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ارائه خدمات مهندسي و مشاوره و طراحي پايه و    ز تاسيس آندر تهران تاسيس گرديد و هدف ا 1383شركت طرح صنعت و پااليش در سال 

ي در  تخصص –ر فني داك ميباشد. اين شركت با اتكا به   ,EPC و سپس مرحله اجراEP   ابتدا در مرحله  تفصيلي پروژه های نفتي و صنعتي
فارغ التحصيل از  ,مران و...( با تجربه ع   ,معدن  , شيمي , برق  ,صنايع  , ديره با جذب نيرو های فني متخصص)مكانيكهيئت م  سطح

ده  اد  توان فني و تخصصي را به سطح قابل قبول افزايش   ), تكنيك تهران( پلي ر )ير کبيام ي صنعت دانشگاههای معتبر ) عمدتا ازدانشگاه

پترو شيمي بين  ,  پارس  پترو    , سابق شركت های مگاموتور نيروهای متخصص و توانمندهيئت مديره شركت از   ر موسس و.)كاد است
  مطالعات امکان سنجي و  مربوط به انجام خدمات   پتانسيل وتجربه  باشند(.شركت طرح صنعت و پااليش فلزات و معادن ميو صنايع    الملل

اهها و  احداث صنايع و نيرو گ   در زمينه(MC)و ارائه خدمات  مديريت  طرح  انجام طراحي پايه و تفصيلي و  توجيهي  یتهيه طرح ها
 را دارد.   و ميلگرد  و آهن اسفنجي و گندله و سنگ آهن و اسلب توليد شمش و ورق پااليشگاهها و کارخانجات  
 : يهي جوتطرح  مطالعات امکان سنجي و از كارهای انجام شده تهيه

کت های مطرح در رشرکت نوشاب از ش و فرمند( , شرکت شکالت پرند)   وه طبيعت رگ ,ميهن يات و لبنبستني وه  گر  شرکت های  •
 اند.  شرکت طرح صنعت و پااليش انجام دادهتوسط   نکي را طرح های باکان سنجي مالعات امطصنايع غذايي هستند که 

  کرمانشاه ر شهر روزه ديف انتشار اوراق مشارکت پروژه مجتمع تجاری •

  احداث قطار شهری  شهر جديد هشتگرد طرحانتشار اوراق مشارکت پروژه  •

با مشاركت شركت ساسول آفريقای جنوبي جهت احداث پااليشگاه توليد بنزين و گازوئيل از  GTL تهيه طرح توجيهي ايجاد پااليشگاه  •
 گاز متان در منطقه عسلويه 

 ,یعانات گاز يم  تيکاندنس ئيل ازو گازو نياحداث پااليشگاه توليد بنز •

   CHP  اث نيروگاههایطرح توجيهي احد •

 مگاواتي بندر عباس   648  احداث نيروگاههای مقياس کوچک , احداث نيروگاههای گازی •

 مگاواتي بندر عباس  1000احداث نيروگاه سيکل ترکيبي  •

     مگاواتي عسلويه1000احداث نيروگاه سيکل ترکيبي  •

 مگاواتي مسجد سليمان  1000ترکيبي  لاه سيکگوراحداث ني •

 طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبي   12و  8  و  7    , 6   , 1ارت برطراحي پايه و تفصيلي فاز های همكاری و نظ  •

 سنگين   قير سروش از نفت خام فوق  پااليشگاه  طرح توجيهي احداث  •

 سنگين   نفت خام فوق  پااليشگاه  •

 گ آهن اسپيدان  زی سندله ساانه گنخراطرح توجيهي احداث ک •

 نز  آهن اسفنجي فوالد نط •

 کارخانه توليد بيلت و شمش ذوب آهن نطنز   •

  احداث واحد نورد محصوالت فوالدی طولي )انواع ميلگرد((  •

 )كارخانه مگامتانول( تن در سال بندر دير   0000/650/1توليد متانول از گاز طبيعي با ظرفيت   •

 از گاز طبيعي   کهزار تن توليد آمونيا726و     اوره  ميليون تن کيتوليد  يطرح احداث پتروشيم •

 طرح احداث مجتمع پتروشيمي های منطقه آزاد  چابهار     •
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 رجايي  شهيد بندر ساحلي ترافيک لهکاس صادراتي پايانه احداث •
 و گازوئيلجهت توليد بنزين   طرح احداث پااليشگاه ميعانات گازی •
 دراتي ايران     نگين صابک و سخام س تفنطرح احداث پااليشگاه   •

 سبک یگاه نفت فوق سنگين سروش در عسلويه جهت توليد قير و برشهاطرح احداث پااليش •

 طرح احداث مجتمع پتروشيمي توليد پلي استايرن  انتخاب •
 طرح احداث پااليشگاه نفت فوق سنگين قشم •
 طرح احداث واحد تقطير خال پااليشگاه کرمانشاه •
 12شيمي الفين روتمع پتجم طرح احداث •
 يشگاه الوانطرح احداث واحد تقطير خال پاال •
 طرح احداث واحد دمش قير پااليشگاه شيراز •
 طرح احداث واحد دمش قير پااليشگاه آبادان •
 طرح احداث واحد دمش قير پااليشگاه بندرعباس •
 پتروشيمي متانول قشم    MTBEطرح احداث واحدتوليد  •
 کرمان  2شهرک صنعتي شماره ر مگاوات د 25به ظرفيت  CHPمان برق و حرارت ه توليد همزاگنيرو ثادطرح اح نظارت بر اجرای  •

  Fluid catalytic cracking -FCCبا تکنولوژی کراکينگ Fuel Oil -Mazutسبک نفتي از برشهایپااليشگاه توليد انواع پترو •

 

( توليد قطعات   KNOW- HOWتهيه دانش فني )    , شگاههايال سيستمهای يو تيليتي نيروگاهها و پا  طراحي ونظارت بر اجرای
خودرو پرايد همچنين طراحي و تهيه ماشين آالت توليد قطعات فوق در شركت مگا موتور و ....... مي    گيربكس و اكسل  , وتورم

ر فني  رد كادر به فصحناز تخصصهای م   طراحي ماشين آالت و تهيه و خريد وساخت ماشين آالت   , طراحي خطوط توليد.باشند
دن و استفاده از آخرين تكنولوژی روز و ارتباط با مراجع فني علمي تخصصي و بهره گيری از ز بوبه روهيئت مديره اين شركت مي باشد. 

  در ارائه خدمات از توانمنديهای بارز اين شركت مي باشد.اين شرکت موفق به اخذ رتبه از سازمان مديريت و    سيتم مديريت كيفيت
 ت.ر ارائه خدمات مشاوره و مهندسي گرديده اسد  يزینامه ررب

 

 یو سررمايه گرذار یو از موسسين  و عضو کانون مشاوران اعتبار بوده   جزو مهندسين مشاور منتخب بانك صنعت و معدن  اين شركت

 شد : ال مي بيذ درصنايع کشور  يبانک
 

 

•      

•                

•            

•           
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 ساختمان •

 مسکن و شهرسازي  •

 نفت و گاز  •

 صنایع فلزات اساسی  •

 انرژي )نیرو( •

 صنایع پتروشیمی •

 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی •

1-2-  

طرح و پروژه صنعتي و يا توليدی ، و با در نظر داشتن متفاوت  کايي ينهی با توجه به دامنه وسيع فعاليت های مورد نياز از مرحله آغاز تا بهره بردار
، طيف وسيعي از خود تخصصي خود و همکاران صنعتي به تجربيات و قدرت علمي کادرطرح صنعت و پااليش، با توجه  بودن مراحل کار ،شرکت

بعد از اتمام آن به صنعتگران و فعاالن اين عرصه ارايه   رح وام طجانن در حي خدمات را در دوره های مختلف سرمايه گذاری صنعتي قبل از شروع طرح،
  .مي دهد

 
  یت از بانک مرکزشارکبا تجربه اخذ مجوز انتشار اوراق م  عتي از بانکهای کشورانجام مطالعات امکان سنجي واخذ تسهيالت صن -1
 مطالعات زيست محيطي    -2

 مطالعات اتصال به شبکه -3

 ار دقيق ، لوله كشي ، تاسيسات  و فرايند  ( برق ، ابززه ،  ، سا  ریماطراحي پايه و تفصيلي )مع -4

 مديريت پيمان  -5
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ت اين صنايع كارنامه درخشاني  سيساهای جانبي و تاهای بخشو با حضور در پروژهمختلف   صنايعبا فعاليت در  طرح صنعت و پااليششركت 
ها را  در پروژه وبي توانايي انجام خدمات طراحي، مهندسي و مشاوره به خ شركت ينا را در اين حوزه برای خود رقم زده است و در حال حاضر، 

 وارد زير است:گستره خدمات شركت در اين صنايع شامل م   رد. دا
 

Ø       مطالعات امكان سنجي 

Ø     يفهومطراحي م   

Ø     خطوط توليد و ماشين آالت و تجهيزات    طراحي پايه 

Ø     اشين آالت و تجهيزات يد و موط تولطخ   طراحي تفصيلي 

Ø       خدمات مهندسي خريد 

Ø      خدمات مهندسي اجرا و نظارت كارگاهي 

Ø     ندسي و نظارت عاليه خدمات مشاوره مه 
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  بت، ارتفاع و مسائل زيست محيطي بررسي شبکه برق منطقهای،شناسايي موقعيت و مشخصات جغرافيايي سايت و شرايط محيط حاکم بر آن از جمله تغييرات دما، رطو

