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 معرفی شرکت                    -1

جهت انجام كارهاي مشاوره اي در زمینه تهیه و  1382ركت بین المللي طرح گستر دنا در سال ش

بررسي و نظارت بر تهیه انواع طرحهاي تولیدي وخدماتي، تاسیس گرديده كه در طي سالهاي قبل نسبت 

 )كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، وزارت صنايع، هاي ذيربطبه اخذ مجوزهاي الزم از سازمان

سازمان سرمايه گذاري وكمکهاي فني واقتصادي ايران، و...( اقدام نموده و اعضاي  بانک صنعت ومعدن،

شركت نسبت به بررسي و نظارت بر طرحهاي مختلف ساختماني،تولیدي و خدماتي و... اقدام نموده اند 

نفر از كارشناسان خبره كه اكثراً در سیستم بانکي واقتصادي و صنعتي كشور  45کاري حدود كه با هم

فعالیت نموده اند درحال حاضر فعالیت مي نمايد. همچنین اين شركت عضو انجمن هاي معتبري از جمله 

ور انجمن مديريت ايران ،خانه مديران و سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران وانجمن شركتهاي مشا

 باشد .سرمايه گذاري و......مي

 350طرح با بیش از  500بیش از  الزم به ذكر است كه تاكنون چه در بخش دولتي وخصوصي 

انواع مشاوره  ه وهزار میلیارد ريال سرمايه گذاري براي بانکها و سازمانهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت

اري چند استان رار داده شده است ومطالعات سرمايه گذهاي اعتباري و بانکي الزم ،در اختیار متقاضیان ق

هاي اين راهم براي همايشهاي سرمايه گذاري به اتمام رسانده است كه به پیوست لیست تعدادي ازطرح

 شركت ارائه میگردد.
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 خدمات-2

 طرح های مختلف ...، فنی، مالی و)بازار(بررسی و مطالعات اقتصادی 

و  طرح های مختلف و... بخصوص واحدهای تولیدی...  بررسی اقتصادی،فنی،مالی و .1

 خدماتی

 ...خدماتی وکشاورزی، ره،نظارت در اجرای طرح های صنعتی، مشاو .2

 فنی و مالی برای طرح های در حال اجرا برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی، .3

 

   سیستم های مدیریت کیفیت 

 ISOهايطراحي و استقرار نظام مديريت كیفیت بر مبناي استاندارد .1

طراحي استقرار نظام سیستم مديريت كیفیت در صنايع مختلف بر اساس استانداردهاي  .2

 مربوطه كیفیت

 بکارگیري ابزارها و تکنیک هاي مهندسي كیفیت .3

 ارائه كلیه آموزش هاي مرتبط با سیستم هاي مديريت كیفیت .4
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 موارد تحلیلی و بررسی های شرکت درزمینه طرحهای ایجادی 

 يه وتحلیل هزينه هاي سرمايه گذاريبرآورد وتجز .1

 بر آورد میزان سرمايه درگردش واجزاء دربرگیرنده آن .2

 برآورد هزينه هاي مستقیم وغیرمستقیم مرتبط باتولید .3

 نتايج مالي واقتصادي پروژه ها وتحلیل آنها .4

 ريبررسي انالیزحساسیت پروژه ها دررابطه بامیزان فروش وهزينه هاي تولید وسرمايه گذا .5

 ل سودوزيان وجريانات نقدينگي وپیش بیني ترازنامهجداو .6

 بررسي نرخهاي بازگشت سرمايه ، نقطه سربه سر، دوره برگشت سرمايه و .... .7

 

 موارد تحلیلی وبررسی های شرکت در زمینه عارضه یابی طرحهایی مشکل دار 

 ضعف مديريت وياپرسنل بخشهاي استراتژيک دراداره امورتجاري .1

 تولیدشده وارتباط آن باقدرت خريد بازارهدف بررسي كیفیت كاالهاي .2

 بررسي تركیب درستي ازانواع محصول وياتنوع قیمت بابسته بندي هاي متغیر .3

 بررسي سیستمهاي مديريتي اعمال شده براي جذب بازارهاي داخلي وخارجي .4

 بررسي عدم بازاريابي صحیح ومناسب درجهت فروش محصوالت تولید شده .5

 صحیح فروش يا خريد مواد اولیه بررسي عدم انتخاب مناطق .6

 بررسي اشباع بودن بازارهاي خريد محصول .7

 تناسب گرايشات مصرفي جامعه هدف بامحصوالت تولیدي وسطوح اقتصادي جامعه .8

 بررسي رقابت هاي موجود درصنعت هدف وبررسي صادرات وواردات كاال .9

 0000و .10
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 عضویت ها وگواهینامه ها 

 هاي فني واقتصادي ايرانرجي وكمکمشاور امین سازمان سرمايه گذاري خا -1

 كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي -2

 عضويت اصلي در انجمن مديران ايران -3

 عضويت در جامعه مديران صنعتي ايران -4

 عضويت در انجمن شركتهاي مشاور سرمايه گذاري ونظارت طرحها -5

ز وزارت وبهبودكیفیت ا گواهینامه ارائه خدمات مشاوره فني ومهندسي در سیستمهاي مديريت -6

 صنايع ومعادن

 عضويت در انجمن مشاوران مديريت ايران -7

     ISO 9001 , 2008داراي گواهینامه 
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 پروژه های شرکت بین المللی طرح گستر دنا-3

 

 طرحهاي توجیهي اجراء شده توسط شركت تا كنونتعدادي از خالصه 

 

 

 میلیون ريال مبالغ سرمايه گذاري به                 كد

A 135,283,860 مورد 48 طرحهاي مسکن وشهرسازي 

B 14,639,676 مورد 130 هاي كشاورزي و صنايع تبديليطرح 

C 134362066 مورد 50  معدن طرحهاي صنعت و 

D 47,702,341 مورد 79 خدماتي هايطرح 

E 64,847,907 وردم 10 پتروشیمي و نفت و گاز  ؛طرح هاي شیمي 

F 67,999,864 مورد 100 هاي گردشگري وتوريسمطرح 

G 14,388,807 مورد 15 هاي نیروگاهي و انرژيطرح 

 479,224,523 وردم 432 جمع  
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 طرح های مسکن و شهرسازی-1-3

 

  

 

 طرحهای مسکن و شهرسازی

ف
ردي

 

 واحد ظرفیت كارفرما نام طرح
محل 

 اجرا

لغ سرمايه مب

گذاري )میلیون 

 ريال(

سال 

 اجراء

1 
بررسي طرح مجتمع مسکوني 

 درازگل
 1387 30،000 ازگل واحد 54 بانک صادرات

2 

بررسي درمورد پراكندگي 

روستايي دراستانهاولزوم 

 ايجادروستاهاي پايدار

سازمان سرمايه 

 گذاري استان ك.ب
144 

مجتمع 

 روستائي

استان 

 ك.ب
3،000،000 1389 

3 

هیه طرح توجیهي احداث ت

مركز تجارت جهاني  تجاري ، 

 اداري ، مسکوني

شركت تجارت 

 جهاني قشم
 1389 700،000 قشم طبقه 20

4 
شهركهاي اقماري استان در 

 مراكز شهرستانها

سازمان سرمايه 

 گذاري استان ك.ب
 مجتمع 90

استان 

 ك.ب
2،700،000 1389 

 مجتمع هاي تجاري اقماري 5
سازمان سرمايه 

 ذاري استان ك.بگ
 مجتمع 9

استان 

 ك.ب
1،800،000 1389 

 بازار كابینت 6
سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 واحد 290

استان 

 همدان
402،150,00 1389 

 برج ايرانیان 7

سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
488 

واحد 

استان  تجاري

 همدان
1،801،696,37 

1389 

سازمان سرمايه 

 مدانگذاري استان ه
845 

واحد 

 مسکوني
1389 

 بازار سینا 2فاز  8

سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
83 

واحد 

استان  تجاري

 همدان
297،236,63 

1389 

سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
100 

واحد 

 اداري
1389 

 مجتمع هاي تجاري اقماري 9
سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 واحد 1400

استان 

 انهمد
481،470,00 1389 

 مجتمع هاي مسکوني اقماري 10
سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
1335 

واحد 

 مسکوني

استان 

 همدان
928،739,00 1389 

11 
روستاهاي نمونه آپارتماني 

 1تیپ 

سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 متر مربع 150000

استان 

 همدان
652،207,00 1389 

12 
ارتماني روستاهاي نمونه آپ

 2تیپ

سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 متر مربع 100000

استان 

 همدان
452،830,00 1389 



 رزومه شرکت بین المللی طرح گستردنا

 

 9  شماره صفحه:  مهندسین مشاور طرح گستر دنا 
 

 1روستاهاي وياليي تیپ  13
سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 متر مربع 100000

استان 

 همدان
201484 1389 

 2روستاهاي وياليي تیپ  14
سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 ربعمتر م 90000

استان 

 همدان
215600 1390 

 مجتمع تجاري اداري سعیديه 15
سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 متر مربع 25400

استان 

 همدان
290386 1390 

 68500 شركت آجر محک تجهیز آجر محک 16
هزار 

 قالب
 1390 10740,25 تهران

17 
تختخوابي  75بیمارستان 

 پاكدشت

سروش سالمت و 

 سبحان
 1390 125937,44 كدشتپا تخت 75

 بازار سینا)مرحله دوم( 18
ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 2068,4

استان 

 همدان
470،354,24 1392 

 بازار كابینت)مرحله دوم( 19
ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 12000

استان 

 همدان
531،891,50 1392 

20 
مجتمع هاي مسکوني 

 وم(اقماري)مرحله د

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 200000

استان 

 همدان
1368046,63 1392 

21 
روستاي نمونه پايدار تیپ 

 )مرحله دوم(1

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 200000

استان 

 همدان
183،078,70 1392 

22 
روستاي وياليي تیپ)مرحله 

 1دوم(

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 360000

استان 

 همدان
330،709,40 1392 

 طبقه اي ايرانیان 31برج  23
ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 120900

