان  آقای عطااهلل رئیسی احداث واحد فرآوری قهوه

1400پاییز  312,211,124 منطقه مجاز صنعتی-استان کرمان  اتاق بازرگانی استان کرمان احداث و بهره برداری واحد تولید نشاسته سیب زمینی

1400پاییز  198,259,581 منطقه مجاز صنعتی-استان کرمان  اتاق بازرگانی استان کرمان احداث و بهره برداری واحد تولید پودر گوجه فرنگی

1400پاییز  246,884 هفت تپه-استان خوزستان  شرکت گام هولدینگ احداث واحد تولید کشک از پودر کشک



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
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1400پاییز  174,909,166 رجندشهرک صنعتی بی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  شركت غزال گوشت بیرجند  احداث واحد تولید کنسرو و فرآورده های گوشتی 

1400پاییز  234,835,590 روستای هجیج-شهرستان پاوه -استان کرمانشاه  آقای هیرش شریفیان احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1400پاییز  60,522,092 گمنطقه تن-شهرستان کنارک -استان سیستان و بلوچستان  آقای سامان بهنام نیا احداث واحد تولید پودر ماهی

1400پاییز  13,303,263 ناحیه صنعتی دیهوک-شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای یاسر حجی آقا احداث واحد یخ سازی

1399تابستان  31,361,784 روستای دستگرد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی توسعه دهیاری های 
بخش مرکزی بیرجند احداث واحد فرآوری و بسته بندی زرشک، زعفران و عناب

1399بهار  12,936,752 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای فرساد صداقتی احداث واحد تولید و بسته بندی چای ماساال

1399بهار  24,290,535 _ آقای حسین حسینی احداث واحد تولید انواع غالت حجیم شده

1399تابستان  100,731,662 شهرستان خمین-استان مرکزی  خانم فاطمه سرلک احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1399بهار  32,856,800 شهرستان تربت حیدریه-استان خراسان رضوی  شرکت قهوه نوین گستران قطب احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری

1399بهار  10,499,317 مزرعه کشاورزی علی آباد گوهری-جاده بهرام جرد -استان کرمان  خانم شعله رنجبر احداث واحد پرورش و بسته بندی گوجی بری

1399بهار  37,351,878 _ آقای افشین خاکزاد احداث واحد فرآوری و بسته بندی حبوبات، خشکبار و قند

1399تابستان  180,546,197 شهرک صنعتی خرمدره-استان زنجان  شرکت صدرا سازه اندیشه ایرانیان احداث واحد تولید فرآورده های آردی 

1399تابستان  17,403,906 شهرک صنعتی کیش فاز شش خانم فرشته باقری احداث واحد بسته بندی میوه و ساالد

1399تابستان  8,523,225 روستای زردنبل-شهرستان قائن -استان خراسان جنوبی  شرکت هشت ستاره نگین آریا احداث واحد تولید، فرآوری، بسته بندی و توزیع عسل و زعفران



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399تابستان  44,005,034 القورات-بخش مرکزی -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای علی اکبر نصرت زاده احداث واحد بسته بندی خشکبار، سبزیجات و سردخانه دومداره

1399تابستان  43,250,083 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت ماهی نمک سود ساحل (نمک سود کردن)احداث و بهره برداری از واحد فرآوری ماهی 

1399تابستان  18,759,774 شهرستان یزد-استان یزد  شرکت نگین طبیعت ماهور احداث واحد فرآوری و بسته بندی زعفران

1399تابستان  101,791,700 روستای سیوجان-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  هاشم شیری–آقای محمد شیری  احداث مجتمع تولید، فرآوری عسل و گردشگری زنبور عسل

1399تابستان  23,193,915 شیراز-استان فارس  اقای جعفری زاده احداث واحد تولید کپسول قهوه اسپرسو

1399تابستان  113,362,246 منطقه مجاز صنعتی-استان کرمان  آقای احمدی احداث واحد تولید و بسته بندي پودر گوجه فرنگي

1399تابستان  82,508,216 منطقه آزاد کیش آقای مسعود مالحسینی احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری

1399تابستان  20,351,806 منطقه مجاز صنعتی-استان اصفهان  شرکت توسعه تجارت ویانا احداث واحد بسته بندی زعفران، خشکبار و میوه خشک

1399تابستان  51,381,199 شهرک صنعتی ایوانکی-شهرستان گرمسار -استان سمنان  آقای علی طوسی احداث واحد بسته بندی موادغذایی

1399پاییز  49,594,674 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان بروجرد -استان لرستان  اقای مهدی ابراهیمی احداث واحد فرآوری، بسته بندی و انجماد پای مرغ

1399پاییز  17,189,665 دشت بجد-شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای مهدی زرگری احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع مغزانه

1399پاییز  100,005,786 منطقه مجاز صنعتی آقای حجت اله اکبرپور احداث واحد فرآوری و بسته بندی خرما و محصوالت جانبی

1399پاییز  32,746,824 صادی منطقه آزاد اقت-شهرستان چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای فیض محمد جدگال احداث واحد یخ سازی

1399بهار  14,580,655 بخش مرکزي -شهرستان قائنات -استان خراسان جنوبی  آقای مهدی سروری احداث واحد بسته بندی خشکبار و زرشک



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399پاییز  274,933,641 غذایی2فاز -شهرک صنعتی بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت آدان نوش  احداث واحد تولید کنسانتره زرشک

1399پاییز  112,043,319 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان اراک -استان مرکزی  آقای محمدی احداث واحد تولید شربت فروکتوز از نشاسته ذرت

1399پاییز  6,664,665 شهرستان مریوان-استان کردستان  آقایان محمد و مسلم شفیعی احداث واحد بسته بندی خشکبار

1399پاییز  25,150,148 منطقه مجاز صنعتی-استان قزوین  آقای مهدی جباری احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه

1399پاییز  90,550,152 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان شاهین شهر -استان اصفهان آقای حسن محرابی احداث و بهره برداری واحد تولید انواع نوشیدنی بر پایه گیاهان 
داروئی

1399پاییز  2,331,017 شهرستان قم-استان قم  اقای محمد دریایی احداث واحد تولید و بسته بندی انواع دمنوش گیاهی

1399پاییز  203,966,271 استان چهار محال و بختیاری آقای ایمان جلیل پیران احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1399پاییز  44,605,867 منطقه مجاز صنعتی-استان هرمزگان  آقای سامان بهنام نیا احداث واحد تولید پودر و روغن ماهی

1399پاییز  37,536,074 منطقه مجاز صنعتی-استان سیستان و بلوچستان  آقای سامان بهنام نیا احداث واحد تولید پودر گوشت

1399پاییز  55,327,152 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت مروارید طالی مکران احداث واحد رست و بسته بندی قهوه و چای

1399زمستان  69,629,006 بیشهناحیه صنعتی سر-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  اقای حسین شیخ زاده احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1399زمستان  62,634,662 شهر شیراز-استان فارس  شرکت بهار گستر مهر ارغوان احداث واحد پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی صدفی

1399زمستان  26,289,069 شهرک صنعتی-شهر غرق آباد -شهرستان ساوه -استان مرکزی  آقای اسدهلل نعمتي احداث  واحد بسته بندی خشکبار

1399زمستان  8,409,205 -د فشارو-بخش مرکزی -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی 
حصارسنگی آقای عیسی خسروی احداث واحد تولید انواع ترشی، شوری و گالب



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399زمستان  147,076,315 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  برکت علی دهواری احداث واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

1399زمستان  50,110,546 شهرستان شیروان-استان خراسان شمالی  خانم رحیمه حسینی احداث واحد توليد شيره انگور

1399زمستان  65,260,986 شهرک صنعتی بیلو-شهرستان مریوان -استان کردستان  آقای مسلم شفیعی احداث واحد تولید انواع کشک و روغن

1398بهار  51,775,135 شهرک صنعتی بوشهر-شهرستان بوشهر -استان بوشهر  خانم زینب بحرینی احداث واحد تولید کنسرو ماهی

1398بهار  60,154,659 شهرک صنعتی -شهرستان داراب -استان فارس  شرکت عمران و توسعه داراب احداث واحد فرآوری انجیر

1398بهار  31,723,070 منطقه مرزیجران -شهرستان اراک -استان مرکزی  آقای احسان موسوی احداث واحد تولید انواع سس تند

1398بهار  81,798,871 شیراز-استان فارس  شرکت پتروپوشش پارس (کاستیک)احداث واحد تولید سود سوزآور 

1398بهار  14,848,566 صنعتي ماکو -منطقه آزاد تجاري آقای علیرضا منتظرین احداث واحد تولید و بسته بندی دانه قهوه بوداده شده

1398بهار  24,299,495 شهرستان خوی-استان آذربایجان غربی آقای مهدی زمانی احداث واحد تولید و بسته بندی تخمه و مغز تخمه افتابگردان

1398بهار  19,235,085 بخش مرکزی -شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای سید جالل الدین عمادی احداث واحد فرآوری و بسته بندی خشکبار

1398تابستان  82,900,303 روستای بفراجرد–شهرستان خلخال -استان اردبیل  شرکت تعاونی اردیبهشت تا 
اردیبهشت باغ بهشت احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1398تابستان  218,600,314 شهرستان بندرعباس-استان هرمزگان  شرکت مکران نفت خلیج فارس احداث واحد فرآوری هندوانه