 ه تامين و کيفيت برق تحويلي به کارخانجات مجاور  نحو
 تامين گاز مورد نياز نيروگاه    ه و نحوهاني منطق رس از بررسي شبکه گ

 ارهای موجود در محدوده سايت و محاسبه ميزان برق مورد نياز آنها  مطالعات ب
 (    CHPداری از ظرفيت بازيافت حرارتي نيروگاه ) بررسي امکان بهره بر

 رارتي  ريکي و ححاظ الکتل  بهای موجود کارخانجات مجاور و برآورد ميزان بار مورد نياز آنها  باره مطالعات  

 
 

 
   تعيين ظرفيت ممکن جهت نصب در هر يک از ساختگاهها

 تهيه طرح فني و اتصال به شبكه  
 کيلوولت جهت اتصال واحدهای نيروگاهي    20/63ع  ق توزي بررسي پستهای فو

 فوق توزيع جهت کاهش هزينه های اتصال  پستهای    وه آرايشنحر  بررسي امکان تغيير د
 سي تعداد فيدرهای رزرو پستهای فوق توزيع  برر

 فوق توزيع و قابليت اطمينان هر يک از فيدرهای موجود  بررسي ميزان و نوع بارهای موجود در پستهای  
 بار    و حداکثری حداقل  يو ارسن  2حالت قبل و بعد از نصب مولدها و در    2مطالعات پخش بار در  جام  ان

 عد از نصب مولدها  انجام مطالعات اتصال کوتاه قبل و ب
 ها و دياگرامهای تک خطي نحوه اتصال  تهيه نقشه 

 فاظتي و تعيين تعداد و نوع حفاظتهای مورد نياز  تهييه دياگرامهای ح
 ات مورد نياز در تجهيزات شبکه وکارخانه  غييربررسي ت 

 ای مربوطه  قه برق منط  م شده بهجاانارائه نتايج مطالعات  
 طقه ای به منظور برگزاری دفاعيه از طرحهای ارائه شده  شرکت در کليه جلسات برق من 

 منطقه ای مربوطه    اخذ مجوز اتصال به شبكه از برق

 
 

 
 عه توليد پراکنده طرشت  سمرکز تو  العملهایورستبررسي و ارائه کليه د 

 ، نوع حرارت مورد نياز  ميزان حرارت مورد نياز، منحني مصرف حرارتي  مجاورت ساختگاه از نظر  بررسي کليه بارهای حرارتي موجود در
 ئه شده و تکميل جداول مورد نظر توانير  ارا  بررسي منحني های افت در مولدهای

 در نقطه تحويل به صورت پيشفاز و پسفاز  مين شده  خالص تض  يترفتعيين ضرايب قدرت در ظ
 عيين ظرفيت خالص تضميني و نرخ حرارتي خالص تضميني بخش توليد  ت
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 (    CHPتي )نگارش طرح بازيافت حرار
 شت به منظور برگزاری دفاعيه از طرحهای ارائه شده  ه طر شرکت در کليه جلسات مرکز توسعه توليد پراکند

 وسعه توليد پراکنده طرشت  ز مرکز ته مولد ادي ئياخذ مجوز تا

 
 

 
 ارائه پيشنهاد نهايي    ای وسه انتخاب شده و انتخاب يکي از آنها و ارائه جداول مقايمقايسه تکنولوژيهای رايج توليد برق مطابق با ظرفيت  

 ه  نتخاب شدا  ژیمعرفي سازندگان تجهيزات بر اساس تکنولو
 مختلفي نظير:    ب نوع و تعداد بهينه مولدها در سناريوهایانتخا

 حداکثر سازی راندمان مجموعه    -
 کاهش هزينه تمام شده    -
 يش از نياز سايت و امکان فروش آن توليد برق ب  -
 در دسترس پذيری  ات،  قابليت تامين تجهيز  -
 قطعات يدکي و لوازم مصرفي    -

 
 

 
 ، بهره برداری و آموزش  برآورد های مالي سرمايه گذاری مورد نياز کل اجرای طرح شامل خريد تجهيزات اصلي، لوازم جانبي، نصب و راه اندازی

 بهره برداری تجاری از مولد جهت اطالع سرمايه گذار    شروعپيش بيني درامدهای طرح از زمان  
 گذاران  ای اطالع سرمايه اريوهای مختلف و استخراج مدل مالي طرح بردی در سن و اقتصا   ليماتهيه طرح  

گذاری و نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار  ايه  ( ، نقطه سربه سر، خالص ارزش فعلي کل سرم  ROEده آورده ) ( و دوره بازگشت سرمايه، نرخ باز   IRRتهيه نرخ بازده داخلي ) 
 سهامداران  
 وزارت نيرو   عامل از  به بانک  فيعراخذ نامه م

 
 د نياز نيروگاه  بررسي شبکه گازرساني منطقه و نحوه تامين گاز مور 

 در هر يک از ساختگاهها    گاز  ط شرکتتعيين مشخصات سوخت تامين شده توس
 ه در هر يک از ساختگاههای مورد بررسي  ز نيروگا مورد نياز  گااخذ تائيديه شرکت گاز مبني بر تامين  

 رسي دستورالعمل های زيست محيطي و ارائه گزارشات مورد نياز به سازمان محيط زيست  بر
 سان سازمان محيط زيست  رشنا م نمودن شرايط بازديد از محل احداث نيروگاه به همراه کافراه

 ع از طرحهای ارائه شده  جهت دفا  حيط زيستم  انشرکت در کليه جلسات برگزار شده در سازم
    محيطي جهت احداث نيروگاه  اخذ تائيديه زيست

 مطابق دستور العملهای توانير  تدوين و ارائه کليه مستندات تيم فني و مالي سرمايه گذار  
 ی از برق منطقه ای مربوطه  نداز اخذ پروانه احداث و راه ا
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 رخانجات مجاور  بررسي کليه روشهای فروش و تبادل برق با وزارت نيرو و کا

 جهت تعيين در صد فروش برق به وزارت نيرو از کل انرژی توليدی    بستهبررسي منحني های بار مصرفي کارخانجات وا
 ودن ميزان پيش پرداخت دريافتي  جهت تضمين به وزارت نيرو با توجه به متغير بل بهينه  تعداد سان  ييتع

 ما و ارائه آن به وزارت نيرو  تهيه جدول زمانبندی احداث با توجه به نظر کارفر
 ت نيرو  وزاراخذ قرارداد فروش برق به  
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 ل  انجام مي گيردطي مطابق فرمت ذيمطالعات زيست محي
 

 نهايي  نهيست، گزيم محيط زمهت ني و مكاني، زمان آغاز و خاتمه، اثراای فهگزينه -

 

 
 تعريف محدوده مطالعاتي و نمايش آن روی نقشه   -3-1
 شيميايي   -محيط فيزيكي  -3-2

 و كيفيت هوا  اقليم  -3-2-1
 اقليم   -3-2-1-1
 وا  منابع آالينده ه -3-2-1-2

 صدا و ارتعاش:   -3-2-2
 ها نكيفيت آ و  آبمنابع   -3-2-3

 های سطحي آب -3-2-3-1
 های جاری: آب -الف
 های ساكن: آب -ب

 های زيرزميني: آب -3-2-3-2
 شناسي: اقيانوس -3-2-3-3

 خيزی: تكتونيك و لرزه -شناسي زمين -3-2-4
 خاك:  -3-2-5
 توپوگرافي:  -3-2-6

 محيط بيولوژيكي -3-3
 های گياهي طبيعي: يشرو -3-3-1
 جانوران: -3-3-2
 تي: ق ويژه زيسمناط  -3-3-3

 اجتماعي:  -محيط اقتصادی  -3-4
 محيط اجتماعي   -3-4-1
 محيط اقتصادی  -3-4-2

 محيط فرهنگي  -3-5
 

 
 شيميايي:  -زيكي محيط في -4-1
 محيط بيولوژيكي:  -4-2
 ي: اجتماع  -دی محيط اقتصا -4-3
 محيط فرهنگي:   -4-4 
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 برداریها در فازهای ساختماني و بهرهارزيابي هر يك از گزينه -5-1
 پذير بر منابع و محيط زيستنااثرات غيرقابل اجتناب و جبران  -5-2
 انتخاب گزينه نهايي  -5-3

  
 فيزيكي محيط  -6-1
 محيط بيولوژيكي -6-2
 اجتماعي  -محيط اقتصادی -6-3
 محيط فرهنگي  -6-4

 
 مراقبت و پايش  -7-1
 آموزش -7-2
 مشاركت عمومي  -7-3
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 :طراحي فرايند  و تهيه دفترچه محاسبات و تهيه نقشه 
نفت فوق سنگين سروش  چون  گيطراحي معماری ، سازه ، برق ، ابزار دقيق ، لوله كشي ، تاسيسات  و فرايند  پروژه های بزر

اراك ، فوالد خراسان ، فوالد خوزستان ،  يمه پتروشيطرح توسع، ن سلويه ، پتروشيمي ماروهم ع , مجتمع های اولفين نهم و د
و دهها طرح مسكوني ، تجراری بلنرد مرتبره   ، سازه های فضاكار انبارهای مكانيزه و سالن های توليد صنايع خودروسازی كشور

بره انجرام  تبا موفقيرگ كشور بزن مشاورين  و پيمانكارا اركتيا با مش به امروز در قالب اين شركت در  سالهای گذشته ورا تا  
 رسانيده اند.