استان 

 همدان
2270498,54 1393 

24 
پروژه احداث نمايشگاه بین 

 الملل

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 متر مربع 344500

استان 

 همدان
648،848,60 1393 

25 
پروژه احداث هتل و كمپ 

 هاي اقامتي

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 عدد كمپ500اتاق/210

استان 

 همدان
579،404,74 1393 

26 

پروژه احداث شهرك 

گردشگري با تاسیسات جنبي 

 آن

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 نفر 100000

استان 

 همدان
4،682،719,78 1393 

 اهپروژه تولید گل و گی 27
ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 عدد 7000000

استان 

 همدان
216،550,88 1393 

28 

طبقه با  65پروژه احداث برج 

كاربرد تجاري، مسکوني و 

 خدماتي

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 مترمربع 422500

استان 

 همدان
8573954,96 1393 

29 
پروژه احداث میدان میوه و تره 

 آن بار و صنايع جنبي

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 مترمربع 13000

استان 

 همدان
289642,71 1393 

30 
پروژه بازيافت پسماندهاي 

 خشک و تربا مشاركت مردمي

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 تن 32000

استان 

 همدان
91833,89 1393 

31 
پروژه مجتمع تجاري ، اداري، 

 مسکوني هگمتانه

ستاد سرمايه گذاري 

 استان همدان
 مترمربع 88132

استان 

 همدان
1927724,82 1393 
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 سازيساخت مسکن انبوه 32
شركت عمران شهر 

 جديد امیركبیر
210 

واحد 

 آپارتماني

استان 

 مركزي
435599 1394 

 ساخت مجتمع وياليي 33
شركت عمران شهر 

 جديد امیركبیر

واحد 60

 متري300وياليي

واحد 

 وياليي

استان 

 مركزي
واحد 30 1394 255185

 متري600وياليي

 متري900واحدوياليي20

34 

صنايع پاك شهري در پهنه 

فاز در 10عالیتي درف-كارگاهي

 هکتار 1300پهنه 

شركت عمران شهر 

 جديد امیركبیر
 متر مربع 998860

استان 

 مركزي
257297 1394 

35 
 2000ساخت مجتمع وياليي )

 متري( 600واحد 

ر شركت عمران شه

 جديد امیركبیر
 واحد 2000

استان 

 مركزي
5103700 1394 

36 
 30000طرح جامع امیركبیر )

 نفري(

شركت عمران شهر 

 جديد امیركبیر
 نفر 30000

استان 

 مركزي
33545839 1394 

37 
 40000شهر جديد حورا )

 نفري(

شركت عمران شهر 

 جديد امیركبیر
 نفر 40000

استان 

 مركزي
50،445،822 1394 

38 
وه سازي اداري تجاري انب

 ساختمان فدائیان اسام 
 1395 526،745 شهر ري مترمربع 9،000 آقاي عجمي

39 
طرح انبوه سازي مجتمع 

 تجاري مسکوني دادمان
 1395 371،381 تهران متر مربع 2،100 آقاي ناصري

 طرح هتل منطقه آزاد ماكو 41
شركت هتل بین 

 المللي جواهر
 1396 986،302 ماكو تخت 314

42 
مجتمع اقامتي و پذيرايي 

 آدرشک 

سید مهدي بني 

 فاطمه 
 نفر 120148

-يزد

 مهريز
511098 1397 

  نفر/تخت 32120 محمد رضا علیزاده  هتل بابک  43
-ماكو

 بازرگان
66989 1397 

 مجتمع مسکوني كیش 44
شركت كیش تاپ 

 ركورد 
 متر مربع 12977

جزيره 

 كیش
5868536 1397 

 سکونيايجاد ساختمان م 45
شركت فردوس برين 

 چابهار -
 1397 60250 چابهار  واحد 20

46 
ايجاد مجتمع مسکوني با 

 امکانات تجاري و اداري 

شركت مرواريد سرخ 

 مکران 
 1397 984,109 چابهار متر مربع 15000

 ايجاد هتل آپارتمان  47
شركت صداقت 

 گستر 
 1397 81299 چابهار اتاق 120

48 
طرح  –بیمارستان بهبود 

 توسعه
 1398 511098 تبريز تخت  100 بیمارستان بهبود 

 جمع مبلغ سرمایه گذاری
135,283,860 
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 طرحهای کشاورزی و صنایع تبدیلی-2-3

 

  

 

 طرحهای کشاورزی و صنایع تبدیلی

ف
ردي

 

 محل اجرا واحد ظرفیت كارفرما نام طرح

مبلغ سرمايه 

گذاري 

)میلیون 

 ريال(

سال 

 اجراء

1 
ه تهیه طرح توسع

 سردخانه
 1382 100،000 بوشهر تن 4،000 -

2 

طرح توسعه شركت 

ملي كشت وصنعت 

ودامپروري لرستان 

 هکتار1100بمساحت 

شركت ملي 

كشت وصنعت 

ودامپروري 

 لرستان

 1386 500،000 لرستان تن 170،000

3 
بررسي طرح تصفیه 

 شکر قشم

شركت تجارت 

 جهاني قشم
 1386 600،000 قشم تن 360،000

4 

ي مطالعه بررس

درموردراه اندازي 

 طرح گاوداري صنعتي

 700 بانک صادرات
راس 

 شیري

صفادشت 

 شهريار
40،000 1388 

5 

طرح توجیهي 

مقدماتي احداث 

كارخانه تولید انواع 

 سس گیاهي

سداب سبز 

 ايرانیان
 تن 600

فیروزكوه 

 تهران -
30،000 1389 

6 
طرح تولید وبسته 

 بندي آب معدني
 1389 149،468 بويراحمد بطري 18،432،000 شركت آريوبرزن

 طرح تولید آرد 7

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 220،800 گچساران تن 30،000

8 
طرح تولید سردخانه 

 وسورتینگ میوه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 89،106 گچساران تن 4،000

9 
تولید عصاره گیاهان 

 داروئي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 88،006 ياسوج تن 1،000
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 طرح تولید فرنچ فرايز 10

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 70،447 ياسوج تن 8،000

 طرح كشتار گاه مرغ 11

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 111،416 كهکیلويه تن 21،500

12 
طرح تولید كنسانتره 

 میوه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 188،003 ياسوج تن 10،000

 طرح تولید ماء الشعیر 13

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

150،000 
متر 

 مکعب
 1389 142،601 گچساران

14 
طرح تولید ناگت مرغ 

 وماهي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 200،043 ياسوج تن 10،000

15 

مرغ تخم 

قطعه 100،000گذار

 اي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 بك.

 1389 50،162 كهکیلويه تن 5،070

16 

مرغ تخم 

قطعه 100،000گذار

 اي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 45،695 بويراحمد تن 5،070

17 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
سرچنار 

 1دنا
60،896 1389 

18 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

ي استان گذار

 ك.ب

 تن 8،695
سرچنار 

 2دنا
91،572 1389 

19 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
سرچنار 

 3دنا
91،572 1389 

20 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
سرچنار 

 4دنا
91،572 1389 
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21 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

اد سرمايه ست

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
سرچنار 

 5دنا
91،572 1389 

22 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
كاكان 

 بويراحمد
95،336 1389 

23 
پرورش گاو شیري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
سپیدار 

 1بويراحمد
87،336 1389 

24 
گاو شیري  پرورش

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 8،695
سپیدار 

 2بويراحمد
87،336 1389 

25 
پرورش گوساله 

 راسي1000پرواري 

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 78،097 گچساران تن 10،480

26 
تولید خوراك آبزيان 

 بهروش اكسترودر

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 302،246 وجياس تن 25،000

27 
پرورش ماهي سرد 

 آبي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 تن 800
تمنک 

 بويراحمد
149،276 1389 

28 

پرورش مرغ مادر 

گوشتي صدهزارقطعه 

 اي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 60،896 بويراحمد تن 3،850

 سموم تکنیکال 29

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 448،000 کیلويهكه تن 150،000

 سیلو 30

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 120،400 كهکیلويه تن 100،000

31 
تولید خوراك دام 

 وطیور

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 18،158 گچساران تن 37،800

32 
تولید انواع نان مسطح 

 صنعتي مدرن ايراني

نان آوران 

 زاگرس مريوان
 1389 88،823 مريوان تن 6،384
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33 
تولید نان صنعتي 

 مدرن اروپائي

نان پخت 

 مهرگان
 1389 78،550 ايالم تن 6،384

34 

تولیدانواع نان حجیم 

ونیمه حجیم مدرن 

 اروپائي

 1389 150،111 اصفهان تن 8،061 رفاه گستر ايلیا

35 

تولیدانواع سس هاي 

گیاهي سبزيجات 

 ومیوه جات

سداب سبز 

 ايرانیان
 1389 23،575 تهران تن 300

36 

تولید انواع نان حجیم 

ونیمه حجیم مدرن 

 اروپائي

 1389 108،842 اردبیل تن 806 آبادگران سادات

 پرورش ماهي سردابي 37

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 200

كبودر 

-آهنگ

 قباق تپه

7،213,17 1389 

38 

پرورش و نگهداري 

 2000گاو شیري 

 راسي

ستاد سرمايه 

تان گذاري اس

 همدان

 راس 2000

كبودر 

-آهنگ

 قباق تپه

38،180,64 1389 

39 

سردخانه نگهداري 

بسته بندي میوه 

 جات

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 67،909,39 بهار تن 8000

40 
تولید عصاره گیاهان 

 داروئي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 6000

شهرستان 

-مالير

 جوكار

312،982,21 1389 

41 
كارخانه فرآورده هاي 

 لبني

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 3

كبودر 

-آهنگ

 قباق تپه

110،616,77 1389 

42 

پرورش و نگهداري 

گوساله  پرواري 

 راسي 1000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 75،967,89 مالير راس 1000

 نیروگاه بادي 43

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

1320 
كیلو 

 وات
 1389 32،583,32 قهاوند

44 
فرنچ فرايز و پودر 

 سیب زمیني

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 35000

كبودر 

-آهنگ

 قباق تپه

334،899,28 1389 
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45 
سردخانه سیب 