1398پاییز  68,379,916 شهرک صنعتی نظرآباد-استان البرز  شرکت کافی فرآور پارسه احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی
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گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398پاییز  16,669,136 شهر نقاب -شهرستان جوین -استان خراسان رضوی  آقای مجید نرقانی احداث واحد تولید و بسته بندی میوه خشک

1398پاییز  60,261,676 بیشهناحیه صنعتی سر-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای حسین فرآزمند احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی و خشکبار

1398زمستان  8,408,332 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  اقای حسن حاجی بیگی احداث واحد فرآوری پیاز

1398زمستان  22,945,943 شهرستان نهبندان-استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی تولیدی چشمه سار 
پاگدار احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1398بهار  31,862,453 جاده فیروزکوه ۴۰کیلومتر -شهرستان دماوند -استان تهران  آقای احمد عباسی احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1398زمستان  29,377,984 منطقه مجاز صنعتی-شیراز -استان فارس  آقای دامون دالوری احداث واحد تولید آب معدني گاز دار طعم دار

1398زمستان  25,857,880 منطقه مجاز صنعتی-شیراز -استان فارس  آقای دامون دالوری احداث واحد تولید انواع سس

1398زمستان  8,001,638 _ آقای امیر کرمانشاهانی احداث واحد پرورش و بسته بندی قارچ داروئی

1398زمستان  14,443,847 ۲شهرک صنعتی شماره -شهرستان اهواز -استان خوزستان  آقای سیدمحمد موسوی احداث واحد بسته بندی گوشت قرمز، گوشت ماهی و مرغ

1395تابستان  64,492,530 استان سیستان و بلوچستان آقای مجید عاشوری احداث واحد تولید و بسته بندی خرما و کنسرو خرما

1395تابستان  1,173,365 مشهد-استان خراسان رضوی  آقای آرش اصالت نشتیفانی احداث واحد بسته بندی خشکبار

1395تابستان  23,446,846 جاری منطقه آزاد ت_ شهرستان چابهار _ استان سیستان و بلوچستان 
صنعتی چابهار  شرکت شستون مکران احداث بسته بندی خشکبار و مواد غذایی و سردخانه 

1395تابستان  14,740,454 شهرک صنعتی سپیدرود رشت-استان گیالن  آقای سامان نصراللهی احداث واحد تولید ساالد الويه



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی
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گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395تابستان  26,026,080 شهرستان دلفان-استان لرستان  آقای مجاهد شهریاری احداث واحد تولید و بسته بندی ماءالشعیر

1395تابستان  21,875,101 اهواز2شهرک صنعتی شماره -استان خوزستان  شرکت پرشین ارگ نوین اندیشه  احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1397زمستان  98,885,404 دشت آزادگان-استان خوزستان  خانم مهناز سادات الهامی احداث واحد تولید آرد گندم

1395تابستان  7,163,533 روستای عباس آباد-شهرستان شاهرود -استان سمنان  نوژا پروتئین احداث واحد بسته بندی گوشت مرغ

1395تابستان  195,162,732 اردکان-استان یزد  شرکت تمدن کاریزی  احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1395پاییز  49,404,359 روستای کهنه کلباد-شهرستان بندر گز -استان گلستان  آقای کاظم غفاری   احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1395پاییز  9,521,699 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  پرستو تجارت جنوب منطقه آزاد چابهار احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1395پاییز  19,452,284 رشهرک صنعتی بند-سربندر -شهرستان ماهشهر –استان خوزستان  آقای محسن نمازی احداث واحد بسته بندی خرما

1395پاییز  5,954,029 شهرستان اراک-استان مرکزی  آقای مجید حقدادی احداث واحد بسته بندی محصوالت غذایی تک نفره

1395زمستان  17,260,444 شهر مالثانی-استان خوزستان  خانم حمیده حمیدیان مقدم احداث واحد روغن کشی و تصفیه روغن کلزا

1395پاییز  12,339,013 منطقه ویژه اقتصادی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حسن رضا جوانشیرمقدم احداث واحد بسته بندی چای

1395زمستان  7,658,164 مجتمع نیکان داراالحسان   Bبلوک 1سالن شماره  موسسه خیریه داراالحسان سنندج احداث واحد بسته بندي سبزيجات تازه و سرخ شده

1395زمستان  15,660,538 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  الماس زعفران شرق خورشید  احداث واحد بسته بندی مواد غذایی

1396بهار  146,980,021 شهرستان تهران-استان تهران  آقای فاضل ظهراب پور احداث واحد بسته بندی و فرآوری تخم مرغ



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی
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گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396بهار  5,105,137 شهرستان فیروز آباد-استان فارس آقای عباس فرخی زاده احداث واحد تولید و بسته بندی نان های حجیم

1396بهار  6,618,080 منطقه آزاد اقتصادی چابهار -استان سیستان و بلوچستان  قه شرکت پرستو تجارت جنوب منط
(سهامی خاص)آزاد چابهار  احداث واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی

1396بهار  14,106,632 کنارک_استان سیستان بلوچستان  آقای محمد مهدی میرشکاری ۳احداث واحد تولید امگا

1396بهار  28,517,851 شهرستان جم-استان بوشهر خانم مهنازسادات الهامی احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1396بهار  98,885,404 دشت ازادگان -استان خوزستان  خانم مهنازسادات الهامی احداث واحد تولید آرد

1396بهار  58,329,133 شهرستان زاهدان_ استان سیستان و بلوچستان  آقای حامد میر شکاری احداث واحد روغن کشی کنجد

1396بهار  20,249,695 رابروستای شکارگو -دهستان گشت -شهرسان فومن -استان گیالن  آقای اکبر مهدیزاده  احداث واحد بسته بندی گیاهان دارویی

1396تابستان  1,457,239 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی آقای مهدی زرگری احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع مغزانه

1396تابستان  17,310,701 روستای رودزرد-شهرستان رامهرمز-استان خوزستان آقای علی طاهری منش احداث واحد بسته بندی آب اشامیدنی

1396تابستان  10,780,084 شهرستان رفسنجان-استان کرمان آقای یاسر خلیلی احداث واحد  تولید ساالد الویه و ساندویچ سرد

1396تابستان  107,585,505 (ماهیرود)منطقه ویژه اقتصادی بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی آریا ساگارت احداث واحد سردخانه دومداره و فراوری و بسته بندی محصوالت غذایی

1396پائیز  9,746,122 منطقه ویژه اقتصادی -استان خراسان جنوبی  مصطفی سرباز حسینی احداث واحد تولید فرآورده های سیب زمینی

1396زمستان  111,242,761 شهرک صنعتی-شهرستان عنبراباد-استان کرمان آقای محمد علی نوزایی احداث واحد تولید رب گوجه فرنگی و فرآورده های خرما

1396پائیز  8,647,151 شرک صنعتی فردوس-شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی خانم زهرا شبان احداث واحد تولید نبات و آبنبات



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396پائیز  6,814,502 استان تهران  آقای مهدی نامور مطلق احداث شرکت بازرگانی واردات گوشت قرمز 

1396پائیز  2,990,633 استان تهران  آقای مهدی نامور مطلق احداث واحد بسته بندی و برندینگ محصوالت غذایی

1397بهار  47,731,364 شهرستان سنندج-استان کردستان  آقای كمال سعيدي احداث  واحد تولید فروکتوز

1396زمستان  15,979,743 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  ن شرکت توسعه کشت و صنعت نگی
(سهامی عام)سرخ قهستان  احداث واحد فرآوری و بسته بندی زرشک

1396زمستان  15,138,459 شهرک صنعتی علی میرزایی-استان لرستان  خانم مجاهد شهریاری عظیم تولید و بسته بندی انواع ترشی، مربا و شوری

1397تابستان  40,177,285 ک پال-ناحیه صنعتی طغرود -جعفرآباد -شهرستان قم -استان قم  
NT52

آقای مرتضی سعادتمند احداث واحد بسته بندی حبوبات، غالت و برنج

1397بهار  14,731,976 هرشهرک صنعتی چرمش-شهرستان تبریز -استان آذربایجان شرقی  آقای جلیل جهانگیری احداث تولید چربی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور

1396زمستان  40,638,443 شهرک صنعتی-شهرستان هامون -استان سیستان و بلوچستان 
محمدآباد آقای غالمرضا حیران احداث واحد تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی

1396زمستان  36,352,454 آباد محمد-بیزکی -گلبهار -شهرستان چناران -استان خراسان جنوبی 
بلوچ آقای محمد امین عباسی مقدم احداث واحد فـرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی

1397بهار  32,256,591 دشت کرم آباد-شهرستان پلدشت -استان آذربایجان غربی  شرکت گندم کشت ارس احداث واحد تولید و بسته بندی رب و سس گوجه فرنگی

1397بهار  803,812,218 استان گیالن شرکت کشت و صنعت لر آو اروند احداث واحد تولید شربت فروکتوز از ذرت

1397بهار  22,167,212 شهرستان شیراز-استان فارس  آقای هاشم قبادی احداث واحد فرآوری و بسته بندی زعفران

1397تابستان  40,177,285 ک پال-ناحیه صنعتی طغرود -جعفرآباد -شهرستان قم -استان قم  
NT52