المللري از تهيه دفترچه های محاسبه و نقشه هرای اجرائري و مشخصرات فنري مطرابق برا آخررين اسرتانداردها و كردهای بين
 يباشد.  توانائيهای بخش طراحي اين شركت م
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•  MES

 

✓ 

✓ ADMINISTRATION & RESTAURANT  

✓ AT CATALYST 

✓ AT CONTAINER 

✓ Control Room 

✓ EMERGENCY DIESEL GENERATOR  

✓ GUARD HOUSE 

✓ Laboratory 

✓ MAINTENANCE SHOP 

✓ SUBSTATION 

✓ TRUCK WEIGHER ROOM 

✓ INDOOR STORAGE 

✓  PRODUCT WARE HOUSE 
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برزرگ سراختماني ، صرنعتي ، و بره اين شركت ساليان متمرادی در بخرش طراحري مشراورين  يكادر مجرب و اعضای تيم فن

 .نديمي مشغول بكار بوده اتروشگاز و پ   خصوص صنايع نفت و
ازه ، برق ، ابزار دقيق ، لوله كشي ، تاسيسات  و فرايند  پروژه های بزرگي چون مجتمع های اولفين نهم و ماری ، سطراحي مع

فوالد خوزستان ، انبارهرای مكرانيزه و سرالن د خراسان ، اراك ، فوال دهم عسلويه ، پتروشيمي مارون ، طرح توسعه پتروشيمي
و دهها طرح مسكوني ، تجاری بلند مرتبه  را تا به امروز در قالب ايرن  رای فضاكا، سازه ه رشوليد صنايع خودروسازی كی توها

 نيده اند.شركت در  سالهای گذشته و يا با مشاركت مشاورين  و پيمانكاران بزرگ كشور با موفقيت به انجام رسا
 :نهمچوتسلط كامل با نرم افزارهای طراحي و محاسباتي  

SAP, ETABS, SAFE , AUTOCAD , CADPIPE , PDS , CARRIER , MATLAB ,  

CALCULUX ,XSTEEL , Microstation , …  

 و آئين نامه های همچون :

ACI, BS, AISC, ASTM , AASHTO , API , IEC , VDE , UBC , IBC, ASCE, AISI 
ي از لرالملبينو كردهای ا دهابق برا آخررين اسرتانداري مطرتهيه دفترچه های محاسبه و نقشه هرای اجرائري و مشخصرات فنر

 توانائيهای بخش طراحي اين شركت ميباشد.
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 بسياری مي باشد . شرکت ساماناتمام رسانيدن آن شامل مراحل اداری، طراحي و اجرايي   شروع نمودن يک فعاليت صنعتي و توليدی تا به

ذيربط اقدام به عقد قرارداد های مديريت پيمان با   شرکت های  و زمان ها  دن با سابوط  ی مختلف و با در ارتبايمها صنعت با در اختيار داشتن ت
نهايي واحد صنعتي  ری و تحويلاين پيمان تمامي فعاليت ها از تاسيس شرکت تا دريافت پروانه بهره بردا سرمايه داران محترم نموده است . در

زماني تعيين شده گزارش های تصويری و کتبي به سرمايه گذار   ایر دوره ه د  و   پااليش انجام مي گردد   عت وو توليدی توسط شرکت طرح صن
. تمامي انجام خواهد گرفت ارايه مي شود  نهايي سرمايه گذار  نظر  با  اين قراردادها  انتخاب ها در  امي  . اقدامات و  انجام چنين   دواريمما  با  تا 

 . راه اندازی واحد های صنعتي و يا توليدی بيافزاييم د وشبرعت پيسرر کاسته و ب ذاران محترميه گقراردادهايي از دغدغه های سرما
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 چارت سازماني  -2

 
 
 

 

و بره كادر مجرب و اعضای موسس اين شركت سراليان متمرادی در بخرش طراحري مشراورين برزرگ سراختماني ، صرنعتي ، 
 اند.خصوص صنايع نفت و گاز و پتروشيمي مشغول بكار بوده 
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رشته تحصيلي/ محل   سمت   نام ونام خانوادگي  رديف 

 تحصيل 

سابقه  

 مرتبط کار

 تجربه و سوابق کاري 

 مديرعامل عليرضا حسن پور اصيل  1

مهندسررري فررروق  ليسرررانس  
س  صنايع/ سرتمهای يمهندسي 
 يدانشرررگاه صرررنعتاز مرررالي

 اميرکبير

 (انپلي تكنيك تهر )

 /عمهندسري صرنايليسانس     
 اميرکبير يه صنعتدانشگااز

 سال 32

 :مجری و مدير پروزه در
 ا موتورگم 

 پترو پارس
 شيمي بين المللوپتر

 و ..... 
 

 راضيه ممتازصنعتي 2 
كارشررررناس 

 ارشد
حقررروق از فررروق  ليسرررانس  

 دانشگاه تهران
 سال25

امور حقروقي   ارشد    کارشناس
قراردادهررای داخلرري و بررين 

 لمللا

3 
 

  يفن  تنومعا  یحسين غضنفر
 صررنايع از يمهندسرر یاتررردک

 علم و  صنعت   دانشگاه
 سال 15

 علم و  صنعت  دانشگاهاستاد 
 امجری و مدير پروزه

4 
 

 علي شعبانيان
كارشررررناس 

 ارشد

ليسانس  مهندسري مكانيرك/ 
 صنعتي اصفهان

 سال20
ری و مدير پروزه در پتررو جم

 پارس، وشركت تكنيپ فرانسه 

5 
 

 پرهام ميرزا قاسم خاني
ناس شررررراك

 ارشد

 فررروق  ليسرررانس  مهندسررري
 شيمي/ صنعتي اصفهان

 سال20
 كارشناس ارشد طراحي 

 پترو پارس و ..... 

6 
 

 كامران اسفندياری        
كارشناس  

 ارشد

دانشگاه    /مهندسي متالوژی  
 ستانبولصنعتي ييلديز ا

 سال20
  /شركت صنعتي كاد ماشين

 تك      مهندسين مشاور اري

7 
 

 رتيمور حسن پو 
كارشررررناس 

 رشدا

م انيرك/ كليسانس  مهندسري 
 علم و صنعت 

برررررريش از 
 سال30

مررردير كرررل  تعميررررات و  
 نگهداری   شركت مخابرات

8 
 

 محمد حسن پور
كارشررررناس 

 ارشد

ليسانس  مهندسي الكترونيك/ 
 ندانشكده فني تهرا

 سال15
 مجری و مدير پروزه در

 پترشيمي ماهشهر

9 
 

 رادوحدی علي م
كارشناس  

 ارشد

دانشرگاه ن/  سانس معرديل  فوق 
امي پلي تكنيك   کبير)رصنعتي 

 (تهران

 سال   18

 مجری و مدير پروزه در
 پترو پارس،مترو تهران، و .....

10 
  كارشناس يروح اهلل جهان

 ارشد 
/   يليسانس مهندسر مکانيرک 

 یاردانشگاه س
سرررازه هرررای نيروگررراهي و  سال 18

 پااليشگاهي و صنعتي

 فاطمه  سياح    11
كارشناس  

 دارش

د/ علم و  هندسي مواليسانس  م
 ت عصن

 سال15
تهران  /ماشين سازی قدير  

 بركلي 
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 نام ونام خانوادگي  رديف 

 

رشته تحصيلي/ محل   سمت  

 تحصيل 

سابقه  

 مرتبط کار

 تجربه و سوابق کاري 

       رحمانيان  نجات اله    12 
كارشررررناس 

 ارشد 

مهندسرري شرريمي     فرروق   
 رازليسانس      دانشگاه شي

 لاس10
 ، پتروشريمي برينرس  پترو پا
 الملل

 صادق رضا فخری 13
 

كارشررررناس 
 ارشد

 –مهندسرري عمران)سررازه( 
دانشكده فني دانشگاه تهران  
اميرکبيرر)  دانشگاه صرنعتي 

 (پلي تكنيك تهران

 سال10

  TECHNIPاولفرين اراك ،
 فرانسه و نارگان ايران

 نسب ینوبر یمهد 14
س شررررناكار

 ارشد

امير  )يرربکدانشگاه صرنعتي 
 (هرانكنيك تپلي ت

 سال10
 سريکل ینيروگاههرا   مپنرا

 يترکيب

 طرح صنعت و پااليش سال10 تبريز/   برق مهندسي کارشناسي کلخوران اصالئيان ليال 15

 کارشناسي اکبری حسين 16
/ دانشرگاه   عمران مهندسي

 تهران
 سال15

 و نيروگرراهي هررای سررازه

  صنعتي و پااليشگاهي

 مجيد آذرمگين 17
ناس  شراك

 ارشد

ماری/ عليسانس  مهندسي م 
 آلمان  -دانشگاه فني برلين

 سال18
شركت يوشكوس،زپوتكا آلمان 

 ومشاورين صدر صنعت ايران

2-2-  

• 
• 
• 

 ر پيوتامک  دستگاه 20 •
  LAP TOPعدد5   •

 عدد پرينتر 15 •
 عدد اسكنر  5 •
 (WIRELESS LANشبكه كامپيوتری ) •
 ADSL پرسرعت  اينترنت •
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1389 1389 1,500,000,000,000 
سازمان نوسازی و  