 زمیني

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 109،227,67 همدان تن 12،000

46 
كارخانه پیشرفته 

 نيفرآورده هاي لب

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 680،370,77 همدان تن 60000

 كنسانتره میوه جات 47

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 283،258,48 همدان تن 30000

48 
انجماد سريع میوه و 

 سبزيجات

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 290،115,44 همدان تن 90000

49 
به خوراك آبزيان 

 روش اكسترودر

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 379،884,63 همدان تن 4000

50 
پیاز خشک آماده 

 طبخ

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 26،324,67 همدان تن 160

 پودر وپلیت يونجه 51

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 45،080,65 همدان تن 30000

52 

ام تولید  داروي د

قرص نئومايسین 

 سولفات

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

100 
میلیون 

 عدد
 1389 28،313,45 همدان

 واكسن تب برفکي 53

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

100 
میلیون 

 دوز
 1389 134،630,91 همدان

54 
تولید  مايع پاستوريزه 

 و پودز تخم مرغ

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 174،619,85 همدان تن 11000

 كشتارگاه مرغ 55

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 162،519,15 همدان تن 32000
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 پرورش شتر مرغ 56

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 17،553,84 همدان راس 500

 شربت و صمغ گیاهي 57

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 56،519,30 همدان بطري 6000000

58 
خشک كردن گل و 

 گیاه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 27،086,67 همدان تن 2400

 تولید گیاهان دارويي 59

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 383،323,92 همدان تن 6000

 پايانه صادراتي 60

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 104،983,66 همدان تن 47000

61 
پوره ورب گوجه 

 فرنگي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 80،816,24 همدان تن 6000

 گلخانه 62

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 39،082,10 همدان تن 1900

 نان صنعتي 63
نان آوران نعمت 

 بخش
 1389 292،106,07 اصفهان تن 15000

 كشتارگاه صنعتي دام 64
شركت درخشان 

 سرباز
 1390 341،644,94 سرباز دام 390000

 تن 6000 گروه هموطن نان صنعتي 65
دماوند 

 تهران
127،451,62 1390 

 آب معدني 66
شركت كوالك 

 آور سیاهکل
 1390 32،153,00 سیاهکل هزارلیتر 42480

 1390 24،000,00 اصفهان قطعه 20000 احمدي مرغداري گوشتي 67

 1390 3،700,00 تهران تن 150 جعفري گلخانه 68

 1390 133،989,40 اصفهان تن 8061 رفاه گستر ايلیا نان صنعتي 69
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 نان صنعتي 70
گروه گل گندم 

 بیستون
 1390 186،421,42 تهران تن 9000

71 

طرح تولید كرن 

فلکس)غذاي 

 صبحانه(

 1390 12،000,00 تهران هزار تن 100 سالمت رشد پايا

72 
تانن از پوست 

 گردو)مرحله دوم(

د سرمايه ستا

گذاري استان 

 همدان

 تن 1000
شهرستان 

 تويسركان
20767,47 1392 

73 

سردخانه و بسته 

بندي محصوالت 

كشاورزي)مرحله 

 دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 94800
شهرستان 

 نهاوند
50،476,09 1392 

74 
سیر خشک آماده 

 طبخ)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 200
شهرستان 

 بهار
26،325,84 1392 

75 
فرنچ فرايز)مرحله 

 دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 2000
شهرستان 

 بهار
59،638,67 1392 

76 
كنسانتره سیب و 

 انگور)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 10000
شهرستان 

 نهاوند
214181,19 1392 

77 
پودر پلیت و 

 (يونجه)مرحله دوم

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 30000
جهان آباد 

 فامنین
12551 1392 

78 

انجماد سريع 

سبزيجات)مرحله 

 دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 4000
شهرستان 

 بهار
126476 1392 

79 
مايع و پودر تخم 

 مرغ)مرحله دوم(

-ستاد سرمايه

گذاري استان 

 همدان

 تن 10000
شهرستان 

 نتويسركا
47،658,34 1392 

80 
پرورش ماهي در 

 قفس

شركت ابنیه 

 طراحان البرز
 تن 700

چهار 

محال 

 بختیاري

100 1391 
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81 

و بنديطرح بسته

-انجماد مرغ،آبزيان

 گوشتوانواع

شركت پاژن 

 تاراز
 تن 8000

چهارمحال 

 بختیاري
85000 1391 

82 
تولید فرآورده هاي 

 غیر گوشتي

شركت كشت و 

 صنعت زرچین
- - 

چهار 

محال 

 لردگان

30000 1391 

83 

پايانه صادراتي)تولید 

بسته بندي و 

سورتینگ میوه و 

 سبزيجات

غالمحسین 

 حاجي آقا زاده
 تن 104500

آذربايجان 

 شرقي
101431,3 1392 

84 

سردخانه نگهداري به 

همراه درجه بندي و 

بسته بندي سیب 

 زمیني

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 10000
ان شهرست

 رزن
137944,1 1393 

85 
پرورش گاو شیري 

 راسي 2000

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 رأس 2000
شهرستان 

 مالير
114560,4 1393 

86 
پرورش گوساله 

 راسي 1000پرواري 

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 رأس 1000
استان 

 همدان
41249,41 1393 

87 

درجه بندي، بسته 

كردن بندي و خشک

ان دارويي به گیاه

 dry freezeروش

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 400
استان 

 همدان
60،531,63 1393 

88 
كارخانه پیشرفته 

 فرآورده هاي لبني

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 15000
شهرستان 

 نهاوند
103،876,96 1393 

89 
شربت گیاهي و صمغ 

 گیاهي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 2000
شهرستان 

 رزن
40،103 1393 

90 
تولید عصاره گیاهان 

 دارويي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 200
شهرستان 

 رزن
247561,4 1393 
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 تولید خوراك آبزيان 91

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 2000
شهرستان 

 نهاوند
114472,3 1393 

92 
احداث كشتارگاه 

 پیشرفته مرغ

 ستاد سرمايه

گذاري استان 

 همدان

 كیلوگرم 15000000
شهرستان 

 تويسركان
39740,58 1393 

 تولید واكسن دامي 93

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 دز 900000
استان 

 همدان
109577 1393 

94 
مرغداري مدرن تمام 

 اتوماتیک

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن كود125گوشت/300
استان 

 همدان
21323,09 1393 

95 
گلخانه هاي زينتي، 

 سبزي و صیفي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

شاخه /339000صیفیجات

 700000گل 

كیلوگرم/ 

 عدد

استان 

 همدان
30669,96 1393 

96 
ايجاد واحدهاي مدرن 

 تولید قارچ

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 400
شهرستان 

 بهار
30،283,54 1393 

97 
پرورش ماهي به 

 ق تراكمروش فو

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 400

شهرستان 

نهاوند 

روستاي 

 بیان

28349 1393 

 كشت گیاهان دارويي 98

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 تن 148
استان 

 همدان
23658,92 1393 

99 

احداث پارك هاي 

جنگلي در حاشیه 

 راهها

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 730000
استان 

 مدانه
139،855 1393 

100 
تولید انواع سس و 

 چاشني غذا

آقاي محمدرضا 

 خرازي

تن  400تن مربا،  500

تن چاشني  300سس، 

 غذا

 تن
استان 

 تهران
34899,19 1394 

101 

-تولید چیپس سیب

زمیني  و ساير 

 هاي آنفرآورده

شركت آرتا 

 صنعت آسیا

-تن چیپس سیب 1000

تن پوره،  1500زمیني، 

 66يز شده و تن فر 3000

 تن
استان 

 تهران
64651,01 1394 
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زمیني تن پوست سیب

 خشک

102 
تولید انواع چیپس 

 میوه و لواشک

شركت نان 

گندم طاليي 

 ايران

تن چیپس میوه،  1000

 2تن لواشک لقمه،  600

تن پودر میوه خشک شده 

 تن اسانس میوه 0,5و 

 تن
استان 

 تهران
65442,93 1394 

103 

سورتینگ میوه و 

تني  100دخانه سر

 5000زير صفر و 

 تني باالي صفر

خانم اعظم 

السادات 

 صلواتیان

تني زير  100سردخانه 

تني باالي  5000صفر و 

تن  100صفر )نگهداري 

 میوه(

 تن
استان 

 تهران
85672,28 1394 

104 

تولید شکالت، كیک 

و كلوچه، سوغات 

 فیروزكوه

آقاي مصطفي 

 ملکي

تن،  1000انواع شکالت 

تن، كیک  500كلوچه 

تن و اسانس  500مدرسه 

 تن 2میوه 

 تن
استان 

 تهران
70460,59 1394 

105 
بندي تولید و بسته

 محصوالت لبني
 مهدي ورزنده

تن 5000تن ماست، 800

تن 300تن پنیر،300دوغ،

 كشک

 تن
استان 

 تهران
23286,33 1394 

106 
هاي تولید انواع میوه

 منجمد

رامین 

 حاجتمندي
 تن تن 1300

استان 

 تهران
34566,13 1394 

107 

مركز تحقیقات،بسته 

بندي و فرآورده هاي 

 گیاهان دارويي

جهاد دانشگاهي 

 استان ك و ب
 تن 23,04

استان ك 

 و ب
21461 1394 

108 

احداث مجتمع 

فاز در 10اي درگلخانه

 هکتار 60

شركت عمران 

شهر جديد 

 امیركبیر

 متر مربع مترمربع گلخانه 45000
استان 

 مركزي
157152 1394 

 كشت گیاهان دارويي 109

شركت عمران 

شهر جديد 

 امیركبیر

 هکتار 40
استان 

 مركزي
61716 1394 

110 

بسته بندي و 

هاي گیاهان فرآورده

 دارويي

شركت عمران 

شهر جديد 

 امیركبیر

 كیلوگرم 21888
استان 

 مركزي
23352 1394 

111 
پرورش ماهي در 

 قفس

شركت پارس 

 سپهر ايرانیان
 1395 367000 بندرلنگه  تن 5،000

 1396 47251 ساوجبالغ تن 300 آقاي مقتدري  طرح پرورش قارچ  112
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113 
طرح گلخانه 