اقای مرتضی سعادتمند ه هاي احداث  واحد بسته بندي حبوبات ، غالت،  برنج ، خشكبار،  ميو
نخشك،  سبزيجات و صيفي جات خشك،  ادويه ، چاشني ها و زعفرا

1397بهار  36,074,706 ای روست-شهر حاجی آباد -شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی 
تجنود

ران شرکت تعاونی توسعه عمران احیاگ
شهرستان زیرکوه احداث واحد بسته بندی انواع آب آشامیدنی



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396زمستان  15,979,743 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  رخ شرکت توسعه کشت و صنعت نگین س
(سهامی عام)قهستان  احداث واحد فرآوری و بسته بندی زرشک

1397تابستان  37,352,575 ورامینشهرستان–استان تهران  آقای فخرالدین هداوند میرزایی (کاستیک)توسعه واحد تولید سود سوزآور 

1397پاییز  39,031,069 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  آقای سید مجتبی حسینی احداث واحد فرآوری، بسته بندی و توزیع زعفران، زرشک و عناب

1397پائیز  143,359,556 شهرستان سلسله-استان لرستان  شرکت زاگرس دارولرها عی احداث واحد تولید نوشیدنی های گیاهی بر پایه عرقیات گیاهی طبی 
و آب معدنی

1397پاییز 16,472,550 شهرستان فیروز کوه-استان تهران  آقای سید امید حسینی فیروزکوهی احداث واحد بسته بندی عسل 

1397پاییز  9,895,842 شهرستان دزفول-استان خوزستان  آقای ابوالفضل یکتاپرست احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع حبوبات و خشکبار

1397پاییز  31,734,892 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  اقای محمد علی عربی احداث  تولید انواع کیک، کلوچه، بیسکویت و نان صنعتی

1397پاییز  9,345,376 تیشهرک صنع-شهرستان زاهدان -استان سیستان و بلوچستان  خانم مهدیه مجد احداث واحد تولید فالفل آماده

1398زمستان  49,768,879 شهرک صنعتی مجاز-استان تهران  آقای محمد رضا مقصود با تولید و بسته بندی نانهای صنعتی حجیم و نبمه حجیم و سنتی
ادهاستفاده از آبمیوه ها، سبزیجات و صیفیجات و تولید ساندویج آم

1397زمستان  78,198,878 منطقه تیاب-شهرستان میناب -استان هرمزگان  آقای فرهاد دادمان احداث واحد بسته بندی ماهی و میگو

1397زمستان  331,949 __ خانم غزل تقی زاده احداث واحد فرآوری و بسته بندی چای و دمنوش های گیاهی ارگانیک 
در اروپا

1397زمستان  47,412,884 شهرک صنعتی آراسنج -شهرستان بوئین زهرا -استان قزوین  خانم سهیال جمشیدی  احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع حبوبات و خشکبار

1397زمستان  110,880,359 شهرستان تنکابن-استان مازندران  شرکت تعاونی آسمانگون شهسوار احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1397زمستان  74,132,229 دشت آزادگان-استان خوزستان  خانم مهناز سادات الهامی احداث واحد تولید آرد گندم



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395تابستان  7,163,533 روستای عباس آباد-شهرستان شاهرود -استان سمنان  نوژا پروتئین احداث واحد بسته بندی گوشت مرغ

1395تابستان  195,162,732 اردکان-استان یزد  شرکت تمدن کاریزی  احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1395پاییز  49,404,359 روستای کهنه کلباد-شهرستان بندر گز -استان گلستان  آقای کاظم غفاری   احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1395پاییز  9,521,699 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  پرستو تجارت جنوب منطقه آزاد چابهار احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی

1395پاییز  19,452,284 ندرشهرک صنعتی ب-سربندر -شهرستان ماهشهر –استان خوزستان  آقای محسن نمازی احداث واحد بسته بندی خرما

1395پاییز  5,954,029 شهرستان اراک-استان مرکزی  آقای مجید حقدادی احداث واحد بسته بندی محصوالت غذایی تک نفره

1395زمستان  17,260,444 شهر مالثانی-استان خوزستان  خانم حمیده حمیدیان مقدم احداث واحد روغن کشی و تصفیه روغن کلزا

1395پاییز  12,339,013 منطقه ویژه اقتصادی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای حسن رضا جوانشیرمقدم احداث واحد بسته بندی چای

1395زمستان  7,658,164 مجتمع نیکان داراالحسان Bبلوک1سالن شماره  موسسه خیریه داراالحسان سنندج احداث واحد بسته بندي سبزيجات تازه و سرخ شده

1395زمستان  15,660,538 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  الماس زعفران شرق خورشید  احداث واحد بسته بندی مواد غذایی

1396بهار  146,980,021 شهرستان تهران-استان تهران  آقای فاضل ظهراب پور احداث واحد بسته بندی و فرآوری تخم مرغ

1396بهار  5,105,137 شهرستان فیروز آباد-استان فارس آقای عباس فرخی زاده احداث واحد تولید و بسته بندی نان های حجیم

1396بهار  6,618,080 منطقه آزاد اقتصادی چابهار -استان سیستان و بلوچستان  هار شرکت پرستو تجارت جنوب منطقه آزاد چاب 
(سهامی خاص) احداث واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی

1396بهار  14,106,632 کنارک_استان سیستان بلوچستان  آقای محمد مهدی میرشکاری ۳احداث واحد تولید امگا



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396بهار  28,517,851 شهرستان جم-استان بوشهر خانم مهنازسادات الهامی احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1396بهار  98,885,404 دشت ازادگان -استان خوزستان  خانم مهنازسادات الهامی احداث واحد تولید آرد

1396بهار  58,329,133 شهرستان زاهدان_ استان سیستان و بلوچستان  آقای حامد میر شکاری احداث واحد روغن کشی کنجد

1396بهار  20,249,695 رابروستای شکارگو -دهستان گشت -شهرسان فومن -استان گیالن  آقای اکبر مهدیزاده  احداث واحد بسته بندی گیاهان دارویی

1396تابستان  1,457,239 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی آقای مهدی زرگری احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع مغزانه

1396تابستان  17,310,701 روستای رودزرد-شهرستان رامهرمز-استان خوزستان آقای علی طاهری منش احداث واحد بسته بندی آب اشامیدنی

1396تابستان  10,780,084 شهرستان رفسنجان-استان کرمان آقای یاسر خلیلی احداث واحد  تولید ساالد الویه و ساندویچ سرد

1396تابستان  107,585,505 (ماهیرود)منطقه ویژه اقتصادی بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی آریا ساگارت احداث واحد سردخانه دومداره و فراوری و بسته بندی محصوالت غذایی

1396پائیز  9,746,122 منطقه ویژه اقتصادی -استان خراسان جنوبی  مصطفی سرباز حسینی احداث واحد تولید فرآورده های سیب زمینی

1396زمستان  111,242,761 شهرک صنعتی-شهرستان عنبراباد-استان کرمان آقای محمد علی نوزایی احداث واحد تولید رب گوجه فرنگی و فرآورده های خرما

1396پائیز  8,647,151 شرک صنعتی قردوس-شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی خانم زهرا شبان احداث واحد تولید نبات و آبنبات

1396پائیز  6,814,502 استان تهران  آقای مهدی نامور مطلق احداث شرکت بازرگانی واردات گوشت قرمز 

1396پائیز  2,990,633 استان تهران  آقای مهدی نامور مطلق احداث واحد بسته بندی و برندینگ محصوالت غذایی

1397بهار  47,731,364 شهرستان سنندج-استان کردستان  آقای كمال سعيدي احداث  واحد تولید فروکتوز



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1397پاییز  39,031,069 شهرستان فردوس-استان خراسان جنوبی  آقای سید مجتبی حسینی احداث واحد فرآوری، بسته بندی و توزیع زعفران، زرشک و عناب

1397پائیز  143,359,556 شهرستان سلسله-استان لرستان  شرکت زاگرس دارولرها عی احداث واحد تولید نوشیدنی های گیاهی بر پایه عرقیات گیاهی طبی 
و آب معدنی

1397پاییز 16,472,550 شهرستان فیروز کوه-استان تهران  آقای سید امید حسینی فیروزکوهی احداث واحد بسته بندی عسل 

1397پاییز  9,895,842 شهرستان دزفول-استان خوزستان  آقای ابوالفضل یکتاپرست احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع حبوبات و خشکبار

1397پاییز  31,734,892 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  اقای محمد علی عربی احداث  تولید انواع کیک، کلوچه، بیسکویت و نان صنعتی

1397پاییز  9,345,376 عتیشهرک صن -شهرستان زاهدان -استان سیستان و بلوچستان  خانم مهدیه مجد احداث واحد تولید فالفل آماده

1398زمستان  49,768,879 شهرک صنعتی مجاز-استان تهران  آقای محمد رضا مقصود با تولید و بسته بندی نانهای صنعتی حجیم و نبمه حجیم و سنتی
ادهاستفاده از آبمیوه ها، سبزیجات و صیفیجات و تولید ساندویج آم

1397زمستان  78,198,878 منطقه تیاب-شهرستان میناب -استان هرمزگان  آقای فرهاد دادمان احداث واحد بسته بندی ماهی و میگو

1397زمستان  331,949 __ خانم غزل تقی زاده احداث واحد فرآوری و بسته بندی چای و دمنوش های گیاهی ارگانیک 
در اروپا