 بهسازی شهر کرمانشاه 

بهسازی و نوسازی خيابان مدرس شهر 
 رکت ( ) انتشار اوراق مشا  کرمانشاه 

1 

 2 شهر بازی حداث طرح ا شرکت هيربد 1,400,000,000,000 1389 1389

 3 شهر هطرح احداث پايانه صاداراتي ما  ي شرکت نفت ميام 150,000,000,000 1389 1389

 4 طرح احداث شهر بازی لشکرک تهران  شرکت آريا هيرسا 1,400,000,000,000 1389 1389

1390 1390 35,000,000,000 
گذاری  رمايه شركت س

 هادی 
 5 طرح احداث شهرک توريستي سياهکل

 ران توسعه مک تكشر 3,400,000,000,000, 1391 1391
ع پتروشيمي های منطقه مطرح احداث مجت

 چابهار  آزاد
6 

1391 1391 5,400,000,000,000 
وزارت راه و شهر  

 سازی

شهر جديد    طرح احداث قطار شهری
 هشتگرد ) انتشار اوراق مشارکت ( 

7 

1392 1392 50,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 ارت قشمتج

  تجاری ,,  يطرح احداث شهرک مسکون
 غرب قشم  هکتاری  163رفاهي 

8 

1393 1393 4,100,000,000,000 
گروه سرمايه گذاری 

 ميهن

شرکت مجتمع   شهر لبنيات طرح توسعه
صنايع غذايي لبني و بستني جهت 

وليد کره , دوغ ,  شهر لبنيات )جهت ت احداث
 ماست و شير( 

9 

1393 1393 6,200,000,000,000 
شرکت پارس  

 پتروچين 

رده های  ويانه صادراتي فرآاپ  احد اث   طرح
 نفتي بندر چابهار

10 

1393 1393 600,000,000,000 

شرکت پايانه صادراتي  
فرآورده های نفتي  
 بندرشهيد رجايي 

  پايانه صادراتي فرآورده های  احد اث   طرح
 نفتي بندرشهيد رجايي 

11 

1394 1395 5,500,000,000,000 
حسيني و   شركت 

 شرکا  
 در قزوين اریتج مجتمع  ثطرح احدا

 
12 

 13 مشهد در ستاره 5 هتل اث احد طرح شرکت پايانه  600,000,000,000 1396 1396

1396 1396 700,000,000,000 
پتروچين  شرکت

 پارس
ورده های  پايانه صادراتي فرآ طرح احداث

 طقه آزاد چابهارنفتي در من
14 

شرکت رهام منطقه   700,000,000,000 1397 1397  15  یفرآورده ها اتيرصاد پايانه اث احد طرح
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 بندر چابهار ينفت اربهاچ

 

3-2-  

 

 

 
    

 1 نوسازی خطوط توليد نوشابه های غير الکلي خوشاب شرکت توليدی  1389 1389

1390 1390 
توليدی پرورش  عاوني شرکت ت

 555شتر مرغ

احد توليد , کشتار و فرآوری و  طرح توسعه
 شتر مرغ گوشت 

2 

 برف آو قنديل  ي شركت تعاون 1391 1391
تحت کنترل   CA يتن 10000سردخانه 

 ک  ياتمسفر
3 

 پوئينک ي بازرگان یتوليدشركت  1392 1392

و بسته  يتوسعه کارخانه توليد ماکارون )طرح
برنج  -سويا  -و قند -شکر– يشرشته آ یدنب

 (آرد -
 

4 

1393 1393 
  و  يانواع نوشابه و آب معدن  توليد  طرح

 انواع ماالشعير 
5 

1393 1393 
خطوط  ماشين آالت و   یازبهسو  ینوساز

 يغير الکل  یها توليد انواع نوشابه
 

6 

1394 1394 
 یکشاورز یتوليد ي نوتعاشركت 

 هفت چاه ابتکار   یو دامپرور

واحد نيمه صنعتي پرواربندی  طرح احداث
 بره

 به ظرفيت 
 (رأس در هر دوره  500 )

 

7 

1394 1394 
  پرشيا پروتئين  ساينا شركت

 خاص  سهامي

  و یفرآور واحد  آالت نيماش زيتجه و تکميل
  و همبرگر  ديتول و  مرغ و گوشت یبند بسته

 برگر مرغ
 

8 

 9 له و پودر کاکائوژتوليد  پودر طرح  1395 1395

1395 1395 
  يطرح توسعه شرکت مجتمع صنايع غذاي 

شهر لبنيات  جهت احداث يو بستن يلبن
 است و شير( , دوغ , م هت توليد کره )ج

10 
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1396 1396 
  خوراکي   يد روغنرخانه تولاکث طرح احدا

 طبيعت 
11 

 12 طبيعت   يتن ماه ث کارخانه توليد طرح احدا 1396 1396

 13   يوجه فرنگگ ربث کارخانه توليد طرح احدا 1396 1396

1396 1396 
   یچا یبسته بندث کارخانه طرح احدا

 طبيعت 
14 

1398 1398 
راستين تجارت  ي بازرگان شرکت

 سالم 

طرح احداث شهر لبنيات )جهت 
, دوغ ,    يگياه , کره يتوليد بستن

 , پنير  و ....(   يخامه گياه 
 

15 

1399 1399 
  يياغذ یفرآورده ها  شرکت

 ن آرشايجهان نگ
  یبسته بند کارخانه  احداث طرح

 خشکبار و حبوبات انواع
16 

 
 

کت های مطرح در صنايع غذايي  رشرکت نوشاب از ش و فرمند( , شرکت شکالت پرند)   وه طبيعت رگ ,ميهن ت يا و لبنتني سبوه  گر  ی اهشرکت 
 اند.   اليش انجام دادهصنعت و پاشرکت طرح توسط  نکي را طرح های باکان سنجي مالعات امطهستند که 
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   USD- 
   

 1 نفت فوق سنگين  احداث پااليشگاه ش نفت جي  شرکت پاالي  500,000,000,000 1387 1387

 تور  ومراز شرکت ف 1,400,000,000,000 1388 1388
وغن های کار کرده ر فيه روغنپروژه تص

 ضايعاتي 
2 

 شرکت پااليش نفت جي   1,200,000,000,000 1387 1387
کارخانه توليد قيرامولسيون وکات بک 

 درکشورکنيا 
3 

 شرکت پااليش نفت جي   1,200,000,000,000 1387 1387
احداث  شن سان جهت  مشارکت با شرکت

 کارخانه قير امولسيون  
4 

1388 1388 60,000,000,000 
شرکت توسعه کروس 

 انرژی  

احداث پايانه صادراتي اسله ترافيک ساحلي   
 بندر شهيد رجايي 

5 

 6 ت فوق سنگين احداث پااليشگاه نف    شرکت نفت ميامي 1,400,000,000,000 1389 1389

 7 ايه مازوت پ رباحداث واحد توليد بنزين  شرکت پترو همراهان 40,000,000,000,000 1389 1389

 8 احداث واحد توليد پلي استر پلي ال  شرکت پترو مرواريد   100,000,000,000 1389 1389

 9 ی  احداث کارخانه توليد قير پليمر يامي نفت مشرکت  100,000,000,000 1389 1389

 10 طرح احداث پايانه صاداراتي ماشهر ميامي  شرکت نفت  150,000,000,000 1389 1389

 پتروشيمي کيمياگران  950,000,000,000 1389 1390
طرح احداث پااليشگاه تبديل متانول به 

 پروپيلن
11 

1390 1389 550,000,000,000 
ه های  فرآورد شركت 

 نفتي تبريز پتروليوم

بنزين از  اليشگاه توليد)طرح احداث پا
 ازی( ( يت )ميعانات گ سکاندن

12 

1391 1391 ,8,400,000,000,000 
ه گذاری  يمارسشركت 
 ف انرژی راسي

  توليد متانول از گاز طبيعي با ظرفيت
تن در سال  )كارخانه    1,650,000

 مگامتانول(

13 

 شركت توسعه مکران  3,400,000,000,000, 1391 1391

پتروشيمي های  طرح احداث مجتمع
مهندس  با آقای   هاربچا  نطقه آزادم

 عمت زادهن

14 

 شرکت الوان 8,400,000,000,000 1391 1391

احداث پتروشيمي توليد يک ميليون ح طر
از   هزار تن توليد آمونياک726و    اوره تن 

 گاز طبيعي  

15 

 pvb 16ليد ورق طرح احداث کارخانه تو     پلي ران ايده 250,000,000,000 1391 1391

 شرکت پااليش نفت جي   4,400,000,000,000 1391 1391
سنگين  وق ف  طرح احداث پااليشگاه نفت

ر عسلويه جهت توليد قير و  د سروش
17 
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 برشهای سبک 

 18 خاب داث مجتمع پتروشيمي انتاح طرح گروه انتخاب اسنوا  450,000,000,000 1392 1392

 انتخاب اسنوا  وهگر 4,400,000,000,000 1392 1392
ق سنگين يشگاه نفت فوالطرح احداث پا