 هیدروفونیک
 1396 751629 رباط كريم كیلوگرم 35000 خانم بابالويي

114 
احداث تولید فرآورده 

 هاي لبني

شركت لبنیات 

 بهاره شهريار
 1396 44671 مالرد تن 5000

115 
ورش گیاهان طرح پر

 زينتي 

آقاي مجید 

 مروجي
 1396 6060 ساوجبالغ تن 30

 طرح مکانیزه گلخانه  116
خانم پريسا 

 قاهري 
 1396 7390 ساوجبالغ تن 94

117 
تولید و بسته بندي 

 ماكیان

شیدا نصر 

 اصفهاني 
 1397 22936 تیران عدد 1710000

 فرآوري انواع بذر  118
تعاوني كشت 

 مائده
 62451 ستانكرد تن 12000

1397 

119 
 250توسعه سردخانه 

 تني 

شركت چیا 

 گستر 
 58289 بانه تن 750

1397 

120 
گلخانه سبزي و 

 صیفي جات 
 11602 پیشوا تن 240 وجیه كبوداني 

1397 

121 
نوسازي و توسعه 

 مرغداري 

محمد برزگري 

 نائیني
 14734 البرز قطعه 56400

1397 

122 
احداث و بهره برداري 

 ید آرد از تول

شركت زرين 

 آرد فردوس 
- - - 126438 

1397 

 1397 28097 كهريزك تن 1000 زهرا عباسي  بسته بندي گوشت  123

 تن 450 راضیه هاللي  گلخانه هیدروپونیک  124

خراسان 

-جنوبي

 خوسف

19443 

1397 

 بسته بندي حبوبات  125
محمد علي 

 جمالي 
 14145 اصقهان تن 1310

1397 

 ردخانه ثابت احداث س 126

شركت تعاوني 

عرشیاي قره 

 قشالق 

 تن 1000

شهرستان 

-كوثر

 اردبیل

26394 

1397 

127 
توسعه گاوداري 

 شیري 

محمد لشني 

 زند 
- - - 116640 

1397 

128 
تولید گل و گیاه 

 زينتي گلخانه اي 
 11243 - - - احمد بختیاري 

1397 
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 حبوبات و خشکبار 129

شركت گل 

سرسبد منطقه 

 ابهار آزاد چ

 تن 1500
منطقه 

 آزاد چابهار
58091 

1397 

 سردخانه دومنظوره  130

شركت نیک پي 

تیس منطقه 

 آزاد چابهار 

 تن 250
منطقه 

 آزاد چابهار
36707 

1397 

 14،639،676 جمع مبلغ سرمایه گذاری
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 طر حهای صنعت مصنوعات -3-3

 

 سرمایه مبلغ کارفرما طرح نام ردیف

 گذاری

 (ریال میلیون)

 سال مکان ظرفیت

1 

طرح تولیددد شدددمش     

 ccmفوالدي به روش 

شددركت فوالد كیمیاي 

 صبا

شهرك  تن 150000 1200000

صنعتي 

 رايناسف

1391 

2 
هن          مع ذوب آ ت ج م

 بیستون

شدددركت مجتمع ذوب  

 آهن بیستون

1370000 160000 - 1391 

3 

تولید قالب هاي فلزي     

و غیرفلزي سددازه هاي 

 ساختماني و عمراني

شدددركددت كومش فرم 

 صنعت

 1391 - تن 4000 55000

4 
قائم     تولید قوطي هاي فلزي نايع  مجتمع صددد

 آلوم نور

 1391 - تن 2000 95000

 1391 - عدد led - 85000 25000تولید المپ هاي  5

6 
سار فراوران     كنسانتره ذغال سنگ شركت كان

 نگین

-سمنان 50000 95000

 دامغان

1391 

7 
یدي      حد تول حداث وا ا

 ضدعفوني كننده مايع

 1391 - 1200 11600 سعادت طب دارو

8 
سددتاد سددرمايه گذاري  تولید الیاف كربن

 استان همدان

 1394 همدان تن 20000 150000

9 
لم هدداي           ی ف لیددد  تو

 ضدخوردگي

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

 1394 همدان تن 500 35640

10 
سددتاد سددرمايه گذاري  تولید چوب مصنوعي

 استان همدان

 1394 همدان تن 10000 51047

11 
ين هاي انیون  تولید رز 

 و كاتیون

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

-همدان هزار تن 600 66474

 اسدآباد

1394 

12 
میددک       لیددد سددددرا تو

 مغناطیسي

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

میلیون  9,6 33801

 قطعه

 1394 همدان

13 

بل       كا ید سدددیم و  تول

آلومینیومي و و فشددار 

 قوي

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

 1394 همدان تن3000 365379
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14 
سددتاد سددرمايه گذاري  تولید سیمان نسوز

 استان همدان

-همدان تن 8000 38838

 رزن

1394 

15 
ید كیسدددده هواي    تول

 خودرو

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

117901087 1256000 

 قطعه

 1394 همدان

16 
احددداث مخددازن پلي     

 اتیلن

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

-همدان تن 2000 59642

 كبودرآهنگ

1394 

17 
سته با درجه    شا تولید ن

 خلوص دارويي

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

 1394 بهار-همدان تن 2000 34775

18 
سددتاد سددرمايه گذاري  پماد aتولید ويتامین

 استان همدان

25485 1800000 

 عدد

 1394 بهار-همدان

19 
سددتاد سددرمايه گذاري  فرآوري آندولوزيت

 همدان استان

 1394 همدان تن 40000 166448

20 
يم از             یز ن م لیددد  تو

 دولومیت

سددتاد سددرمايه گذاري 

 استان همدان

-همدان تن 4000 2600195

 نهاوند

1394 

21 

-اشتهارد عدد 264000 286000 آقاي حسیني جوراب بافي

شهرك 

 وحدت

1393 

22 
له        با گاه ز حداث نیرو ا

 سوز

شدددركددت پتروپددارس    

 كیش

707250 142560 

 واتمگا

 1393 اردبیل

23 

لت     پا ید انواع  طرح تول

 چوبي 

نايع چوب     عاوني صددد ت

 سبز دشت دمان 

شهرك  عدد 240000 54252

صنعتي 

 رضوان شهر

1397 

24 
لیددد المددپ        تو طرح 

L.E.D 

شهرستان  عدد 109000 40138 الکترونیک رايان نیک 

 رزن

1397 

25 
ستمال كاغذي   تولید د

 بهداشتي 

 1397 خوزستان - 50195 پرنیان طراوت اروند

 1397 پاكدشت  40992 مرتضي كیخواه خودتراش پالستیکي 26

27 

طرح توسددعه و تجهیز 

تولید لوله و اتصددداالت 

U.P.V.C 

شهرك  هزار تن10 187775 -

صنعتي 

 بیرجند

1397 

28 

تولید مقوا از ضددايعات 

 كاغذ 

شدددركت چاپ و نشدددر 

 گلرو 

خراسان  تن 1500 82129

 -جنوبي

ناحیه 

صنعتي 

 وسفخ

1397 



 رزومه شرکت بین المللی طرح گستردنا

 

 25  شماره صفحه:  مهندسین مشاور طرح گستر دنا 
 

29 

محصدددوالت       لیددد  تو

آرايش و بهداشدددتي )  