1397زمستان  47,412,884 شهرک صنعتی آراسنج-شهرستان بوئین زهرا -استان قزوین  خانم سهیال جمشیدی  احداث واحد فرآوری و بسته بندی انواع حبوبات و خشکبار

1397زمستان  110,880,359 شهرستان تنکابن-استان مازندران  شرکت تعاونی آسمانگون شهسوار احداث واحد بسته بندی آب معدنی

1397زمستان  74,132,229 دشت آزادگان-استان خوزستان  خانم مهناز سادات الهامی احداث واحد تولید آرد گندم

1394بهار  45,567,730 روستای شوند –شهرستان رزن –استان همدان  آقای مرتضی قلندری احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشاميدني 

1394بهار  7,369,770 منطقه آزاد کیش آقای مازیار گیدفر احداث واحد فرآوری و بسته بندی زعفران



پروژه های انجام شده بخش غذایی و بسته بندی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394تابستان  19,405,752 استان تهران  خانم فاطمه گودرزی احداث واحد تولید خوراك آماده سگ و گربه

1394تابستان  44,177,120 شهرک صنعتی بینالود-استان خراسان رضوی  توسعه اسفدن شرق توسعه و تکمیل واحد بسته بندی مواد غذایی

1394تابستان  69,440,807 _ آقای نیاز آبادی احداث واحد تولید آرد گندم

1394پاییز  38,015,583 _ آقای اسدی احداث واحد تولید عصاره مالت

1394تابستان  2,098,098 روستای اختراباد-شهرستان مالرد  آقای محمدرضا عسگرشاهی احداث واحد بسته بندی خشکبار و حبوبات

1394تابستان  25,591,948 شهر اهرم-شهرستان تنگستان -استان  بوشهر  هآقایان میالد افروغ و محمد زایر علیزاد احداث واحد تولید شیره و سرکه خرما

1394تابستان  7,883,865 شهرستان آباده-استان فارس  آقای علیرضا کاظمی احداث واحد بسته بندی خشکبار و حبوبات

1394تابستان  153,324,944 _ آقای طالب جمالی احداث واحد تولید انواع خوراك آماده  آبزيان

1394تابستان  24,718,835 کبودرآهنگ-استان همدان  آقای مجید فرجی احداث کارخانه تولید چیپس سیب زمینی

1394پاییز  32,720,493 کراراضی لن-بخش مرکزی -شهرستان مشهد -استان خراسان رضوی  شرکت توکا طالیی پاز احداث واحد تولید تخم مرغ مايع پاستوريزه

1394پاییز  367,007,737 شهرستان اهواز-استان خوزستان  شرکت آب و فاضالب اهواز احداث واحد تصفیه و بسته بندی آب آشامیدنی

1394زمستان  42,051,160 شهرک تخصصی آب-استان اردبیل  شرکت نیراب چشمه سبالن احداث واحد بسته بندی آب معدنی و آب معدنی طعم دار

1394پاییز  7,504,003 قرچک-شهرستان ورامین -استان تهران  آقای نادر دادرس احداث واحد تولید و بسته بندی انواع چاشنی و ادویه جات

1394زمستان  16,756,993 یمنطقه ویژه اقتصاد-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  یشرکت بازرگانی شفق آیدیس طالئ  باتاحداث واحد تولید و چاپ سلفون و بسته بندی خشکبار و حبو 

1394زمستان  7,010,863 شهرک صنعتی  بزرگ شیراز-شیراز -استان فارس  آقای علی نمازیان احداث واحد تولید انواع لواشک





















پروژه های انجام شده بخش برق و الکترونیک
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  400,438,437 شهرستان سیرجان-استان کرمان  آقای علی مستقیمی احداث و بهره برداری تولید کابل شبکه

1400زمستان  70,579,834 شهرستان کاشان -استان اصفهان  آقای حیدری احداث و بهره برداری واحد تولید المپ ال ای دی

1400زمستان  129,255,912 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  خانم سارانی احداث و بهره برداری واحد مونتاژ دوچرخه و موتور شارژی 

1400بهار  937,914,033 منطقه آزاد اقتصادی چابهار-استان سیستان و بلوچستان  آقای جمشید ده یادگاری احداث واحد تولید سل الکترووینینگ، بالمیل و کن کراشر

1400بهار  34,077,603 منطقه مجاز صنعتی آقای داوود اعرابی SMDو  LEDاحداث واحد تولید المپ 

1400بهار  67,525,664 منطقه مجاز صنعتی-گرگان -استان گلستان  آقای سید شرف الدین شعبانیان علوی احداث واحد تولید انواع کمپرسور لوازم خانگی

1400بهار  72,371,415 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت اطلس خورشید طالیی منطقه آزاد 
چابهار  احداث واحد تولید و مونتاژ لوازم خانگی

1400بهار  85,649,081 ت شهرک صنعتی مینودش-شهرستان مینودشت -استان گلستان  شرکت تولیدی صنعتی آذر نور گنبد   LEDاحداث واحد تولید انواع المپ 

1400تابستان  90,541,084 ل دهستان جب-بخش کوهپایه -شهرستان اصفهان-استان اصفهان  شرکت دوستداران عمران جبل    LEDاحداث واحد تولید انواع المپ 

1400تابستان  249,439,410 منطقه مجاز صنعتی-استان اصفهان  شرکت تجارت الکترونیک هامون  POSاحداث واحد تولید پایانه های فروش

1400تابستان  86,948,086 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان فریدون شهر -استان اصفهان  شرکت طراحان سیستم سما احداث واحد توليد دوربین مداربسته

1400تابستان  13,419,064 شهر توحید-شهرستان هلیالن -استان ایالم  آقای علی شهبازی احداث واحد مونتاژ موتور کولر آبی

1398تابستان  23,273,455 شهرک های صنعتی مجاز-استان تهران  آقای قادر وطنی احداث واحد توليد دستگاه اعالم حریق

1397تابستان  120,083,709 شهرک صنعتی-استان گیالن  شرکت  شتاب گستر آریان  کلسیم-احداث واحد مونتاژ باتری سیلد 

1399تابستان  112,462,675 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای علی رمضانی posاحداث واحد تولید پایانه های فروش 

1400بهار  80,350,835 منطقه ویژه اقتصادی پیام شرکت آراد مدار راسا احداث واحد تولید قطعات کامپیوتر و دوربین های مداربسته



پروژه های انجام شده بخش برق و الکترونیک
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1396تابستان  256,589,481 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی یشرکت رایافناوری بهسان کسر احداث و بهره برداری از واحد تولید فیبر نوری و قطعات جانبی

1395بهار  30,599,991 منطقه آزاد اروند-استان خوزستان  صلح آفرینان بدون مرز احداث و بهره برداری تولید و مونتاژ کولرهای گازی

1395پاییز  2,334,600 منطقه آزاد اقتصادی کیش شرکت نگار الکتریک کیش  احداث واحد تولید بردهای الکترونیکی و المپ ال ای دی

1395پاییز  52,492,070 شهرستان بندرعباس-استان هرمزگان  خانم نسترن استاد احداث واحد تولید تولید بردهای الکترونیکی و المپ ال ای دی

1395پاییز  42,967,995 منطقه آزاد اقتصادی اروند-استان خوزستان  آقای فرید کعبی پور احداث واحد تولید چراغ های نسل جدید فوق کم مصرف

1395زمستان  196,585,542 سشهرک صنعتی خلیج فار -شهرستان بندرعباس -استان هرمزگان  خانم نسترن استاد «روغنی و خشک»احداث واحد تولید و مونتاژ ترانسفورماتورهای توزیع 

1395زمستان  9,087,715 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد (CCTV)احداث واحد تولید و مونتاژ تولید دوربین مدار بسته 













پروژه های انجام شده بخش خودرو
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  527,643,535 شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی  آقای رسول شجعی احداث واحد تولید انواع چراغ عقب خودرو سبک

1400تابستان  443,206,748 شهرستان ساوه -استان مرکزی  آقای حسن کورحسنلو (کلسیم-باتری سیلد )احداث واحد مونتاژ و تولید باتری خودرو 

1400پاییز  1,465,381,818 منطقه آزاد اروند-استان خوزستان  آقای علي بيرم وند احداث واحد تولید مانیتور خودرو و تبلت

1399تابستان  63,970,648 شهرستان اسدآباد-استان همدان آقای سعید خرمی احداث واحد تولید انواع لنت ترمز دیسکی خودرو

1399بهار  75,973,795 شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان  آقای کمال حسینی احداث واحد تولید انواع لنت ترمز دیسکی خودرو

1399بهار  13,603,618 بخش مرکزی -شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای عبداهلل یوسفی احداث مرکز معاینه فنی خودرو سنگین

1399بهار  1,759,575,653 جاده آبیک به قزوین۱۰کیلومتر -استان قزوین  آقای وحيد ژرفي احداث واحد تولید انواع انژکتور خودروی سبک

1399پاییز  112,636,172 جیرفت 2شهرک صنعتی شماره -شهرستان جیرفت -استان کرمان  آقای رمضان پورسیاکوی  احداث واحد تولید انواع والف چرخ خودرو

1399زمستان  135,644,266 استان خوزستان ، شهرستان اندیمشک ، بخش مرکزي  شرکت تجارت کاوه ابوذر احداث واحد تولید و مونتاژ انواع موتور سیکلت 