 قشم
19 

 ي مهاش 150,000,000,000 1392 1392
گازی  يشگاه ميعا ناتالطرح احداث پا

 شاهرود 
20 

 پااليش نفت جي  1,400,000,000,000 1392 1392
شگاه  تقطير خال پاالي طرح احداث واحد 

 شاه  کرمان
21 

 کيانکت پتروشيمي رش 40,000,000,000,000 1392 1392

 12جتمع پتروشيمي الفين مطرح احداث 
 نياتيلن, پروپلين, پارازايلبرای توليد 

بنزن, آروماتيکهای سنگين, , اورتوزايلين,
الفين ها ,پروپيلن اکسايد  سوخت مايع, آلفا 

 افينيت ,استايرن, بوتادی ان, ر
 

22 

1392 1392 
احد پتروشيمي توليد  طرح احداث  و پتروشيمي کيمياگران  450,000,000,000

 يلن از متانول  پ پرو
23 

1392 1392 
روشيمي توليد اكسو د پتاث  واحطرح احد ران اگيمپتروشيمي کي 5,400,000,000,000

 الكلها 
24 

1392 1392 
 12لفين مجتمع پتروشيمي اح احداث رط شرکت پتروشيمي کيان 40,000,000,000,000

Aromatic – Olefin Complex (12 
th Olefin) 

25 

1392 1392 
 نزاتيل بن   طرح احداث  واحد  شرکت پتروشيمي کيان 5,000,000,000,000

Aromatic – Olefin Complex (12 
th Olefin) 

26 

1392 1392 
  آروماتيک       واحد   طرح احداث شرکت پتروشيمي کيان 10,000,000,000,000

Aromatic – Olefin Complex (12 
th Olefin) 

27 

1392 1392 
 Aromaticالفين     طرح احداث  واحد  شرکت پتروشيمي کيان 7,000,000,000,000

– Olefin Complex (12 th Olefin) 
28 

1392 1392 
االفين آلف     طرح احداث  واحد شرکت پتروشيمي کيان 9,000,000,000,000

Aromatic – Olefin Complex (12 
th Olefin) 

29 

1392 1392 
پروپلين اکسايد      طرح احداث  واحد  کيان شرکت پتروشيمي 6,000,000,000,000

Aromatic – Olefin Complex (12 
th Olefin) 

30 

بوتادی ان      طرح احداث  واحد شرکت پتروشيمي کيان 5,000,000,000,000 1392 1392 31 
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Aromatic – Olefin Complex (12 
th Olefin) 

1392 1392 
– Olefin    پتروشيمي  طرح احداث   تروشيمي کيانشرکت پ  12,000,000,000,000

HDPE  Complex 
32 

1392 1392 
 – Olefin    پتروشيمي  طرح احداث   شرکت پتروشيمي کيان 5,000,000,000,000

Polypropylene   Complex 
33 

1392 1392 
 Methanol    تروشيميپ   طرح احداث   شرکت پتروشيمي کيان 6,000,000,000,000

–propylene   Complex 
34 

 پااليش نفت جي  1,400,000,000,000 1392 1392
خال پااليشگاه  تقطير  ث واحدادطرح اح

 الوان
35 

 پااليش نفت جي  1,100,000,000,000 1392 1392
االيشگاه  طرح احداث واحد دمش قير پ 

 شيراز 
36 

 جي پااليش نفت  1,200,000,000,000 1392 1392
  قير پااليشگاهطرح احداث واحد دمش 

 آبادان
37 

 پااليش نفت جي  1,200,000,000,000 1392 1392
قير پااليشگاه  حد دمش داث واحاطرح 

 بندرعباس
38 

1392 1392 6,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 تجارت قشم

  يتتانول از گاز طبيعي با ظرفتوليد م
تن در سال جزيره     1,650,000

 شم)كارخانه مگامتانول( ق

39 

 شرکت پترو چين پارس 6,000,000,000,000 1392 1392
سنگين ت فوق فنطرح احداث پااليشگاه 

 ابهار )توليد قير ( چ
40 

1392 1392 7,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 تجارت قشم

تروشيمي توليد يک ميليون طرح احداث پ 
از   ياکهزار تن توليد آمون726و    اوره ن ت

 زيره قشم گاز طبيعي در ج

41 

1392 1392 7,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 تجارت قشم

ي توليد يک ميليون پتروشيماحداث  حطر
از   هزار تن توليد آمونياک726و    اوره تن 

 گاز طبيعي در رومشگان لرستان 

42 

 شرکت کيميا فرآيند   1,700,000,000,000 1392 1392
ازی ث پااليشگاه ميعا نات گ طرح احدا

 عسلويه 
43 

1392 1392 1,900,000,000,000 
شرکت پااليش نفت  

   لرستان

اه نفت خام سبک و پااليشگاحداث  حطر
   سنگين صادراتي ايران در لرستان

44 

1392 1392 50,000,000,000,000 
ايه گذاری  شركت سرم

 تجارت قشم

حداث شهرک مسکوني , تجاری ,  طرح ا
    هکتاری غرب قشم  163رفاهي 

45 

 شرکت تجارت زمرد 1,700,000,000,000 1392 1392
و م سبک اخطرح احداث پااليشگاه نفت 

   صادراتي ايران درجزيره قشم سنگين
46 
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1393 1393 50,000,000,000,000 
پتروشيمي متانول کاوه  

 قشم

  ) MTBEرح احداث واحدتوليد ))ط
 ( پتروشيمي متانول کاوه متان قشم(( 

47 

1393 1393 77,000,000,000,000 
شرکت سرمايه گذاری  
 )بانک صنعت و معدن ( 

گازی عانات  يمطرح احداث پااليشگاه 
بشکه در  60000اندنسيت( به ظرفيت )ک

 , gasoilروز جهت توليد نفتا )بنزين (, 

LPg, Kerson يراف وزارت نفت )پروژه س
) 

48 

 49 ير  طرح احداث واحد دمش ق ي جهاددانشگاه 100,000,000,000 1393 1393

1393 1393 6,900,000,000,000 
پااليشگاه نفت اربيل 

 )کردستان عراق( 

شگاه نفت خام سبک به ث پااليح احدارط
بشکه در روز جهت توليد  50,000ظرفيت 

  gasoil , LPg, ,kersonنفتا )بنزين (, 
 در اربيل کردستان عراق 

50 

1393 1393 550,000,000,000 
سرمايه گذاری  گروه

 داتيس

پتروشيمي توليد پلي   نه ح احداث کارخاطر
    استايرن انبساطي و مقاوم 

51 

1393 1393 6,200,000,000,000 
   شرکت پارس پتروچين 

    

پايانه صادراتي فرآورده های   احد اث   طرح
 نفتي بندر چابهار

52 

1393 1393 4,500,000,000,000 
پااليشگاه نفت اربيل 

 ان عراق( )کردست

م سبک به يشگاه نفت خاطرح احداث پاال
بشکه در روز جهت توليد  50,000ظرفيت 

  gasoilزدايي سولفور وبنزين از نفتا 

53 

1393 1393 600,000,000,000 

شرکت پايانه صادراتي  
فرآورده های نفتي  
  بندرشهيد رجايي 

اتي فرآورده های  پايانه صادر احد اث   طرح
 يي نفتي بندرشهيد رجا

54 

1393 1393 500,000,000,000 
کت صنايع شر

 کاوه  پتروشيمي 

ت و  لاکارخانه توليد انواع پ  احد اث   طرح
 ليتری  1100ل سط

55 

1394 1394 400,000,000,000 
شرکت بازرگاني آزاد 

 اروند

ايعات  طرح احداث واحد توليد قير از ض
 V.Bپااليشگاهي 

56 

 57 ت فوق سنگين طرح احداث پااليشگاه نف شرکت پااليش نفت قشم   0 1394 1394

1394 1394 1,100,000,000,000 
سازمان گسترش و  

 ايران  عنوسازی صناي

اث پااليشگاه مقياس کوچک  طرح احد
بشکه در 5,000نفت   سنگين  با ظرفيت   

 روز 
58 

1394 1394 1,200,000,000,000 
 trade) شرکت

method General 
trading LLC) 

پااليشگاه نفت سنگين طرح احداث 
 بشکه در روز5,000يت   دراتي  با ظرفصا

59 

اک  سوخت پ  تشرک 15,500,000,000,000 1395 1395 آمونياک    -متانول طرح احداث پتروشيمي  60 
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واقع در بندر   ن مکرا
 چابهار

    0000/290/1از گاز طبيعي با ظرفيت  
 تن در سال 

تن ,    990,000)متانول 
 سال  تن( در 300,000آمونياک

1395 1395 1,250,000,0000USD  شرکت کاوه قشم 
پتروشيمي تبديل گاز طبيعي به پلي  

 شم  جزيره قدر GTP,GTPPپروپيلن
61 

1395 1395 500,000,000,000 
شرکت فرآورده های  

 نفتي زالپارس 
   شيميايي کود توليد واحد احداث  طرح

 انولهگر پتاسيم سولفات
62 

1395 1395 400,000,0000USD 
شرکت نفت و گاز  

 زی پيرو
با    ميعانات گازی پااليشگاه طرح احداث 

 بشکه در روز50,000ظرفيت   
63 

1395 1395 1,750,000,0000USD 

بين المللي دنا  شرکت 
صنعت )مجتمع 

 پتروشيمي ياسوج (

لي  پتروشيمي تبديل گاز طبيعي به پ 
 د )ياسوج(بوير احم GTPP, لنيپروپ 

64 

 رسپتروچين پا شرکت 700,000,000,000 1396 1396
پايانه صادراتي فرآورده های   طرح احداث