 شركت سروينا (

ید داروي     شدددركت تول

گیاهي سددروش طراوت 

 طبیعت 

اتوبان  تن 1314 835922

قم -تهران

شهرك 

صنعتي 

 كاسپین

1397 

30 

تولید پوشددداك و انواع  

 پیراهن مردانه 

هزار  60 7802 حسین اسفندياري 

 پیراهن 

-اراك

روستاي 

 ساقي

1397 

31 

ید انواع جعبه هاي     تول

 پالستیکي 

ندني       هدي م مد م مح

 پور 

كهکیلويه و  تن 375 27657

بوير احمد 

ناحیه 

صنعتي 

 خان احمد

1397 

32 

ید      عه تول طرح توسددد

 پارچه پرده اي 

 925 97337 آذين پرده سفیر 

 هزارمترمربع

شهرك 

صنعتي 

 عجب شیر

1397 

33 
طرح تولید سدددبکدانه    

 هاي صنعتي 

هاي       خاك  كت  شدددر

 سبکدانه بهدانه بجنورد 

هزار  100 74974

 مترمربع

 1397 بجنورد

34 

عات ظروف     ید قط تول

 پلي اتیلن 

شهرم  تن 436 21740 سعید مرادي 

صنعتي 

 سپر البرز

1397 

35 
تولید نوار آبیاري قطره   

 اي از پلي اتیلن 

 1397 پاكدشت تن 1056 55383 امراهلل علیخاني 

36 
تولید نايلون و نايلکس    

 محصوالت پالستیکيو 

شددركت گل سددرسددبد 

 منطقه آزاد چابهار 

  چابهار  167767

37 
 5و  3طرح تولید ورق  

 اليه و كارتن رنگي 

شدددركت تولیدي كاغذ 

 كار تهران 

 1397 رباط كريم تن 60000 387550

38 

تولید شددن و ماسدده و  

فرآورده هدداي      تن و  ب

 بتني 

شركت فني و مهندسي 

 راهدار صنعت 

105286 - - - 

39 

هره      ب طرح احددداث و 

ید     حد تول برداري از وا

پددودر مددیددکددرونددیددزه  

 بنتونیت

خاك       یان  كت ك شدددر

 ايرانیان 

خراسان  تن 13000 80302

-جنوبي

 خوسف

1397 
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40 

لوك ديواري        ب تولیددد 

لي بدده روش    سددددفددا

 ماشیني اتوماتیک 

آجددر پددزي كددورش   

 آبدانان

-ايالم عدد 79200 38553

 آبدانان

1397 

41 
تن آمدداده و       ب لیددد  تو

 فرآوري بتني 

 1397 خلخال تن 81000 35227 شید زاده عباس جم

42 
طرح تولید تريلر حمل   

 خودرو 

 1397 اردبیل  دستگاه 168 32136 وحید فالحي 

43 

غذ از       كا ید  طرح تول

 كربنات كلسیم 

شدددركت كاغذ سدددنگ 

 زاگرس 

-بويراحمد تن 5000 2082824

شهرك 

صنعتي 

 سقاوه

1397 

44 

طرح تولید كنسدددانتره 

 زغال سنگ 

معادن و  شركت توسعه  

عدني بلور      نايع م صددد

 كوير 

خراسان  تن150000 221917

-جنوبي

 طبس

1397 

45 
 منگنز پارس  شدددركت  طرح تولید فرومنگنز 

 جهان نقش

-اصفهان تن 20000 114325

 جبل روستا

1397 

46 

غذ از       كا ید  طرح تول

 كربنات كلسیم 

موعدده     شدددركددت  ج  م

 كربنددات   محصدددوالت 

غذ    لوتوس سدددنگي كا

 فجر

تربت  تن 10000 2132272

-حیدريه

ناحیه 

صنعتي 

 رباط سنگ

1397 

47 
نگ و    اسدددتخراج سددد

 تولید شن و ماسه 

له       خانم راح كار  سدددر

 دهقان 

-البرز تن500000 64629

 ساوجبالغ

1397 

48 
ید  طرح غذ    تول  از كا

 كلسیم كربنات

كت   غذ    نوين شدددر   كا

 آذربايجان سنگ

 1397 يزد تن 5000 123280

49 
ید  طرح غذ    تول  از كا

 كلسیم كربنات

شركت پترو نوين كاغذ  

 سبز 

 1397 يزد تن 5000 193052

50 

 تدددولدددیدددد  طدددرح

 راهسازي  آالتماشین 

 رفع از بعد)كشاورزي  و

 سددال در بانک ايرادات

98) 

 راه سنگ  نگین شركت 

 سددهامي) يزد ماشددین

 (خاص

 1398 يزد دستگاه 400 1572989

 134362066 جمع کل
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 طرح های خدماتی-4-3

 

 

  
 

 طرحهای خدماتی

ر
ف

دي
 

 محل اجرا واحد ظرفیت كارفرما نام طرح

مبلغ سرمايه 

گذاري 

)میلیون 

 ريال(

 سال اجراء

1 
راهبردهاي توسعه صنعتي 

 ومعدن

استانداري 

 استان
0 - 

كهکیلويه 

 وبويراحمد
570,000 1382 

2 

مطالعه وبررسي برروي 

طرحهاي استراتژي تدوين 

شده شركت منطقه ويژه 

 اقتصادي انرژي

منطقه ويژه 

 قتصاديا
0 - 

پارس 

 جنوبي
800,000 1382 

3 
تهیه مطالعات اولیه اصالح 

 ساختار بانکي

بانک 

 صادرات
 1383 0 تهران - 0

4 
تهیه طرح سیستم بانکهاي 

 توسعه اي

بانک 

 صادرات
 1384 0 تهران - 0

5 
تهیه طرح سیستم 

 كارگزاري مسکن دولتي
 1384 0 تهران - 0 -

6 

بررسي 

ت واظهارنظردرموردتسهیال

 شركت پارسیلون

شركت 

 پارسیلون
 1386 700,000 لرستان - 0

7 
بررسي واظهار 

 نظركارشناسي وتسهیالتي

شیشه 

 لرستان
 1386 150,000 لرستان - 0

8 
مطالعه وتهیه طرح 

 بیمارستان

بانک 

 صادرات
 1387 500,000 كرج تخت 500
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9 
بررسي لزوم بانکهاي توسعه 

 اي درايران

بانک 

 صادرات
 1384 0 تهران - 0

10 

بررسي طرح ايجادتعاوني 

اعتبارمجتمع مسکوني ونک 

 پارك

شركت 

مجتمع 

 ونک پارك

 1388 1,000 تهران - 0

11 

بررسي درمورد طرح 

مطالعاتي آمايش استان 

 كهکیلويه وبويراحمد

استانداري 

 استان
 طرح 120

استان 

 ك.ب
0 1388 

12 
مطالعه وبررسي درزمینه 

 ايجاد مراكزتوريستي

ري استاندا

 استان
 مركز 30

دنا 

 وبويراحمد
50,000 1388 

13 

مطالعه وبررسي درمورد 

ايجاد مراكزصنعتي خوشه 

اي درحوزه فرش بافي 

 كشور

 1388 2,000,000 كشور مركز 900 -

14 

مطالعه وبررسي مطالبات 

معوق بانکها ومدلهاي حل 

 مسائل درشرايط بحراني

 1388 0 كشور - 0 -

15 

م انجام بررسي هاي الز

براي تدوين طرح جهت 

اخذتسهیالت خارجي براي 

چند شركت سرمايه گذاري 

 )شاهدو..(

شركت 

سرمايه 

گذاري 

 شاهد

 1388 500,000 تهران - 0

16 
اجاره به شرط تملیک واحد 

 پزشکي
 1389 3,232 تهران - 0 احتجاب

17 
اجاره به شرط تملیک واحد 

 پزشکي
 1389 4,647 تهران - 0 حیدري

18 
ه به شرط تملیک طرح اجار

 واحد اداري

ندازيتون 

 سبز
 1389 3,729 تهران - 0

 آموزشگاه مجازي فني 19

آموزشگاه 

مجازي 

 هزاره سوم

 1390 8,305 تهران دوره نفر 2400
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 موسسه آموزشي 20
موسسسه 

 تزكیه
 1390 45,116 تهران نفر 300

 مجتمع ورزشي 21
احمد 

 عبديل پور
 1390 23,491 چاپاره نفر 20000

 1390 91,666 بومهن نفر 200 تابشیان مجتمع سینمايي 22

 مطب 23
دكتر 

 احتجاب
 1390 3,900 تهران - -

 1390 5,050 تهران - - دكترحیدري مطب 24

 آموزشگاه 25
موسسه 

 خشت اول
 1390 732 تهران نفر 600

 استوديو فیلم 26
آقاي 

 ايلخاني
 1390 3,107 تهران عنوان 11000

 موسسه فرهنگي 27
نداي  سبز 

 زيتون
 1390 4,459 تهران - -

 نشريه مردم ساالري 28

دكتر 

مصطفي 

 كواكبیان

 1391 25000 تهران نسخه 43000

 پاركینگ طبقاتي 29
شركت فرود 

 يار بلند پايه
 واحد 1100

فرودگاه 

 مهر آباد
315000 1392 

30 

تولید انبوه باكتري هاي 

پروبیوتیک بومي با فوايد 

 بیولوژيک فراوان

صندوق 

 سالمت
 1394 16069 تهران كپسول 9500000

 تولید سرم كنترل بیوشیمي 31
صندوق 

 سالمت
 1394 19177 تهران ويال 300000

32 

ايجاد مدل هاي موشي 

براي مطالعات بیماري هاي 

سرطاني، خود ايمني، 

متابولیک، عفوني و 

 استرسي

صندوق 

 سالمت
 1394 5310 تهران عدد 4500

33 

ید رك هاي طراحي و تول

كلین، هواساز و يونیت 

تعويض بستر ويژه حیوانات 

 آزمايشگاهي خاص

صندوق 

 سالمت
 1394 6132.9 تهران دستگاه 17
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34 

تولید فراورده هاي دارويي 

جلدي حاوي فاكتور رشد 

 (EFGاپیدرمي انساني )

صندوق  

 سالمت
 1394 24656 تهران اسپري/تیوب 18000

35 
 تولید نیمه صنعتي پروتئین

 انساني GCSFنوتركیب  

صندوق 

 سالمت
 1394 16498 تهران دوز 450000

36 

طراحي، ساخت و تجاري 

سازي كیت سنجش كمي 

 و IFN-yسايتو كاين هاي 

IL-4   موشي به روش

ELISA 

صندوق 

 سالمت
 1394 5892 تهران عدد 2000

37 

تولید كیت هاي استخراج 

DNA  وRNA  با روش

ستوني ) بر پايه غشاء 

 کاتي(سیلی

صندوق 

 سالمت
 1394 3066 تهران عدد 2000

38 
تولید سرم ضد هاري 

 هايپرايمن اسبي

صندوق 

 سالمت
80000 

سي  2ويال 

 سي
 1394 28382 تهران

 مجتمع استخر ورزشي 39

آقاي مهدي 

عبدالرحیم 

 و شركا

      