1399زمستان  548,987 شهرک صنعتی صحار-کشور عمان  آقای محمد علی عرب احداث واحد تولید انواع لنت ترمز دیسکی خودرو

1398تابستان  8,452,958,667 شهرک صنعتی-استان زنجان  آقای کیهان بابازاده احداث واحد طراحی، تولید و آزمون تایر خودرو

1398پاییز  138,625,126 شهرک صنعتی مجاز-استان تهران  آقای محسن گودرزی احداث واحد تولید انواع لنت ترمز

1394بهار  981,229 شهرستان قائن-استان خراسان جنوبی  آقای غالمحسین چدانی احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو

1394بهار  3,893,060 شهرک صنعتی-مشهد -استان خراسان روضوی  شرکت فیلتر سازی نصر مشهد احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو



پروژه های انجام شده بخش خودرو
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394تابستان  1,483,864 شهرک صنعتی اشتهارد-استان البرز  شرکت تک ستاره پارس فرآور احداث واحد تولید انواع روغن موتور و مایعات نگهدارنده خودرو

1394تابستان  55,634,222 شهرك صنعتي بجنورد-استان خراسان شمالي  آقای مهدي رضائي اسدي احداث واحد تولید قطعات پالستیکی خودرو

















پروژه های انجام شده بخش پتروشیمی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  10,657,638,554 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر شرکت پتروشییم آبان  احداث و بهره برداری واحد تولید استایرن مونومر

1401بهار  552,157,912 بندر عباس -استان هرمزگان  گروه صنعتی چکاد احداث و بهره برداری پاالیشگاه قیر

1401بهار  87,004,139 شهرستان بم-استان کرمان  شرکت نگین بم احداث و بهره برداری واحد تولید عایق قیری خودرو

1400پاییز  10,199,079,180 منطقه ویژه اقتصادی پارس-بوشهر  ادشرکت عتیق تجارت برادران نورز  احداث مجموعه پاالیشگاهی

1400تابستان  17,361,220,421 منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان شرکت اردیبهشت سازان فردا  احداث مجتمع پتروشییم انیدرید مالئیک

1400تابستان  483,037,175 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت آذران صنعت بارثاوا  احداث واحد مینی ریفاینری 

1399زمستان  4,004,336,489 منطقه ویژه اقتصادی اسالم آباد غرب-استان کرمانشاه  رسشرکت آبانگان لوله بسپار زاگ (مینی ریفاینری)احداث واحد پاالیشگاه مقیاس کوچک 

1400بهار 999,968,649 منطقه مجازصنعتی-استان قم  شرکت نفت آرین احداث و بهره برداری از واحد پاالیشگاه مقیاس کوچک 

1398تابستان  221,751,562,286 شهرستان بهبهان-استان خوزستان  شرکت سازه گهر سپاهان احداث واحد پاالیشگاه نفت

1398تابستان  162,305,004 شهرستان خوی-استان آذربایجان غربی  شرکت آراز قیر آذربایجان احداث واحد پاالیشگاه قیر

1396پاییز  72,559,435 منطقه ویژه اقتصادی سرخس-استان خراسان رضوی  آقای رضا بیگدلی (مینی ریفاینری)احداث و بهره برداری از واحد پاالیشگاه مقیاس کوچک 

1397بهار  83,995,330 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند آکسون انرژی پژواک الطاحداث واحد تولید فراورده های هیدروکربنی از طریق روش تقطیر و اخت









پروژه های انجام شده بخش شیمیایی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  269,478,402,928 شهرستان ماهشهر -استان خوزستان  شرکت پتروشیمی خوزستان احداث و بهره برداری واحد تولید فنول و استون

1401تابستان  1,521,442,997 شهرستان ارومیه -استان آذربایجان غربی  اقای دکتر فالح از احداث و بهره برداری واحد استحصال لیتیوم، منیزیم و پتاسیم
نمک دریا

1401تابستان  381,355,269 شهرستان آبادان-استان خوزستان  آقای سالم نواصر احداث و بهره برداری واحد تولید گاز مبرد

1401تابستان  117,598,444 شهرستان بندرعباس-استان هرمزگان  احل شرکت تعاونی شیمی گران پاک س
خلیج فارس  احداث و بهره برداری واحد تولید انواع مواد شوینده

1400پاییز  44,997,181 شهرک صنعتی فردوس-شهرستان فردوس -استان خراسان جنوبی  آقای میالد نوذر احداث و بهره برداری واحد تولید اکسیژن مایع

1400پاییز  82,127,127 منطقه مجازصنعتی-استان خراسان رضوی  آقای صادق صمدی نظر احداث و بهره برداری واحد تولید سولفات مس

1400پاییز  58,652,283 منطقه مجاز صنعتی-استان بوشهر  آقای محمد مهدی کالنی احداث و بهره برداری واحد تولید خمیر دندان حاوی پودر هیدروکسی

1400پاییز  50,971,150 منطثه ویژه اقتصادی-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای سید بهروز متولی احداث و بهره برداری واحد تولید گازهای صنعتی و طبی

1400پاییز  343,487,391 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت مکران انرژی احداث و بهره برداری واحد تولید قیر و عایق رطوبتی

1400زمستان  84,031,530 شهرک صنعتی ایالم-ایالم  آقای منصور حیدربیگی احداث و بهره برداری واحد تولید مواد ضدعفونی بر پایه الکل

1400زمستان  62,915,236 شهرک صنعتی اهواز-اهواز  (وپاراک)شرکت پارسو رستاک آدرینا  احداث و بهره برداری واحد تولید آنتی فوم



پروژه های انجام شده بخش شیمیایی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  775,663,526 سیراف آقای حسین عارف احداث واحد پاالیشگاه کوچک میعانات گازی

1400بهار  743,137,267 منطقه مجاز صنعتی خانم سیده شیوا شامخی احداث واحد تولید کود اوره با پوشش گوگردي

1400تابستان  374,926,076 یپیکره صنعت -منطقه ازاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان  آقای آرش هاشم زهی احداث واحد تولید قیر از وکیوم باتوم

1400تابستان  325,866,605 پیکره صنعتی-منطقه آزاد کیش  آقای زهرا هزاوه نژاد احداث واحد تولید انواع تینر و شیرین سازی میعانات گازی

1400تابستان  12,584,881 شهرستان آمل -استان مازندران  شرکت پارس نانو پوشش اسپرلوس احداث واحد توليد انواع رنگ ساختمانی 

1400پاییز  65,476,294 شهرستان ساوه-استان مرکزی  شرکت پژواک شیمی سپنتا احداث واحد تولید جوهر نمک

1400پاییز  34,536,736 طعه ق-شهرک صنعتی پاسارگاد -شهرستان پاسارگاد -استان فارس 
صنایع شیمیایی آقای میعاد شفیدلپور احداث واحد تولید انواع پارافین

1399بهار  68,061,183 شهرستان دزفول-استان خوزستان  آقای قاسم محبی احداث واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید

1399بهار  56,888,694 شهرستان بم-استان کرمان  آقای سید رهبان احمدی احداث واحد توليد الكل از خرما

1399بهار  53,847,118 شهرستان سیب و سوران-استان سیستان و بلوچستان  آقای علیرضا کامکار احداث واحد توليد الكل از خرما

1399بهار  44,022,297 وندشهرك صنعتي منطقه آزاد ار-شهرستان آبادان -استان خوزستان  آقای مسعود قاسم نژاد احداث واحد تولید فوم و آنتي فوم آتش نشاني و فوم حفاري

1399تابستان  55,081,000 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای حامد نشاطی احداث واحد تولید قیر از وکیوم باتوم

1399تابستان  31,337,782 منطقه مجاز صنعتی-استان اردبیل  آقای کریم تاری زاده احداث واحد تولید وسایل آتش بازی

1399تابستان  134,901,959 منطقه مجاز صنعتی-استان اصفهان  آقای علی دهقانی احمدآبادی احداث واحد تولید الکل طبی 



پروژه های انجام شده بخش شیمیایی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399تابستان  90,887,784 شهر فین-شهرستان بندرعباس -استان هرمزگان  اقای کاوه اسماعیلی احداث واحد توليد الكل از خرما

1399پاییز  109,476,831 روستای کال علیا-شهرستان مریوان -استان کردستان  شاخه وان عینایی احداث واحد تولید الکل طبی 

1399پاییز  298,740,392 منطقه مجاز صنعتی آقای محمدمهدی قاسمی احداث واحد تولید الکل و سرکه از مالس چغندرقند و انواع ترشی

1398پاییز  234,650,769 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان بوشهر -استان بوشهر  آقای مصطفی خوشخو احداث واحد تولید قیر از وکیوم باتوم و تولید بشکه فلزی

1399زمستان  69,632,032,407 _ آقای امیرعباس هوشیاری کشت دانه های روغنی و تولید بیودیزل

1400زمستان  5,555,873 جزیره کیش اقای فرزاد اعلمی را د احداث واحد تولید ژل آتش زا

1398بهار  560,564,576 _ شرکت پترو صنعت جنوب احداث واحد کلر آلکالی

1398بهار  11,373,205 شهرک صنعتی-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای محمد غفوری احداث واحد تولید و مظروف سازی قیر

1398زمستان  1,590,378,700 بندرعباس-استان هرمزگان  شرکت پترو پوشش پارس احداث واحد توليد اسید فسفریک