 نفتي در منطقه آزاد چابهار
65 

1396 1396 300,000,000,000 
گروه انرژی پترونفيس  

 آرمان 
 )بانک توسعه صادرات(

 يع طرح احداث واحد سولفورزدايي  گازما
  توليد گازمايع

( 30PPM  sulphur ,1 PPM  
sulphur) 

66 

1397 1397 400,000,0000USD پاهانشرکت  نفت س 
و     TDAEواحد های  توليد    طرح احداث

FRW 
67 

1397 1397 200,000,0000USD  شرکت کاوه متان قشم 
توليد پلي پروپيلن از  يمجتمع پتروشيم

  با GTPPگاز طبيعي) متانول(
 تن1600000 ساليانه تظرفي

68 

1397 1397 500,000,0000USD برشهای عانوا توليد  پااليشگاه طرح احداث نيتيشرکت تري 
 (تن 806,673 ساليانه ظرفيت به) نفتي

69 

1397 1397 400,000,0000USD 
شرکت سوخت پاک  
مکران واقع در بندر  

 مکران -چابهار 

آمونياک    -طرح احداث پتروشيمي متانول 
 70 گاز طبيعياز 

 ام شرکت پااليش نفت ره  600,000,000,000 1397 1397
ن طرح احداث پااليشگاه نفت فوق سنگي

 چابهار )توليد قير ( 
71 

1397 1397 1,250,000,0000USD پرلوس اس ماشرکت ره 
احداث پااليشگاه نفت سنگين  طرح

100,000 BBL/D 
72 

 هام شرکت پااليش نفت ر 700,000,000,000 1398 1398
نفت فوق  ياتطرح احداث پايانه صادر

 سنگين چابهار
73 
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1398 1398 17,000,000,000,000 
گستر   شرکت ميالد

 دامغان پارسيان

 پااليشگاه توليد انواع برشهای سبک نفتي از
Fuel Oil -Mazut  با تکنولوژی کراکينگ 

Fluid catalytic cracking -FCC  
 کوره  نفت تن 1500 روزانه به ظرفيت

74 

1398 1398 13,000,000,000,000 
صنعت  یشرکت توليد

 ان قير هرمزگ

 نفتي از پااليشگاه توليد انواع برشهای سبک
Fuel Oil -Mazut  با تکنولوژی کراکينگ 

Fluid catalytic cracking -FCC  
 کوره  نفت تن 1000 روزانه به ظرفيت

75 

1398 1398 12,000,000,000,000 
شرکت کيميا گستر 

 ه کيشتيراژ

 اع برشهای سبک نفتي ازپااليشگاه توليد انو
Fuel Oil -Mazut  با تکنولوژی کراکينگ 

Fluid catalytic cracking -FCC  
 کوره نفت تن 600 روزانه به ظرفيت

76 

1398 1399 550,000,000 USD 
شرکت سرمايه گذاری  
نفت و گاز و پتروشيمي 

                                                                                                               تامين )تاپيکو(                            

   توليد مجتمع پتروشيمي    طرح احداث
 GTPP  گاز طبيعي از   نپلي پروپيل

 
77 

1399 1399 150,000,000 USD 
  المللي بين شرکت
 ايريتک  -ايران مهندس

 78 در روز  بشکه  10000پتروپااليشگاه 

1399 1399 270,000,000 USD 
  المللي بين شرکت
 ايريتک  -ايران مهندس

 79 در روز  بشکه  20000يشگاه پتروپاال

1398 1399 550,000,000 USD 
ايه گذاری  مرشرکت س

ي پتروشيمو گاز و   نفت
                                                                                                                     تامين )تاپيکو(                      

   توليد مجتمع پتروشيمي    طرح احداث
 GTPPاز گاز طبيعي   روپيلن  پلي پ 

 
80 

1400 1399 220,000,000 USD 81 ز در رو بشکه  15000پتروپااليشگاه  ستررهيار گ شرکت 

1399 1399 600,000,000 USD 
نفت و  المللي شرکت بين

 گاز خاور 
 82 در روز  بشکه  50000پتروپااليشگاه 

1400 1400 550,000,000 USD 
  ايع صن شرکت

 لورچ  يميپتروش
گاز  از طرح احداث پتروشيمي متانول 

 يعيبط
83 

1400 1400 530,000,000 USD اروند يميپتروش شرکت 
  لينيو يپل توليد  پتروشيميطرح احداث  

 ( P.V.C) ديکلرا
84 

1400 1400 90,000,000 USD غدير  يميپتروش شرکت 
 )كلر آلكالي(  CA كارخانهطرح احداث  

 تن در سال  110,000 ه ظرفيتب
85 

1401 1400 576,000,000 € 

شركت پتروشيمي 
 گچساران 

 

  لن از اتان بهيد اتيواحد تولاحداث   طرح
 تن در سال  1.000.000ت يظرف

86 

1401 1400 80,000,000 USD 87  نيستال مالميکر ديتول واحد احداثطرح  ز شركت پتروشيمي شيرا 
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   USD- 
   

   سال در تن هزار سي  تيظرف به 
 

1401 1401 30,000,000 USD 
  يميشرکت ماهان ش

 )سهامي خاص( زاگرس

ن ييد و مشتقات پا يد فرمالدئيطرح تول
 متانول  يدست

 
88 

1401 1401 80,000,000 USD 
    فرسا شيميشرکت  

 )سهامي خاص ( 

پلي اتيلن ترفتاالت در  پتروشيمي    احداث
سه گريد بطری،فيلم و نساجي به ظرفيت 

 تن در سال  346500
89 

1401 1401 30,000,000 USD 

پتروپااليش  شرکت 
   مديترانه 

 ( خاص ي سهام) 
 

با   ميعانات گازی شگاه يپاالطرح احداث 
 در روزهزار بشکه  10  ظرفيت 

 جهت توليد 
Naphtha,  kerosene , GAS OIL  

90 

1401 1401 50,000,000 USD 
شركت پتروشيمي 

 کرمانشاه 
 

  نيستال مالميکر ديتول واحد احداثطرح 
  سال در تن هزار شصت  تيظرف به

 
91 

1401 1401 80,000,000 USD 
  ان يرانير سازه ايهژ

 )سهامي خاص( 

 لن سبکيات ي پل توليدپتروشيمي   احداث
 به

 هزارتن در سال 200ت يظرف
 

92 

 

 

3-4-   

 

1 
اث کارخانه توليد ريل راه  طرح احد

و نبشي آهن , تير آهن بال پهن 
15,000,000,000طنزشركت ذوب آهن ن

1390 1390 

 1389 1389 2,400,000,000,000 ذوب آهن نطنز اسفنجي  احداث واحد توليد آهن 2

3 
محصوالت فوالدی  احداث واحد نورد

 طولي )انواع ميلگرد((
 1390 1389 650,000,000,000 آهن  ناجي تجارت شركت 

 1390 1390 25,000,000,000 پاسارگاد شرکت فرو منگنز  منگنزطرح احداث کارخانه توليد فرو  4

 1390 1390 15,000,000,000پيمانكار ساختماني نابر  تراورس طرح احداث کارخانه توليد  5
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 صنعت  نزوبتني و س

6 

 1400احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
وم کاوه  ايع آلومينيمگاواتي صن

 خوزستان 

صنايع آلومينيوم کاوه  
 خوزستان 

10,000,000,000,000 1388 1388 

7 

طرح احداث نيروگاه سيکل ترکيبي  
 آهن  سنگ شرکت واتي مگا   520

 اسپيدان 

 1390 1389 5,400,000,000,000 نگ آهن اسپيدان س تکشر

8 
 بندر صادراتي پايانه  اث احد  طرح

 چابهار
 1393 1393 5,000,000,000      ن پارس شرکت پتروچي

9 
 اسلب ليدتو واحد  طرح احداث

 مداوم گری ريخته شرو به فوالدی

   شرکت مجتمع ذوب آهن
 خزر فوالد

1,000,000,000,000 1392 1392 

10 
انواع لوله  توليد طرح احداث کارخانه

 ر فوالدی با جوش اسپيرال درزدا

شرکت لوله و پروفيل هنگام  
 ثمين 

73,575,000,000 1394 1394 

 1392 1392 1,500,000,000,000 كت ذوب آهن نطنزشر طرح احداث کارخانه توليد گندله 11

 1394 1394 150,000,000,000 و پروفيل توس   شرکت لوله فلزی های سازه توليد طرح 12

13 
لوله  توليد انهطرح احداث کارخ

 درزدار فوالدی 
 1394 1394 750,000,000,000 هما شركت فوالد 

14 
مجتمع توليد کنسانتره  طرح احداث
ز  گندله , آهن اسفنجي  اسنگ آهن, 

 سنگ آهن 
 1395 1394 5,500,000,000,000 شركت فوالد اسپيدان

15 
د آهن اسفنجي   ليوتواحد طرح احداث

  از گندله
 1395 1395 1,500,000,000,000 ت قائناشركت فوالد 

 1397 1397 750,000,000,000 شرکت فرور پاسارگاد  فرو منگنز طرح احداث کارخانه توليد 16