 100800 1394 26274.83 تهران نفر

 نفر در سال

40 
جهاد  مركز درمان ناباروري

 دانشگاهي

جهاد 

دانشگاهي 

استان ك و 

 ب

 نفر 6000

استان 

كهگیلويه 

و 

 بويراحمد

65552.23 1394 

41 
بیمارستان تخصصي 

 هکتار 28كودكان در 

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

تخت  150

 خوابي
 تخت

استان 

 مركزي
323708 1394 

42 
ايجاد باغ وحش و باغ 

 پرندگان

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 كبیرامیر

 نفر 1170000
استان 

 مركزي
142384 1394 

43 
احداث مجتمع ورزشي 

 هکتار 7فاز در 2در

شركت 

عمران شهر 

رشته  12

 ورزشي
 رشته

استان 

 مركزي
95103 1394 
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جديد 

 امیركبیر

44 
كارگاه متمركز فرش بافي و 

 نمايشگاه فرش

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

2400 

مترمربع 

 قالي در سال

 متر مربع
استان 

 مركزي
45085 1394 

45 
احداث مجتمع آموزشي 

 اي و تولیديحرفهفني

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

نفر  3750

 در سال
 نفر

استان 

 مركزي
122232 1394 

46 

احداث خانه 

فاز 2سالمت)سالمندان(در

 هکتار 4در 

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

 تخت 360
استان 

 مركزي
111590 1394 

47 
 2رك صنايع دستي در شه

 هکتار 3فاز در 

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

 غرفه 70
استان 

 مركزي
53737 1394 

48 
فاهي ر-مجتمع خدماتي

 بین راهي

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

 مورد 11
استان 

 مركزي
82395 1394 

49 
 36كلینیک تخصصي 

 كالسه

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

نفر  54000

 خدمات

درماني  و 

نفر  1500

خدمات 

 آموزشي

 نفر
استان 

 مركزي
34160 1394 

50 
بیمارستان تخصصي سوانح 

 و سوختگي

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

 تخت خواب 200
استان 

 مركزي
351807.6 1394 

 پاركینگ طبقاتي 51
شركت 

عمران شهر 
 جاي پارك 1300

استان 

 مركزي
233618 1394 
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جديد 

 امیركبیر

 باراث میدان میوه و ترهاحد 52

شركت 

عمران شهر 

جديد 

 امیركبیر

 متر مربع 3000
استان 

 مركزي
20690 1394 

 مجتمع اداري و تجاري 53

شركت 

عمران شهر 

 امیركبیر

 متر مربع 5000
استان 

 مركزي
234705 1394 

54 
احداث جايگاه پمپ بنزين 

 CNGو جايگاه 

شركت 

عمران شهر 

 امیركبیر

10512000 

 مترمکعب

CNG  و

42048000 

 لیتر بنزين

متر مکعب و 

 لیتر

استان 

 مركزي
99307 1394 

55 
احداث بازار بزرگ ايراني و 

 اسالمي

شركت 

عمران شهر 

 امیر كبیر

 متر مربع 14630
استان 

 مركزي
377081.8 1394 

56 
اي حد فاصل قطار حومه

 (km30هاجران )م -اراك

شركت 

عمران  شهر 

جديد 

 امیركبیر

31536000 
افر در مس

 سال

استان 

 مركزي
1613713 1394 

57 
 1000مجتمع بیمارستاني )

 تختخوابي(

شركت 

عمران  شهر 

جديد امیر 

 كبیر

 تخت 1000
استان 

 مركزي
1942248 1394 

 واردات خودروهاي لوكس 58

شركت 

آرمان 

پرشین 

 پارس

 1395 29244136 تهران دستگاه 880

59 
بازرگاني خوراك دام و 

 طیور

شركت 

سروش 

مبلغان 

 صنعت

 1395 230498 تهران تن 289,000
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 میلیون ريال 23,000 علي ساالري لیزينگ لوازم خانگي 60
قرچک 

 ورامین
163750 1395 

 لیزينگ واردات خودرو  61

شركت  

فیدار بین 

 الملل كارما

 1395 639252 قرچک دستگاه 1400

 نفر 8 آقاي رتبه طرح احداث جايگاه سوخت 62
استان 

 فارس
29436 1395 

63 
طرح بسته بندي ساالد و 

 سبزيجات

شركت يکتا 

 نگین كاوه 
 1395 133092 ساوه متر 15000

 طرح سردخانه  64
آقاي جاليي 

 فرد
 1396 97284 بروجرد تن 6000

 1396 1111963 شهرري عدد 600000 آقاي شمس  تولید كیسه هاي صنعتي 65

66 
بسددته بندي گوشددت قرمز  

 مرغ
 1396 45985 شهرري تن 5000 خانم عباسي

 دامداري عشايري 67
آقاي 

 النچري
 1396 3335 ورامین راس 200

 طرح توسعه گاوداري 68

شركت بي 

بي دام 

 ورامین

80 
راس دام 

 شیري
 1396 22689 ورامین

 احداث سردخانه  69
سیاوش 

 جاويدي
 1396 93711 شیراز تن 5000

 احداث سردخانه  70
آقاي 

 كدخدائي
 1396 102731 ردبروج تن 6000

 باشگاه ورزشي الماس آبي 71

رضا 

محمدي 

 باهر

 1396 1225706 تهران نفر 1400

72 
خدمات مديريت پیمانکاري 

 فیبر نوري

بهسازان 

 ارتباط سماء

تجهیزات 

 مخابراتي
 1396 39544 تهران -

73 
طرح توسعه بیمارستان 

 كسري

شركت 

بیمارستان 

 كسري

بخش 

 تخصصي

خدمات 

 پزشکي
 1396 1696528 تهران

 بیمارستان تخصصي آمل 74
شركت نیک 

 درمان آمل

50 

 تختخوابي

خدمات 

 پزشکي
 1396 627676 آمل
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 بسته بندي  چاي 75
داشگاه امام 

 صادق
 تن 144

استان 

 تهران
4835 1396 

 احداث جايگاه سوخت 76
علي اكبر 

 رتبه

پمپ 10  

 دو نازله 
 1396 29436 دشتستان سوخت

77 
ات و قند بسته بندي حبوب

 و شکر

شركت 

صانع گستر 

 امید

 تن 1630
سنقر 

 كلیائي
18566 1396 

78 
سردخانه و سورتینگ سیب 

 زمیني 

شركت 

مهندسي 

 نوين انديشه

 1396 141343 پیشوا تن 25000

79 
احداث انبار و سردخانه 

 دومداره ثابت

تعاوني 

پتروصنعت 

 مبتکر

 1396 91837 بروجرد تن 6000

 47,702,341 اریجمع مبلغ سرمایه گذ
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 ، پتروشیمی، نفت و گازیطرح های شیم-5-3

 

 طرحهای ، شیمی و پتروشیمی و نفت و گاز

ف
ردي

 

 محل اجرا واحد ظرفیت كارفرما نام طرح

مبلغ سرمايه 

گذاري )میلیون 

 ريال(

سال 

 اجراء

 طرح تولید متانول 1

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 11,880,267 گچساران تن 1,650,000

2 
طرح تولید پلي اتیلن 

 HDPEسنگین 

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 4,920,921 دهدشت تن 300,000

3 
 Gas toاحداث واحد  )

liquids) GTL 

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

4,293 
میلیون 

 لیتر
 1389 7,976,400 گچساران

 پااليشگاه نفت گچساران 4

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

7,830 
میلیون 

 لیتر
 1389 22,286,972 گچساران

 طرح پتروشیمي دهدشت 5

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 9,059,880 دهدشت تن 300,000

6 
پتروشیمي گچساران )اتیلن 

) 

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 7,976,400 گچساران تن 1,000,000

7 
تولید ترموپالستیک 

 االستومر

 شركت پاك

 محیط تفرش
 1390 714,377 فرمهین اراك تن 21،000

8 
تولید ضد عفوني كننده 

 مايع

شركت سعادت 

 طب و دارو
 1390 11,600 ساوه تن 1,200

 شوينده صنعتي 9
شركت اركید 

 الوان
 1390 15,544 اشتهارد هزار تن 200

 شیمي شركت  قیر تولید 10

 - - -  سهند گستر
5546.02 1398 

 64،847،907 یه گذاریجمع مبلغ سرما
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 طرح های گردشگری و توریسم-6-3

 

 

 

  

 

 طرحهای گردشگری وتوریسم

ي
رد

 نام طرح ف

1 
طرح گردشگري 

 برم الوان
 محل اجرا واحد ظرفیت كارفرما

مبلغ سرمايه 

گذاري )میلیون 

 ريال(

سال 

 اجراء

2 
طرح گردشگري 

 ديل

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 83،422 كهکیلويه مورد 506،000

3 
طرح گردشگري 

 كمر دوغ

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 90،052 گچساران مورد 515،200

4 
طرح گردشگري 

 پادوك

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 46،397 كهکیلويه مورد 310،800

5 
طرح گردشگري 

 سقاوه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 53،649 گچساران مورد 917،500

6 
طرح گردشگري 

 شاللدون

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 25،250 بويراحمد مورد 248،000

7 
طرح گردشگري 

 قالت گناوه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 28،890 گچساران مورد 3،606،000

8 
طرح گردشگري 

 قلعه ديشموك

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 30،288 گچساران مورد 500،000
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9 
طرح گردشگري ماه 

 پرويز

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 35،210 كهکیلويه مورد 485،000

10 
طرح گردشگري 

 موگرمون

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 39،254 بويراحمد مورد 518،000

11 
طرح كمپینگ 

 ياسوج

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 90،242 كهکیلويه مورد 995،000

 هتل پنج ستاره 12

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 29،650 بويراحمد مورد 64،530

 هتل پنج ستاره 13

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 214،896 ياسوج مورد 426،370

 طرح تله كابین دنا 14

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 209،946 گچساران مورد 426،370

15 
طرح تله كابین 

 بهمئي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 172،706 سیسخت مورد 1،845،680

16 
طرح تله كابین بوير 

 احمد

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 173،300 بهمئي مورد 1،614،970

17 

طرح كمپینگ 

پارك جنگلي 

 ياسوج

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 221،597 ياسوج مورد 2،307،100

18 
طرح كمپینگ 

 سیسخت

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 37،032 ياسوج مورد 96،795

19 
طرح كمپینگ 

 چشمه بلقیس

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 29،973 سیسخت مورد 64،530
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20 
طرح كمپینگ بي 

 بي حکیمه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 مورد 58،525
چشمه 

 بلقیس
32،607 1389 

21 
بازارچه صنايع 

 دستي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 مورد 51،624
بي بي 

 حکیمه
25،625 1389 

22 
بازارچه صنايع 

 دستي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 14،659 گچساران مورد 240،090

23 
بازارچه صنايع 

 دستي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 14،659 دهدشت مورد 240،090

 شهرك سالمت 24

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 14،659 ياسوج مورد 240،090

25 
منطقه نمونه 

 گردشگري ياسوج

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 1،357،616 ياسوج مورد 2،450،000

 هتل پنج ستاره 26

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 151،350 ياسوج مورد 7،972،750

27 
منطقه نمونه 

 گردشگري علیصدر

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 ك.ب

 1389 210،685 سیسخت مورد 43،637

28 
منطقه نمونه 

 گردشگري سركان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 3،500،000
شهرستان 

 كبودر آهنگ
1643294,228 1389 

29 
بازارچه صنايع 

 دستي بهار

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 تويسركان
152935,25 1389 

30 
بازارچه صنايع 

 دستي اسد آباد

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

140 
-غرفه

 اجاره
 1389 14016,7675 شهر بهار
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31 
بازارچه صنايع 