1398پاییز  444,322 آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند  رقشرکت نانوزیست فناور مهرگان اندیشه ش احداث واحد تولید نانومواد آزمایشگاهی

1395بهار  17,680,001 شهرستان آبادان-استان خوزستان  آقای رضا غریبی احداث واحد تولید الکل صنعتی از خرما

1395بهار  20,761,749 استان آذربایجان شرقی آقای حسین کافی اسکوئی احداث واحد تولید اسيد الكتيك

1395تابستان  34,881,572 بخش مرکزی -شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای محمد رضا سنائی فر احداث واحد تولید ورمی کمپوست

1395پاییز  531,710,345 استان قزوین آقای وحید دهقانپور احداث واحد تولید فیبر کربن و قطعات کامپوزیتی



پروژه های انجام شده بخش شیمیایی 
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395پاییز  52,492,070 شهرستان بندرعباس-استان هرمزگان  خانم نسترن استاد ازی احداث واحد تولید قیر از وکیوم باتوم، تولید بشکه و مظروف س
قیر

1396بهار  15,353,724 منطقه ازاد چابهار-استان سیستان بلوچستان شرکت بازرگانی کیارش احداث واحد تولید و بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی 

1396پاییز  78,613,098 شهرک صنعتی رنگ سازان-شهرستان اصفهان-استان اصفهان  آقای شهرام بنائی احداث توليد استات سلولز از سلولز و انيدرید استيك

1397پاییز  151,565,801 شهرک صنعتی محمودآباد-شهرستان محمودآباد-استان مازندران آقای علی نوزعیم ه احداث واحد تولید انواع رنگهای ساختمانی صنعتی و رزینهای پای
ابی وحاللی و افزودنیهای صنعت ساختمان

1397زمستان  294,867,784 استان زنجان اقای سعید آقاجانی احداث واحد تولید کود  اوره با پوشش گوگردي

1397زمستان  381,679,731 استان زنجان اقای سعید آقاجانی احداث و بهره برداری از واحد تولید کود سولفات پتاسیم

1400تابستان  150,000,000 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت آذران صنعت بار ثاوا احداث واحد بلندینگ هیدروکربن

1397پاییز  510,463,088 پایانه ریلی اینچه برون-استان گستان  گروه صنعتی دانه طالیی داریوش احداث واحد روغن کشی به همراه پایه حمل تخلیه و بارگیری ریلی







پروژه های انجام شده بخش لوازم خانگی 
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400زمستان  145,642,953 استان مرکزی آقای محمدی احداث و بهره برداری واحد چیلر برودتی

1400پاییز  5,960,265 شهرستان قوچان-استان خراسان رضوی  آقای علی روشنی احداث واحد تولید انواع ظروف چینی و سرامیک

1398زمستان  40,073,763 شهرک صنعتی بانه-شهرستان بانه -استان کردستان  شرکت کاویار پردازان بلند آوازه غرب احداث واحد تولید اجاق گاز، هود، فر توکار و سینک

1399تابستان  41,681,890 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  ارشرکت پرستو تجارت جنوب منطقه آزاد چابه احداث واحد تولید و مونتاژ لوازم خانگی

1395تابستان  37,432,492 شهرک صنعتی دلوار تنگستان–استان بوشهر  شرکت بریکان الکتریک ایرانیان احداث واحد تولید و مونتاژ لوازم خانگی













پروژه های انجام شده بخش بازیافت
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401بهار  154,335,136 شهرستان گالیکش-استان گلستان  خانم آمنه عصمتی ودهاحداث و بهره برداری واحد تولید هیدروکربن سنگین از تایر فرس

1401بهار  114,333,209 استان خراسان جنوبی شرکت چاپ و نشر گلرو احداث و بهره برداری کارخانه تولید کاغذ از ضایعات کاغذ

1401بهار  151,691,529 شهر چهار باغ–استان البرز  شرکت پاکسان رعد البرز احداث و بهره برداری واحد مکانیزه تفکیک زباله شهری

1400پاییز  363,355,867 منطقه مجاز صنعتی آقای امیرمحمد نعمت الهی احداث و بهره برداری واحد بازیافت ضایعات الکترونیک

1400زمستان  176,662,169 شهرک صنعتی نجف آباد  بازیافت الکترونیک کاسپین احداث و بهره برداری واحد بازیافت زباله های الکترونیکی

1400بهار  293,384,697 نعتیمنطقه مجاز ص-شهرستان زاهدان -استان سیستان و بلوچستان  آقای عیسی ریگی احداث واحد بازیافت ضایعات فلزی و تولید میلگرد

1400پاییز  228,402,749 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت ضایعات استیل و سوپر آلیاژها

1400پاییز  62,933,953 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت بازیافت ضایعات پارچه و منسوجات

1400پاییز  143,039,133 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت ضایعات پالستیک تزریقی و بادی

1400پاییز  160,669,678 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت انواع کیسه پلی پروپیلن

1400پاییز  199,489,681 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت ضایعات مس و برنج

1400پاییز  162,915,932 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت ضایعات نایلون

1400پاییز  60,256,347 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد بازیافت روغن خوراکی

1400بهار  840,424,772 شهرک صنعتی ساالریه-استان تهران  شرکت تامین خودرو تدبیر احداث واحد بازیافت الستیک فرسوده

1400پاییز  186,972,797 منطقه مجاز صنعتی-استان گیالن  شرکت فرا بازیافت  احداث واحد بازیافت پت 



پروژه های انجام شده بخش بازیافت
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399پاییز  100,435,276 شهرستان بوشهر-استان بوشهر  آقای مصطفی خوشخو احداث واحد مکانیزه تفکیک زباله شهری

1400زمستان  34,062,743 منطقه مجاز صنعتی ایران ضایعات احداث واحد فرآوری و بازیافت سیم و کابل

1399زمستان  961,322,569 2فاز-شهرک صنعتی -شهرستان سقز -استان کردستان  شرکت روان گستران توان غرب احداث واحد تصفیه مجدد روغن موتور

1398بهار  32,135,006 شهرستان ميانه-استان آذربایجان شرقی  آقای مسعود قلى پور اطلهاحداث واحد توليد كارتن و مقواى بسته بندى از بازيافت كاغذ ب

1398پاییز  75,695,991 شهرستان مهر-استان فارس  آقای شهریار کللی احداث واحد بازیافت روغن موتور سوخته

1398پاییز  73,176,783 شهرستان مهر-استان فارس  شرکت ساتراپ احداث واحد بازیافت روغن موتور سوخته

1398پاییز  101,479,582 شهرستان شوش دانیال-استان خوزستان  خانم اقدس کثیر احداث واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

1398زمستان  87,991,634 ناحیه صنعتی خوسف-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  همتا شرکت تعاونی پیشگامان بهار بی
بیرجند احداث واحد بازیافت ضایعات فلزی و تولید شمش فوالد

1395بهار  22,554,448 منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد-استان فارس  رسشرکت تعاونی آریا صنعت المرد فا احداث واحد تولید گازوییل و بنزین از الستیک فرسوده

1395پاییز  2,151,377 استان خوزستان آقای امین یزدی زاده و تولید به پرک ( پت)احداث واحد بازیافت پالستیک 

1395پاییز  169,521,656 شهرک صنعتی هشتگرد -استان البرز  آقای سید هیوا نزاری احداث واحد تولید پوکه صنعتی از ضایعات شیشه

1396تابستان  47,799,923 منطقه ویژه اقتصادی-خرسان جنوبی آقای محسن قاسمی احداث واحد بازیافت روغن موتور کار کرده

1399تابستان  32,626,285 شهر آببر-شهرستان طارم -استان زنجان  آقای مهدی و مرتضی حیدری احداث واحد بازیافت زباله شهری

1399تابستان  26,469,250 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای مرتضی اسالمی (تولید پرک بازیافتی)احداث واحد تولید هاتواش پت 

1398تابستان  234,852,293 شهرستان یزد-استان یزد  آقای سیدهادی رستگاری احداث واحد بازیافت شیشه



پروژه های انجام شده بخش بازیافت
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1394تابستان  19,999,130 شهر بیرجند-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای امین شمس آبادی احداث واحد بازیافت باطری فرسوده

1396تابستان  15,422,549 کیلیومتری شهرستان دیواندره روستای نساره5-استان کردستان شرکت  تعاونی نوا سارال چهل چشمه احداث و بهره برداری از واحد بازیافت الستیک

1396پاییز  34,881,172 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی شرکت گشتاور خودرو احداث واحد بازیافت ضایعات فلزی قطعات خودروهای فرسوده

1396پاییز  669,637,234 منطقه آزاد اروند–استان خوزستان  شرکت فوالد ناب اروند احداث واحد ذوب فلزات و تولید شمش و میلگرد

1397تابستان  13,682,810 تیشهرک صنع-شهرستان زاهدان -استان سیستان و بلوچستان  آقای حمیدرضا کلبعلی احداث واحد جمع آوری و فرآوری ضایعات کاغذ و پالستیک

1397تابستان  141,411,860 شهرك صنعتی ساالریه -استان  تهران  (سهامی خاص)شرکت تامین خودرو تدبیر  احداث واحد بازیافت ضایعات فلزی

1397زمستان  57,383,820 ریناحیه صنعتی خض-شهرستان قاینات -استان خراسان جنوبی  شرکت ذوب ریزان فیدار صنعت قهستان احداث واحد بازیافت ضایعات فلزی و تولید شمش فوالد