17 
وليد شمش  طرح احداث کارخانه ت
 یسرب و رو

 1397 1397 950,000,000,000 شركت توان نطنز 

 1398 1398 850,000,000,000 شركت فوالد اسپيدان منگنز یزاس اريطرح پرع  18

19 

د يفلوراد يتول ياحداث واحد صنعت
ت  ي)با ظرف تيوليکرو  ومي نيآلوم

د يفلورا  تن در سال 10.000د يتول
تن در سال   3.000و  ومي نيآلوم

  (تيوليکر

  ومينيتات آلوم ي کانشرکت 
 خاص(  يسهام)

350,000,000,000 1401 1401 

20 
کت ) آهن  يواحد برطرح احداث 

  ( ياسفنج
 شرکت ذوب آهن سقز

 شرکت ذوب آهن سقز
 

220,000,000€ 1401 1401 
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 به 

 تن هزار  يک ميليون و پانصد تيرفظ
   سال در

 

 

3-5-  

 
     

1389 1389 1,500,000,000,000 

سازمان نوسازی و  
 بهسازی شهر

 کرمانشاه 

نوسازی خيابان مدرس شهر  ی وبهساز
 اوراق مشارکت (  ) انتشار  کرمانشاه 

1 

 2 ث شهر بازی طرح احدا بدشرکت هير 1,400,000,000,000 1389 1389

 3 ای معدني گليسونايتتوليد قير از سنگه شور شرکت دان 80,000,000,000 1389 1389

 وتور شرکت فراز م 1,400,000,000,000 1388 1388
غن های کار کرده روغن وه رپروژه تصفي

 ضايعاتي 
4 

1387 1387 1,400,000,000,000 

موسسه تامين آتيه 
کارکنان صنعت برق  

 سان خرا

 5 ارخانه توليد المپ های ال ای دیاحداث ک

1387 1387 1,200,000,000,000 
االيش نفت  شرکت پ 

 جي

کارخانه توليد قيرامولسيون وکات بک 
 درکشورکنيا 

6 

1387 1387 1,500,000,000,000 
شرکت پااليش نفت  

 جي
 7 ه نفت فوق سنگيناحداث پااليشگا 

1387 1387 1,200,000,000,000 
يش نفت  شرکت پاال

 جي

احداث  مشارکت با شرکت شن سان جهت 
 ولسيون کارخانه قير ام

8 

1386 1386 8,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 انرژی صبا 

ا  مگ 972ل ترکيبي احداث نيروگاه سيک
 تي بندرعباساو

9 

1386 1386 4,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 انرژی صبا 

مگا   480   احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
 اتي بندرعباسو

10 

1387 1387 8,400,000,000,000 
کت صنايع برق و  شر

 صبا انرژی 

مگا   972احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
 واتي ميناب 

11 

شرکت صنايع برق و   8,400,000,000,000 1387 1387 مگا   972سيکل ترکيبي احداث نيروگاه  12 
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 واتي عسلويه انرژی صبا 

1388 1388 4,400,000,000,000 
کت صنايع برق و  شر

 انرژی صبا 

مگا   480   يبي احداث نيروگاه سيکل ترک
 سلويهواتي ع 

13 

1388 1388 8,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 صبا انرژی 

مگا   972يکل ترکيبي ساه احداث نيروگ
 واتي زرگان

14 

1388 1388 8,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 انرژی صبا 

مگا   972ترکيبي روگاه سيکل احداث ني
 واتي مسجد سليمان 

15 

1388 1388 8,400,000,000,000 
صنايع برق و   شرکت

 انرژی صبا 

مگا   972احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
 جنوب اهواز  واتي

16 

1388 1388 8,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 انرژی صبا 

مگا   972احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
 واتي زرگان

17 

1386 1386 4,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 انرژی صبا 
 18 مگاواتي زرگان 480احداث نيروگاه گازی 

 19 دراتي بندر عباس اه ص احداث پايان گاد شرکت نفت پاسار 140,000,000,000 1388 1388

 20 طرح احداث خط توليد نوشابه مالشعير  خوشاب شرکت  150,000,000,000 1388 1388

 21 توليد کو پليمر شرکت ساحل شيمي 100,000,000,000 1386 1386

 22 طرح توسعه توليد پروفيل آلومينيوم  شرکت آبکار گلستان 60,000,000,000 1386 1386

 23 توليد رزين رنگ سازی هاادی رنگ  60,000,000,000 1386 1386

 24 فرآوری سنگ های ماربل  شرکت کارا 100,000,000,000 1386 1386

1386 1386 60,000,000,000 
جلو بندی خودرو 

 ايران 
 25 ع مورسوکولت توليد انوا

1387 1387 40,000,000,000 
شرکت بين المللي  

 مرات 
 26 ب توليد ممبران تصفيه آ

 27 و شن وماسهتوليد آسفالت  شرکت دنيای حفاری 60,000,000,000 1387 1387

 28 تماني به صورت کمپوزيت پنل های ساخ شرکت مرکب سازه  60,000,000,000 1387 1387

1388 1388 60,000,000,000 
شرکت توسعه صنعتي 

 صبح 
 29 مصنوعات پالستيکي تزريقي 

1388 1388 10,000,000,000,000 
 ناکي صنايع آلومينيوم
 خوزستان 

 1400احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
 خوزستان  کيانگاواتي صنايع آلومينيوم م

30 

1388 1388 8,400,000,000,000 
شرکت صنايع برق و  

 انرژی صبا 
 31 97روگاه سيکل ترکيبي الحاقيه قرارداد ني

1388 1388 60,000,000,000 
شرکت توسعه کروس 

 انرژی 

فيک ساحلي   اتر نه صادراتي اسلهاحداث پايا
 بندر شهيد رجايي 

32 

 33 سنگين احداث پااليشگاه نفت فوق  شرکت نفت ميامي  1,400,000,000,000 1389 1389

mailto:mng@saapco.com
http://www.saapco.com/


 

 

 22675142  كس :ف       1939894554 :  تيکد پس
      Email: mng@saapco.com    www.saapco.com 

 
     

1389 1389 100,000,000,000 
شرکت توليدی 

 خوشاب 
 34 های غير الکلي ازی خطوط توليد نوشابهنوس

1389 1389 8,400,000,000,000 
وب  شرکت فوالد و ذ

 نطنز
 35 فوالد سازی و توليد بيلت  عجتماحداث م

 CHP 36رق احداث واحد توليد پراکنده ب شرکت صدرا انرژی  100,000,000,000 1389 1389

 37 ن بر پايه مازوتاحداث واحد توليد بنزي هانشرکت پترو همرا 40,000,000,000,000 1389 1389

 38 پلي استر پلي ال دولياحداث واحد ت يدشرکت پترو مروار 100,000,000,000 1389 1389

 39 اسفنجي  احداث واحد توليد آهن شركت ذوب نطنز 2,400,000,000,000 1389 1389

 40 د قير پليمریاحداث کارخانه تولي شرکت نفت ميامي  100,000,000,000 1389 1389

 41 ي ماشهرطرح احداث پايانه صادارات شرکت نفت ميامي  150,000,000,000 1389 1389

 42 حداث شهر بازی لشکرک تهران طرح ا شرکت آريا هيرسا 1,400,000,000,000 1389 1389

 يمياگران پتروشيمي ک 950,000,000,000 1389 1390
طرح احداث پااليشگاه تبديل متانول به 

 وپيلنپر
43 

 CHP 44احداث واحد توليد پراکنده برق  شرکت پوياشرق 150,000,000,000 1389 1390

 CHP 45وليد پراکنده برق احداث واحد ت شرکت بازرگاني حالل 150,000,000,000 1389 1390

1390 1389 5,400,000,000,000 
کت سنگ آهن شر

 نطنز

   520طرح احداث نيروگاه سيکل ترکيبي 
 ن ي شرکت سنگ آهن اسپيدامگا وات

46 

1390 1389 650,000,000,000 
شركت ناجي آهن  

 نطنز

ی طولي دوالنورد محصوالت ف احداث واحد
 )انواع ميلگرد((

47 

1390 1389 5,400,000,000,000 
شرکت سنگ آهن 

 نطنز
 49 سازیطرح احداث کارخانه گندله 

1390 1389 550,000,000,000 
فرآورده های   شركت 
 تبريز پتروليومنفتي 

حداث پااليشگاه توليد بنزين از )طرح ا
 کاندنسيت )ميعانات گازی( ( 

50 

 درفک شركت  450,000,000,000 1389 1390
الت فوالدی  )طرح احداث واحد نورد محصو

 طولي )انواع ميلگرد((
51 

1390 1389 250,000,000,000 
ماهتاب   شرکت

 گسترکارمانيا 
 CHP 52رق احداث واحد توليد پراکنده ب

1390 1389 135,000,000,000 
شرکت تعاوني توليدی  

 پرورش شتر مرغ 

فرآوری  وار  احد توليد , کشتو  طرح توسعه
 شتر مرغ  گوشت 

53 

 بخش خصوصي 25,000,000,000 1390 1390
طرح احداث کارگاه صنايع دستي توليد 

 ش وگليم فر
54 

1390 1390 15,000,000,000 
پيمانكار ساختماني  

 رصنعتناد

نه توليد تراورس بتني و  طرح احداث کارخا
 سوزن 

55 

 56 رخانه توليد ماکارونياه کطرح توسع پوئنک شركت 25,000,000,000 1390 1390
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 57 طرح احداث کارخانه توليد فرو منگنز شرکت پاسارگاد  25,000,000,000 1390 1390