 دستي نهاوند

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

110 
-غرفه

 اجاره
 1389 11637,6075 شهر اسدآباد

32 
ارچه صنايع باز

 دستي مالير

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

170 
-غرفه

 اجاره
 1389 16396,1075 شهر نهاوند

33 
بازارچه صنايع 

 دستي تويسركان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

150 
-غرفه

 اجاره
 1389 14809,9375 شهر مالير

34 
بازارچه صنايع 

 دستي همدان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

200 
-غرفه

 اجاره
 1389 18332,5575 شهر سركان

35 
نمايشگاه بازار 

 صنايع دستي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

200 
-غرفه

 اجاره
 1389 18775,4375 شهر همدان

36 

منطقه نمونه 

گردشگري 

 گاماسیاب

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

300 
-غرفه

 اجاره
 1389 61622,13333 شهر همدان

37 

نمونه  منطقه

گردشگري دامنه 

 شمالي الوند

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،500،000
اطراف شهر 

 نهاوند
1875330,959 1389 

38 
منطقه نمونه 

 گردشگري تاريکدره

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
اطراف شهر 

 همدان
265505,3742 1389 

39 
منطقه نمونه 

 گردشگري گیان

رمايه ستاد س

گذاري استان 

 همدان

 نفر 500،000

كیلومتري 10

جنوب شهر 

 همدان

105129,625 1389 

40 

روستاي هدف 

گردشگري  صالح 

 آباد

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
اطراف شهر 

 نهاوند
390466,4792 1389 

41 

منطقه نمونه 

گردشگري 

 نوشیجان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
كیلومتري  7

شهر بهار و 
312313,295 1389 
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شهر صالح 

 آباد

42 

پروژه بین المللي 

مركز تمدن و هنر 

 جهان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000

60 

كیلومتري 

جنوب 

 همدان

69808,2575 1389 

 شهرك سالمت 43

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 23323670,06 شهر همدان مورد 8،000،000

 ستاره رزن 4هتل  44

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 2532761,665 شهر همدان مورد 5،000،000

45 
ستاره ممتاز  5هتل 

 همدان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 60،000
شهرستان 

 رزن
54960 1389 

46 
ستاره اسد 4هتل 

 آباد

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 231138 شهر همدان مورد 90،000

47 

منطقه نمونه 

گردشگري تپه 

 ابوذر

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 49464,18 اسد آباد مورد 60،000

48 
روستاي هدف 

 گردشگري وركانه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 1،000،000
شهرستان 

 نهاوند
81497,435 1389 

49 

روستاي هدف  

ردشگري سیمین گ

 ابرو

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 500،000

18 

كیلومتري 

جنوب شرقي 

 همدان

80314,295 1389 

50 
پروژه پارك بین 

 الملل

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 1،000،000

12 

كیلومتري 

 شهر همدان

90326,87167 1389 
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51 
روستاي هدف  

 گردشگري بهار

ستاد سرمايه 

اري استان گذ

 همدان

 1389 3173989,365 شهر همدان مورد 4،000،000

52 
منطقه نمونه 

 گردشگري سامن

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 1،000،000
شهرستان 

 بهار
146973,8575 1389 

53 
منطقه نمونه 

 گردشگري خاكو

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 1،000،000

-شهر سامن

شهرستان 

 يرمال

260508,6875 1389 

54 
منطقه نمونه 

 گردشگري باغ میوه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 700،000
كیلومتري  7

 شهر همدان
128117,7117 1389 

55 
منطقه نمونه 

 گردشگري درجزين

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 500،000
ورودي شهر 

 همدان
154320,125 1389 

56 
روستاي هدف  

 گردشگري وهنان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 600،000
شهر ستان 

 رزن
87748,53833 1389 

57 
منطقه نمونه 

 گردشگري قلندر

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 1،000،000
شهر ستان 

 بهار
235910,2292 1389 

58 
فرش بافي سنتي 

 مدرن

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 مورد 1،000،000
شهرستان 

 تويسركان
79929,67 1389 

59 
طرح گردشگري باغ 

 میوه)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 1389 15182,32 همدان دار 120

60 

طرح گردشگري غار 

علیصدر)مرحله 

 دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 4058523
شهرستان 

 همدان
674،255,32 1392 
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61 
طرح گردشگري 

 سامن)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 8773048
شهرستان 

 كبودرآهنگ
1،885،177,21 1392 

62 
طرح گردشگري 

 سركان)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1898790
شهرستان 

 مالير
621،319,23 1392 

63 
طرح گردشگري 

 گیان)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 مدانه

 نفر 2348509
شهرستان 

 تويسركان
508،263,60 1392 

64 

طرح گردشگري 

گاماسیاب)مرحله 

 دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 2669412
شهرستان 

 نهاوند
1،191،033,27 1392 

65 

طرح گردشگري 

درجزين)مرحله 

 دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 4237195
شهرستان 

 نهاوند
4،359،137,76 1392 

66 

طرح گردشگري 

 5هتل 

 ستاره)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،149،965

شهرستان 

قروه 

 درجزين

178،349,26 1392 

67 

طرح گردشگري 

 4هتل 

 ستاره)مرحله دوم(

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 واحد 47466,59
شهرستان 

 همدان
298،353,40 1392 

68 

مجتمع 

گردشگري،فرهنگي، 

تجاري و اقامتي 

 نیکان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 واحد 45051,43
شهرستان 

 اسد آباد
272،734,92 1392 
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69 

مجتمع تفريحي، 

توريستي و خدماتي 

 شهر بهار

شركت عمران 

 توسعه فارس
 1392 650000 استان فارس متر مربع 40909

70 
روستاي هدف 

 گردشگري وركانه

ايه ستاد سرم

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1000000
شهرستان 

 بهار
1،285،370,12 1393 

71 

احداث منطقه 

گردشگري تپه 

 ابوذر

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 500000
شهرستان 

 همدان
254،227,48 1393 

72 

احداث بازارچه 

صنايع دستي شهر 

 مالير

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
ستان شهر

 نهاوند
167،121,44 1393 

73 

احداث نمايشگاه يا 

شهرك صنايع 

 دستي

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 مالير
9303,62 1393 

74 

احداث شهرك 

سالمت شهر 

 همدان

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 همدان
38887,4 1393 

75 

روستاي هدف 

دشگري سیمین گر

 ابرو

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 4800000
شهرستان 

 همدان
6،044،895,41 1393 

76 

طرح جامع 

گردشگري مسیر 

 گنج نامه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1000000
شهرستان 

 همدان
190،543,30 1393 

77 

طرح جامع 

گردشگري مسیر 

حیدره به امامزاده 

 كوه

ه ستاد سرماي

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 همدان
982،580,03 1393 
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78 

طرح جامع 

گردشگري مسیر 

گنجنامه به 

 شهرستانه

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 همدان
1،639،267,65 1393 

79 

طرح جامع 

گردشگري مسیر 

سد اكباتان به 

 ارازنفود

ستاد سرمايه 

ان گذاري است

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 تويسركان
1،260،179,60 1393 

80 

تپه تفريحي 

گردشگري قاش 

هکتار  560سبز در 

 فاز 8در 

ستاد سرمايه 

گذاري استان 

 همدان

 نفر 1،000،000
شهرستان 

 همدان
1،210،361,43 1393 

81 
هاي ايجاد دهکده

 توريستي

شركت عمران 

شهر جديد 

 امیركبیر

 مورد 31
ن استا

 مركزي
1،133،203 1394 

82 
مجتمع جهانگردي 

 و پذيرايي

شركت عمران 

شهر جديد امیر 

 كبیر

واحد  196

 متري 300
 واحد

استان 

 مركزي
242234 1394 

 مجموعه توريستي 83

شركت عمران 

شهر جديد 

 امیركبیر

اتاق و  280

 كمپ 50
 عدد

استان 

 مركزي
488575 1394 

84 
 5احداث هتل 

 ستاره جواهر

هتل  شركت 

بین المللي 

 جواهر

 مترمربع 51019
منطقه آزاد 

 ماكو
1084059 1396 

85 
توسعه و تجهیزهتل 

 ستاره دلفین 5

آقاي صراف 

 بهبهاني
- - 

منطقه 

 چابهار
400862 1396 

86 
مجتمع رفاهي بین 

 راهي 
 1397 22243 همدان مترمربع 10000 روح االه شعاعي 
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87 
مجموعه اقامتي و 

 پذيرايي آدرشک 

ید مهدي س

 بني فاطمه 
 1397 33329 يزمهر-يزد مترمربع 2095

 -مترمربع 3818 اكبر امیر پور  مجتمع بین راهي  88
-جاده رشت

 فومن
30504 1398 

89 
توسعه مجتمع 

 گردشگري ريوا 
 مترمربع 4797 مجید آشوري

بندرعباس 

-سیرجان

 سرخون

56000 1398 

90 

احداث و بهره 

برداري از واحد 

س خدمات سروي

 خودرو در محل 

سید میثم 

 هاشمي 
- - - 10149 1398 

91 
احداث مركز 

 ناباروري 

توسعه سالمت 

 هستي 
- - - 831289 1397 

92 
توسعه درمانگاه 

 شبانه روزي 

تعاوني پارسا 

 پويش طب 
 1397 36916 قم مترمربع 797,73

 هتل بابک  93
محمد رضا 

 علیزاده 
 نفر 32120

شهرستان 

 ازرگانب-ماكو
65759 1397 

94 
توسعه گردشگري 

 سالمت 

صبورا 

 فرهنگیان 
 25331 تهران نفر/ماه  110

1397 

95 
مجتمع بین راهي با 

محوريت جايگاه 

 عرضه سوخت 

  115 امراهلل كاشکي 
میلیون 

 لیتر

-اصفهان

 اردستان
26157 

1397 
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96 
مجتمع ورزشي پويا 

 و پارسا 
 مترمربع 1208 آقاي هدوي 

 -اسالمشهر

 بادحسین آ
41395 

1397 

97 
احداث اقامتگاه بوم 

 گردي و گردشگري 

مريم انصاري 

 عطاآبادي 
- - 

-اصفهان

 دهاقان
39731 

1397 

98 
مجتمع فني ؛ 

خدماتي و ماشین 

 آالت سنگین 

 1397 32267 چابهار عدد/نفر 15500 انور براهويي 

99 
طرح توسعه 

 بیمارستان بهبود 

بیماستان بهبود 

 تبريز 
 1397 466400 بريزت تخت 100

100 
طرح ايجاد هتل 

 آپارتمان 

گردشگري 

صداقت گستر 

 آزاد چابهار 

120/ 

129600 
 اتاق/نفر

منطقه آزاد 

 چابهار
81299 1397 

 67,999,864 مجموع سرمايه گذاري
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 طر حهای نیروگاهی و انرژی-7-3