پروژه های انجام شده بخش رمز ارز
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  47,278,277 ناحیه صنعتی مجاز آقای میالد نوری ورزنی دیدیتاماینینگ و استخراج ارز دیجیتال با استفاده از برق خورشی

1400پاییز  178,456,095 منطقه مجاز-استان تهران  آقای حسین مسلمی دیتاماینینگ و استخراج ارز دیجیتال 

1397زمستان  6,456,784 شهرک صنعتی اشتهارد آقای کیومرث افشاریان دیتاماینینگ و استخراج ارز دیجیتال







پروژه های انجام شده بخش انرژی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400پاییز  50,584,097 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت کوشانگر بلوچستان دیاحداث و بهره برداری واحد تولید برق با استفاده از پنل های خورشی

1400زمستان  193,688,918 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای ساالری احداث و بهره برداری از واحد نیروگاه برق خورشیدی

1400زمستان  537,714,108 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  خانم شجاعی احداث و بهره برداری نیروگاه خورشیدی



پروژه های انجام شده بخش انرژی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400تابستان 1,622,987,324 شهرستان دهلران-استان ایالم  آقای رحمن عبدی احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1400پاییز  235,066,598 نعتیضلع شرقی شهرک ص-شهرستان سرایان -استان خراسان جنوبی  آقای علی جلیلی 2mwاحداث نیروگاه خورشیدی 

1399زمستان  1,574,565,345 استان خراسان جنوبی شرکت اطلس افروز شرق 10mwاحداث نیروگاه خورشیدی 

1399پاییز  5,123,300 رحمتی اراضی روستای عبدال-شهرستان قائنات -استان خراسان جنوبی  آقای محمدحسن عبدی  پایانه صادرات-احداث نیروگاه خورشیدی

1399پاییز  30,076,765 مجتمع خدمات رفاهی-جاده بیرجند خوسف -استان خراسان جنوبی  بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی احداث جایگاه سوخت گیری خودرو

1399تابستان  9,946,671 شهر خاتون آباد –شهرستان بابک –استان کرمان  شهرداری خاتون آباد  احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1398زمستان  7,208,704 مکوشرکت تا-منطقه کارگاهی شهرداری مبارکه -بلوار خیام -اصفهان  امکوشرکت تامین ماشین آالت ساختمانی ت احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1398زمستان  11,794,150 روستای ابراهیم آباد-جاده بردسکن -استان خراسان رضوی  آقای کاظم زارعی احداث جایگاه سوخت گیری دومنظوره

1398پاییز  1,804,207 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای منوچهر شکیبا کیلووات20احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی 

1398پاییز  1,804,207 روستای تقاب-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  شرکت تعاونی مرغداران سالمت کیلووات20احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی 

1398پاییز  1,804,207 روستای نصرآباد-شهرستان بیرجند -استن خراسان جنوبی  خانم ثریا احسانبخش کیلووات20احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی 

1398پاییز  7,327,271 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  آقای حسین علی عباسپور کیلووات100احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی 

1398پاییز  7,928,977 شهرستان بیرجند-استن خراسان جنوبی  شرکت خاورپیشه کیلووات115احداث واحد نیروگاه خورشیدی 

1398پاییز  10,486,301 شهرستان بیرجند-استن خراسان جنوبی  آقای علی کرمانی کیلووات125احداث واحد نیروگاه خورشیدی 



پروژه های انجام شده بخش انرژی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1398پاییز  41,614,926 بندرعباس-استان هرمزگان  شرکت مکران نفت خلیج فارس دیدیتاماینینگ و استخراج ارز دیجیتال با استفاده از برق خورشی

1397زمستان  9,014,285 شهرستان بیرجند-استان خراسان جنوبی  شرکت مهندسی ساختمانی ونداد احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1397زمستان  271,990,652 ماکو-استان آذربایجان غربی  شرکت ساحل گازبازرگان احداث واحد تاسیسات ذخیره سازی واردات و صادرات گاز ال پی جی 

1397زمستان  271,990,652 شهرستان مریوان-استان کردستان  شرکت ارشیا ترابر آریا احداث واحد تاسیسات ذخیره سازی واردات و صادرات گاز ال پی جی 

1397زمستان  67,610,763 استان خراسان جنوبی شرکت پتروپرگاس هزاره شرق احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1400پاییز  131,596,598 ماژان-شهرستان خوسف -استان خراسان جنوبی  آقای محمد احمدزاده احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1397پاییز  23,735,938 شهرستان تاکستان-استان قزوین  هدیه احمدی احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1399تابستان  2,446,705,291 تهران گروه آمارانت احداث و بهره برداری از واحد تولید سلولهای خورشیدی

1397تابستان  6,934,417 روستای آرجویه-بخش سیمکان -شهرستان جهرم -استان فارس  آقای حسین صفایی احداث واحد نیروگاه خورشیدی تولید برق

1397تابستان  30,145,547 الورخشت-شهرستان المرد -استان فارس  آقای علی سپاسدار احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1399تابستان  28,000,950 دیمنطقه ویژه اقتصا-شهرستان سربیشه -استان خراسان جنوبی  آقای یحیی محمدی احداث واحد ذخیره سازی و ترانشیپ مشتقات نفتی و گازی

1396پاییز  404,658,937 شیراز-استان فارس  شرکت برق قدرت آفرينش بقا احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1396بهار  4,445,553 بخش مرکزی-شهرستان زیرکوه -استان خراسان جنوبی  آقای حسین ملکی احداث جایگاه سوخت گیری

1396تابستان  131,838,306 استان مازندران آقای امیر هوشنگ بیرشک CHPمگاوات 6احداث واحد نیروگاه برق 



پروژه های انجام شده بخش انرژی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1395زمستان  80,000,000 منطقه ویژه اقتصادی-بیرجند-خراسان جنوبی آقای حسن رضا جوانشیرمقدم CHPمگاوات 2احداث واحد نیروگاه برق 

1399زمستان  1,096,507,752 -هار منطقه آزاد تجاری و صنعتی چاب -استان سیستان و بلوچستان 
بندر شهید بهشتی شرکت ساحل گاز مکران  احداث واحد ذخیره سازی و صادرات گاز ال پی جی 

1394پاییز  7,755,679 دیهوک -شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای محمد علی همتی و جواد همتی احداث جایگاه سوخت گیری بنزین و گازوئیل 

1400تابستان  55,941,844 میرجاوه-کمربندی جاده زاده -استان سیستان و بلوچستان  آقای محمد یاسین کهرازه احداث جایگاه سوخت گیری خودرو

1400تابستان  398,283,156 شهرستان خوسف-استان خراسان جنوبی  آقای شهرزاد شجاعی احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی

1399بهار  103,867,202 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  آقای احمد علي عرفاني احداث واحد تولید پانل و سلول خورشیدی

1399تابستان  16,983,793 بلوار مسافر -شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای محمدولی خسروی احداث جایگاه سوخت گیری بنزین

1399پاییز  33,306,003 بلوار دهه فجر-شهر یزد -استان یزد  آقای علیرضا جعفری CNGاحداث جایگاه 

1399زمستان  1,096,507,752 -هار منطقه آزاد تجاری و صنعتی چاب -استان سیستان و بلوچستان 
بندر شهید بهشتی

سهامی )شرکت ساحل گاز مکران 
(خاص ذخیره سازی و صادرات گاز ال پی جی 

1398زمستان  6,337,980 روستای بهشت اباد-شهرستان طبس -استان خراسان جنوبی  آقای میثم آذرم احداث و بهره برداری جایگاه سوخت گیری بنزین

1397زمستان  34,000,000 بلوار مسافر-بیرجند  آقای علیرضا حسنی احداث جایگاه سوخت

1397تابستان  500,252,404 خرمشهر-استان خوزستان  شرکت پترو اکسین احداث واحد نیروگاه برق خورشیدی























پروژه های انجام شده بخش فلزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1401تابستان  141,750,251 هارمنطقه آزاد چاب -استان سیستان و بلوچستان  آقای یونس جمشیدی احداث و بهره برداری واحد تولید کانکس، فرغون و فرمینگ ورق های گالوانیزه و فوالدی

1401تابستان  16,669,027 _ آقای متین کریمی جهرمی CNCاحداث و بهره برداری واحد تولید دستگاه تبدیل اره سیمی 

1400پاییز  632,842,241 شهرستان تبریز-استان آذربایجان شرقی  شرکت آلتین کشت ارس تک احداث و بهره برداری از واحد ساخت سازه های گلخانه ای شیشه ای و پالستیکی 

1400زمستان  2,789,317,326 منطقه آزاد ارس-استان آذربایجان شرقی  شرکت دوام فوالد ارس احداث و بهره برداری از واحد بازیافت و تولید شمش فوالدی از آهن قراضه و آهن اسفنجی

1400زمستان  47,941,020 شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی  آقای سید مسعود حسینی کفاش احداث و بهره برداری واحد تولید مس کاتد

1400زمستان  364,099,989 زنجان جناب آقای امیری احداث و بهره برداری از واحد تولید شمش روی

1400زمستان  194,783,614 شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  آقای مصطفی سورگی آلومنیوم و شیشه دو جدارهupvcاحداث و بهره برداری واحد تولید پنجره 



پروژه های انجام شده بخش فلزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی
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گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1400بهار  72,371,415 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت اطلس خورشید طالیی منطقه آزاد 
چابهار  احداث واحد تولید و مونتاژ لوازم خانگی

1400بهار  116,308,790 شهرستان سربیشه-استان خراسان جنوبی  آقای مصطفی فنودی توسعه و تجهیز واحد تولید صفحه و ورق پی وی سی فومیزه

1400بهار  29,521,544 شهرک صنعتی-شهرکرد -استان چهارمحال بختیاری  آقای ایرج کریمی احداث واحد تولید انواع سوزن منگنه

1400بهار  43,723,489 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند-استان خراسان جنوبی  رآقای سعید اله پو -آقای علیرضا نایب زاده  احداث واحد تولید انواع رابیتس

1400بهار  6,909,331,410 منطقه مجاز صنعتی آقای احمدرضا جعفری  احداث واحد تولید آهن اسفنجی

1400بهار  651,491,316 منطقه مجاز صنعتی-استان یزد  آقای سید محمود درخشان احداث واحد تولید کابل فوالدی پیش تنیده

1400بهار  293,384,697 زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  آقای عیسی ریگی احداث واحد بازیافت آهن قراضه 

1400بهار  34,062,743 منطقه مجاز صنعتی آقای بخشنده احداث واحد فرآوری و بازیافت ضایعات سیم و کابل

1399بهار  1,098,714,706 نعتیمنطقه مجاز ص-شهرستان تبریز -استان آذربایجان شرقی  شرکت هوشمند نوآور قرن احداث واحد تولید ورق سیلیس دار

1400بهار  323,277,383 شهرستان نظرآباد–استان البرز  شرکت صنایع فلزی کاوشکام آسیا  توسعه و تجهیز واحد تولید انواع لوله و پروفیل فوالدی 

1400بهار  106,818,182 شهرک صنعتی-شهرستان اندیمشک -استان خوزستان  شرکت عرشیان سازه ماهر ایرانیان احداث واحد تولید تیرچه بتنی پیش تنیده

1400بهار  101,935,053 شهرک صنعتی خضرا-استان کرمان  شرکت جهان سازه سدید ماهان احداث واحد تولید انواع لوله و پروفیل فوالدی

1400بهار  250,578,481 شهرستان زاهدان-استان سیستان و بلوچستان  شرکت پیشگامان فوالد تفتان احداث واحد بازیافت آهن قراضه

1394بهار  8,718,615 شهرک صنعتی پایتخت-استان تهران  آقای بهنام وحیدباالن احداث واحد تولید رابیتس



پروژه های انجام شده بخش فلزی
دپارتمان مطالعات توجیهی و امکان سنجی

زمان انجام میزان سرمایه 
گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399تابستان  51,224,479 شهرک صنعتی راوند کاشان-استان اصفهان  آقای کاظم خدادادی احداث واحد تولید و مونتاژ ویلچر

1399تابستان  9,160,028 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  آقای اسماعیل بهرامی احداث واحد تولید فنس و حصار

1399تابستان  51,376,218 کنگان-استان بوشهر  آقای عمار خالدی احداث واحد تولید فندک جیبی

1399پاییز  46,132,034 منطقه مجاز صنعتی-استان اصفهان  آقای مجید سالمت احداث واحد تولید کالسکه و کریر و وسایل حمل کودک

1399پاییز  32,827,271 منطقه مجاز صنعتی-استان تهران  شرکت ساویس مهرگان پارس-آقای مهدی ناظریان  احداث واحد پمپ و اسپری در زمینه آرایشی و بهداشتی

1399پاییز  20,366,283 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان شیراز -استان فارس  آقای امراله الری احداث واحد تولید توری گالوانیزه

1399پاییز  140,084,094 شهرستان خرم آباد  -استان لرستان  شرکت تعاونی پترو پیشتاز متین upvcاحداث واحد تولید پروفیل 

1398پاییز  153,933,195 شهرستان بجنورد -استان خراسان شمالی  علی آذرسا و شرکاء احداث واحد تولید انواع مقاطع فوالدی

1398زمستان  111,604,142 منطقه آزاد چابهار-استان سیستان و بلوچستان  شرکت آوای پیشین منطقه آزاد چابهار  احداث واحد طالسازی

1398زمستان  140,675,534 شهرک صنعتی محمود آباد -استان قم  انیانشرکت فنی و مهندسی آتیه الکترونیک فوالد ایر  احداث واحد تولید انواع ورق و مقاطع فوالدی

1398بهار  25,046,773,016 شهرستان بهبهان-استان خوزستان  شرکت سازه گهر سپاهان احداث واحد گندله سازی و تولید ورق نورد گرم

1398زمستان  74,182,169 شهرستان اردکان-استان یزد  شرکت راه وساختمان اسکان ده احداث واحد تولید آهک کلسینه

1397تابستان  141,411,860 شهرك صنعتی ساالریه -استان تهران  شرکت تامین خودرو تدبیر  احداث واحد بازیافت ضایعات فلزی

1399زمستان  532000000 استان اصفهان یزدانیان احداث واحد تولید کنستانتره آهن
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1397پاییز  59,943,923 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  آقای جلیل شیبانی نیا احداث واحد تولید سرب از باطری و کنسانتره

1395پاییز  317,450 Oman - Duqm port Eastern Damas International L.L.C احداث واحد تولید بشکه قیری و بسته بندی قیر

1394بهار  8,718,615 شهرک صنعتی پایتخت-استان تهران  آقای بهنام وحید باالن احداث واحد تولید رابیتس

1400تابستان  51,384,466 اسالمشهر-استان تهران  آقای ابراهیم محمدی احداث واحد تولید صندلی کودک

1400پاییز  75,910,300 _ اتحادیه معدنکاران ایران احداث واحد تولید میلگرد بازالتی

1400پاییز  110,220,002 منطقه مجازصنعتی-استان خراسان رضوی  آقای صادق صمدی نظر احداث واحد تولید مس کاتد

1399تابستان  51,376,218 کنگان-استان بوشهر  _ احداث واحد تولید فندک 

1399تابستان  67,331,834 جاده ساری به نکا 5کیلومتر-شهرستان ساری -استان مازندران  آقای عباس خالقی نسب و آلومینیومیupvcاحداث واحد تولید درب و پنجره چندجداره 

1399بهار  93,854,329 شهرستان پاکدشت -استان تهران  پ.س.شرکت آ upvcاحداث واحد تولید درب و پنجره 

1399پاییز  20,366,283 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان شیراز -استان فارس  آقای امراله الری احداث واحد تولید توری مرغی

1399زمستان  84,881,672 ند شهرک صنعتی بیرج-شهرستان بیرجند -استان خراسان جنوبی  شرکت داد و ستد پارسیان  توسعه و تکمیل واحد تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

1399زمستان  70,838,079 منطقه مجاز صنعتی-شهرستان سبزوار -استان خراسان رضوی  آقای قاسم علی آبادی احداث واحد تولید انواع اتصاالت پنوماتیک فشاری

1399تابستان   203,765,741 شهر نهبندان-خراسان جنوبی شرکت سديد سرام نوين معدن احداث و بهره برداري واحد توليد منيزيت و اکسيد منيزيم

1399تابستان  455,462,920 شهرک صنعتی نهبندان-خراسان جنوبی شرکت آریا اورنگ توسعه واحد استخراج و فرآوری اندولوزیت
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گذاری مکان اجرا کارفرما پروژهعنوان

1399زمستان  153,933,195 شهرستان بجنورد -استان خراسان شمالی  آقای علی آذرسا و شرکاء احداث واحد تولید انواع مقاطع فوالدی

1399زمستان  56,154,215 _ آقای مصطفی میرزاخانی احداث واحد تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

1399تابستان  200,180,242 منطقه صنعتی مجاز-استان تهران  آقای صابر باختری احداث واحد ریخته گری دقیق

1395پاییز  26,193,018 استان تهران آقای حمیدیان احداث واحد ساخت انواع قطعات فوالدی به روش متالورژی پودر

1396پائیز  669,637,234 منطقه ازاد  اروند -استان خوزستان  شرکت فوالد ناب اروند  احداث واحد ذوب فلزات و تولید شمش و میلگرد

1396زمستان 30,196,477 شهریار-استان تهران  محمد رضا انصاری احداث واحد تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی 

1396زمستان 98,808,990 شهرک صنعتی نصیر آباد-اراک-استان تهران شرکت راک تهران  ارتجهیز و نوسازی واحد تولید انواع قفسه فلزی فروشگاهی و انب

1397پائیز  1,733,683,986 _ هانشرکت الکترود صنعت نگین سپا احداث  واحد تولید الکترود گرافیتی  

1397پاییز  59,943,923 منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی-استان خراسان جنوبی  آقای جلیل شیبانی نیا احداث واحد تولید سرب از باطری و کنسانتره

1394تابستان  25,206,012 بیله سوار-استان اردبیل  آقای محمد میرزایی فرد احداث واحد تولید شیرآالت صنعتی

1394تابستان  14,251,379 اهواز-استان خوزستان  آقای میالد شجاعیان احداث واحد تولید سقف عرشه فوالدی

1394پاییز  6,050,092 شهرک صنعتی-شهرستان شهربابک -استان کرمان آقای حامد قنات النوجی احداث واحد تولید رابیتس