 

 طرحهای نیروگاهی وانرژی

ف
ردي

 

 محل اجرا واحد ظرفیت كارفرما نام طرح

بلغ سرمايه م

گذاري )میلیون 

 ريال(

سال 

 اجراء

1 
نیروگاه برق آبي 

 2مهريان 

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 52,092 ياسوج مگا وات 3

2 
نیروگاه برق آبي 

 3مهريان 

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 63,669 ياسوج مگا وات 4

3 
نیروگاه برق آبي 

 پیچاب

ستاد سرمايه گذاري 

 ن ك.باستا
 1389 68,762 پیچاب مگا وات 4

4 
نیرو گاه برق آبي 

 مارون

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 171,906 مارون مگا وات 10

5 
نیروگاه برق آبي 

 شور

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 74,741 شور مگا وات 4

6 
نیرو گاه برق آبي 

 چوبخال

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 61,395 چوبخال واتمگا  3

7 
نیروگاه برق آبي 

 4لیراب 

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 114,604 لیراب مگا وات 6

8 

نیروگاه سیکل 

تركیبي 

 مگاواتي1000

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 11,711,840 گچساران مگا وات 1,000

9 
نیروگاه سیکل آبي 

 سريس

ستاد سرمايه گذاري 

 ك.ب استان
 1389 21,488 بويراحمد مگا وات 1.1

10 
نیروگاه سیکل ابي 

 دشت روم

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 52,092 بويراحمد مگا وات 2.8

11 
نیروگاه سیکل آبي 

 سپیدار

ستاد سرمايه گذاري 

 استان ك.ب
 1389 52,092 بويراحمد مگا وات 2.8

12 
نیروگاه سیکل آبي 

 پل كلو

گذاري  ستاد سرمايه

 استان ك.ب
 1389 8,595 دنا مگا وات 0.4
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13 
 سنجي پتانسیل

 نو هاي انرژي

شركت عمران شهر 

 جديد امیركبیر

2394

5,46 
 1394 366527 مركزي مگاوات

 1397 1568996  مگاوات30   خورشیدي نیروگاه 14

 خورشددیدي نیروگاه 15

 كیلوواتي 100

 1398 8.306   وات كیلو 100 

 14,388,807 گذاری مجموع سرمایه
 

 

 

 نظارت بر طرح ها-4

 

 بخش نظارت بر طرحها

ف
ردي

 

 سال اجراء رشته كارفرما نام طرح

 سلولز هاي صنعتي 1
شركت آرين سلولز 

 صنعت

كشاورزي و صنايع 

 تبديلي
1390 

 صمغ هاي گیاهي 2
شركت صمغ هاي غذايي 

 فراگام

كشاورزي و صنايع 

 تبديلي
1390 

 1390 شیمي و پتروشیمي یا پلیمر كارگیل يکتاكیم پلیمر هاي گیاهي 3

 عصاره شیرين بیان 4
شركت كیمیا عصاره 

 فارس

كشاورزي و صنايع 

 تبديلي
1390 

 شركت وند سیستم نوين تولید نان صنعتي 5
كشاورزي و صنايع 

 تبديلي
1390 

 شركت سداب سبز سس هاي گیاهي 6
كشاورزي و صنايع 

 تبديلي
1390 

 بسته بندي گوشت 7
جتمع فرآورده هاي م

 گوشتي پونه نوين شیراز

كشاورزي و صنايع 

 تبديلي
1390 

 ذوب فلزات 8
صنايع ذوب ريسي 

 چهلستون
 1390 صنعت و معدن
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9 
كلیه طرحهاي صنعتي ستاد 

 سرمايه گذاري استان

طرحهاي سازمان سرمايه 

 گذاري استان همدان
 1390 كلیه گراشها

10 
طرح تولید شمش فوالد آلیاژي 

 CCMوش به ر

شركت فوالد كیمیاي 

 صبا
 1391 صنعت و معدن

 طرح مجتمع ذوب آهن بیستون 11
شركت مجتمع ذوب آهن 

 بیستون
 1391 صنعت و معدن

 طرح تولید شکالت 12
شركت پارس شکالت 

 آسیا
 1391 صنايع غذايي

 تولید فرنچ فرايز 13
شركت كشت و صنعت 

 كردستان
 1391 صنايع غذايي

14 

فلزي و غیر  تولید قالب هاي

فلزي سازه هاي ساختماني و 

 عمراني

شركت كومش فرم 

 صنعت
 1391 ساختماني

 تولید قوطي هاي فلزي 15
مجتمع صنايع قائم آلوم 

 نور
 1391 صنعت و معدن

16 
شیشه هاي ايمني، نشکن، و دو 

 جداره
 1392 صنعت و معدن مهدي قدسي روحاني

 1392 صنعت و معدن راوند شركت ساويز بافت تولید نخ و فرش ماشیني 17

 1392 صنعت و معدن سید رضا رفیعي سامانه پرتو دهي گاما 18

 تولید انواع تیوب هاي پالستیکي 19
شركت آوين شیمي 

 پالست
 1392 صنعت و معدن

 1393 صنعت و معدن شركت فوالد كاران افق تولید میلگرد و كالفهاي فوالدي 20

 1393 صنعت و معدن عیل بهبهانياسما شركت سرجین بافت بهبهاني 21

22 
كارخانه تولید برق مقیاس 

 كوچک
 1394 برق فرزين زنگوئي

23 

طرح فناوري  سامانه چند 

 منظوره پرتو دهي  گاما
 1396 پزشکي شركت شارپرتو ايرانیان

 طرح توسعه سیمان سفید 24
شركت توسعه سیمان 

 سفید زاگرس
 1396 صنعت و معدن
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 دنا گستر طرح المللی بین مشاور نیمهندس گروه یسازمان چارت-5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امل و عضو هیات مديره:مدير ع

 سید عبدالخالق سجادي

مدير مطالعات اقتصادي)بازار( 

    و بین الملل: مدير خدمات بانکي 

 علي اكبر كشاورز

مدير مطالعات مالي:     

 ابراهیمي لیال خانم

 

     مدير مطالعات فني: 

 سید عمران حسیني

 

 دير نظارت و كنترل پروژهم

 سید حامد سجادي

 

ريیس اداره نظارت و كنترل 

 پروژه:

     آقاي فريدون اسمي زاده            

 مشاور امور حقوقي

 سمانه براتيخانم 

فني و  شاور امورم 

قاي آ  سرمايه گذاري:

 صلواتیان نادر

    IT     و  R & D 

آقاي   محمد رضا   

 بهمني فرد 

 يترئیس دفتر مدير

 طنین محمدي

 كارشناسان

 

مدير ارتباطات  با مشتريان 

و پذيرش طرح ها: :            

 سید هادي سجادي

اداري  مالي و  مدير امور

               و پشتیباني:           

 زيبا باب الحوايجي

  گروه اعتبار سنجي و   

 خدمات بانکي

 علیرضا  موحدي راد 

 

گروه عارضه يابي و طراحي و 

اصالح ساختار سازماني و 

 تولیدي

گروه مطالعه و تحقیقات 

 منطقه اي

 

گروه تامین اعتبار مالي داخلي 

 و خارجي

 

دپارتمان امکان سنجي و 

 مطالعات

دپارتمان مشاوره و 

 راهبرد ها
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 شرکت مهندسین مشاور بین المللی طرح گستر دنالیست اعضاء هیئت مدیره -6

 

 

 کارشناسان شرکت مهندسین مشاور بین المللی طرح گستر دنا-7

 

 ردیف عنوان تعداد میانگین سابقه کار

 1 کارشناسان مالی 5 سال 21

 2 کارشناسان اقتصادی 6 سال 18

 3 کارشناسان فنی 20 سال 22

 4 کارشناسان متفرقه 12 سال 12

  

 اعضاء هیئت مدیره

 مسئولیت درشرکت درک تحصیلیم رشته تحصیلی سابقه )سال( متولد نام ونام خانوادگی ردیف

سید عبدالخالق  1

 سجادی

مدیریت بازرگانی   35 1334

 مدیریت صنعتی

 رئیس هیئت مدیره  دکترا

 عضو هیئت مدیره  کارشناسی اقتصاد 35 1334 علی اکبر کشاورز 2

 مدیر عامل کارشناسی ارشد مدیریت انفورماتیک  12 1363 سید هادی سجادی  3

 عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد شیمی معدنی 10 1362 لیال ابراهیمی 4
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 شرکت بین المللی طرح گستر دنا:

 مهندسین مشاور در زمینه  تهیه طرح های توجیهی و گزارشات نظارتی بانکی

انجمن مديران ايران و  داراي عضويت در كانون مشاوران اعتباري وسرمايه گذاري بانکي،

 اقتصادي ايران و... سازمان سرمايه گذاري و كمکهاي فني و جامعه مديران صنعتي ايران،

 واحد جنوبي 9طبقه   20، پالك پايین تر از اتوبان همت شیراز جنوبي، آدرس تهران،

 021-88037024و  021-88058727و  021- 88058728تلفکس:
 09128886375 -09121238229 همراه:

    ilema        وب سايت

mailto:info@tgdc.ir