1390 1390 35,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 هادی 
 58 هکلحداث شهرک توريستي سياطرح ا

 شركت ذوب نطنز 15,000,000,000 1390 1390
هن ,  آاه انه توليد ريل رطرح احداث کارخ

 تير آهن بال پهن و نبشي
59 

1391 1391 ,8,400,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 سيراف انرژی 

  از طبيعي با ظرفيتمتانول از گتوليد 
انه تن در سال  )كارخ   1,650,000

 مگامتانول(

60 

 شركت توسعه مکران  3,400,000,000,000, 1391 1391
قه تروشيمي های منططرح احداث مجتمع پ 

 چابهار  زادآ
61 

 شرکت الوان 8,400,000,000,000 1391 1391

طرح احداث پتروشيمي توليد يک ميليون 
از   ار تن توليد آمونياکهز726و    هاور تن 

 گاز طبيعي 

62 

 pvb 63طرح احداث کارخانه توليد ورق  ران ايده پلي  250,000,000,000 1391 1391

1391 1391 5,400,000,000,000 
اه و شهر  ررت وزا

 سازی

د  شهر جدي  طرح احداث قطار شهری
 هشتگرد ) انتشار اوراق مشارکت ( 

64 

1391 1391 4,400,000,000,000 
رکت پااليش نفت  ش

 جي

نگين طرح احداث پااليشگاه نفت فوق س 
هت توليد قير و  سروش در عسلويه ج

 برشهای سبک 

65 

 66 داث مجتمع پتروشيمي انتخابحح اطر انتخاب اسنوا گروه  450,000,000,000 1392 1392

 گروه انتخاب اسنوا  4,400,000,000,000 1392 1392
ن فت فوق سنگيطرح احداث پااليشگاه ن
 قشم

67 

 هاشمي  150,000,000,000 1392 1392
ات گازی حداث پااليشگاه ميعا ن طرح ا

 شاهرود 
68 

 پااليش نفت جي  1,400,000,000,000 1392 1392
ر خال پااليشگاه  يتقططرح احداث واحد 

 کرمانشاه 
69 

1392 1392 40,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 کيان

 12شيمي الفين طرح احداث مجتمع پترو
اتيلن, پروپلين, پارازايلين برای توليد 

کهای سنگين, زايلين ,بنزن, آروماتي,اورتو
سوخت مايع, آلفا الفين ها ,پروپيلن اکسايد  

 ت يفين, بوتادی ان, را,استايرن

70 

 کيمياگران پتروشيمي  450,000,000,000 1392 1392
طرح احداث  واحد پتروشيمي توليد پروپيلن  

 نولاز متا
71 

توليد اكسو  احداث  واحد پتروشيمي طرح پتروشيمي کيمياگران  5,400,000,000,000 1392 1392 72 
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 الكلها

1392 1392 40,000,000,000,000 
شيمي شرکت پترو
 کيان

 12مجتمع پتروشيمي الفين  ثحداطرح ا
Aromatic – Olefin Complex (12 

th Olefin) 
73 

1392 1392 5,000,000,000,000 
يمي شرکت پتروش

 کيان

اتيل بنزن    طرح احداث  واحد 
Aromatic – Olefin Complex (12 

th Olefin) 
74 

1392 1392 10,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 نکيا

  آروماتيک       حد طرح احداث  وا
Aromatic – Olefin Complex (12 

th Olefin) 
75 

1392 1392 7,000,000,000,000 
شيمي شرکت پترو
 کيان

 – Aromaticالفين     رح احداث  واحد ط

Olefin Complex (12 th Olefin) 
76 

1392 1392 9,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 کيان

ين آلفاالف     احدطرح احداث  و
Aromatic – Olefin Complex (12 

th Olefin) 
77 

1392 1392 6,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 کيان

پروپلين اکسايد      داث  واحد طرح اح
Aromatic – Olefin Complex (12 

th Olefin) 
78 

1392 1392 5,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 کيان

بوتادی ان       طرح احداث  واحد
Aromatic – Olefin Complex (12 

th Olefin) 
79 

1392 1392 12,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 کيان
– Olefin     پتروشيمي  طرح احداث  

HDPE  Complex 
80 

1392 1392 5,000,000,000,000 
ي شرکت پتروشيم

 کيان
 – Olefin    پتروشيمي  طرح احداث  

Polypropylene   Complex 
81 

1392 1392 6,000,000,000,000 
شرکت پتروشيمي 

 کيان
 Methanol    پتروشيمي  داث  طرح اح

–propylene   Complex 
82 

 پااليش نفت جي  1,400,000,000,000 1392 1392
ير خال پااليشگاه  طرح احداث واحد تقط

 نالوا
83 

 84 شيراز هشگاد دمش قير پاالي طرح احداث واح پااليش نفت جي  1,100,000,000,000 1392 1392

 يش نفت جي پاال 1,200,000,000,000 1392 1392
طرح احداث واحد دمش قير پااليشگاه  

 آبادان
85 

 پااليش نفت جي  1,200,000,000,000 1392 1392
مش قير پااليشگاه  طرح احداث واحد د

 عباسبندر
86 

1392 1392 6,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 قشمتجارت 

  گاز طبيعي با ظرفيت زل اتوليد متانو
جزيره   تن در سال   1,650,000

87 
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 قشم)كارخانه مگامتانول( 

1392 1392 6,000,000,000,000 
پترو چين  شرکت

 پارس

ن طرح احداث پااليشگاه نفت فوق سنگي
 چابهار )توليد قير ( 

88 

1392 1392 7,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 تجارت قشم

توليد يک ميليون  يميطرح احداث پتروش
از   ليد آمونياکهزار تن تو726و    اوره تن 

 گاز طبيعي در جزيره قشم 

89 

1392 1392 7,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 تجارت قشم

شيمي توليد يک ميليون طرح احداث پترو
از   هزار تن توليد آمونياک726و    اوره تن 

 ن لرستانگاز طبيعي در رومشگا

90 

1392 1392 1,700,000,000,000 
شرکت مجتمع ذوب 

 فوالد شمال   آهن

واحد توليد اسلب فوالدی به    طرح احداث
 مته گری مداوروش ريخ

91 

1392 1392 100,000,000,000 

توليدی ,    شرکت
بازرگاني مرواريد  

س مينو در پردي
 )طلوع پرديس ( 

  طرح احداث کارخانه توليد)عصاره گياهي , 
رما , عسل طبيعي ,  خند شيره انگور , ق

 خوراک آماده دام(

92 

 شرکت کيميا فرآيند  1,700,000,000,000 1392 1392
ا نات گازی اليشگاه ميعطرح احداث پا

 عسلويه 
93 

1392 1392 1,900,000,000,000 
شرکت پااليش نفت  

 ستان لر

طرح احداث پااليشگاه نفت خام سبک و 
 لرستان  سنگين صادراتي ايران در

94 

1392 1392 50,000,000,000,000 
شركت سرمايه گذاری  

 ارت قشمتج

طرح احداث شهرک مسکوني , تجاری ,  
 ی غرب قشم هکتار  163رفاهي 

95 

 شرکت تجارت زمرد 1,700,000,000,000 1392 1392
فت خام سبک و طرح احداث پااليشگاه ن

 سنگين صادراتي ايران درجزيره قشم
96 

1393 1393 50,000,000,000,000 
روشيمي متانول  تپ 

 کاوه قشم 

)   MTBEيد ))طرح احداث واحدتول
 پتروشيمي متانول کاوه متان قشم(((  

98 

1393 1393 600,000,000,000 
شرکت ماهتاب گستر 

 کارمانيا 

وليد  ی طرح احداث نيروگاه تنظارت بر اجرا
  25به ظرفيت CHPمان برق و حرارت همز

 کرمان  2مارهمگاوات درشهرک صنعتي ش

99 

1393 1393 77,000,000,000,000 

ی  شرکت سرمايه گذار
)بانک صنعت و معدن  

) 

طرح احداث پااليشگاه ميعانات گازی 
بشکه در  60000به ظرفيت )کاندنسيت( 

 , gasoilن (, روز جهت توليد نفتا )بنزي

LPg, Kerson ) پروژه سيراف وزارت نفت( 

100 

1393 1393 4,100,000,000,000 
 یذارگروه سرمايه گ

 ميهن

طرح توسعه شرکت مجتمع صنايع غذايي  
شهر لبنيات  ي و بستني جهت احداثلبن

101 
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 است و شير( )جهت توليد کره , دوغ , م 

 102 احداث واحد دمش قير  طرح جهاددانشگاهي  100,000,000,000 1393 1393

1393 1393 600,000,000,000 
گروه سرمايه گذاری 

 ميهن
 103 خوراکي   نغ رو ث کارخانه توليدطرح احدا

1393 1393 6,900,000,000,000 
پااليشگاه نفت اربيل 

 )کردستان عراق( 

ک به نفت خام سب طرح احداث پااليشگاه 
بشکه در روز جهت توليد  50,000ظرفيت 

در  gasoil , LPg, ,kersonنزين (, نفتا )ب
 اربيل کردستان عراق 

104 

1393 1393 550,000,000,000 
 اریگروه سرمايه گذ

 داتيس

ي  پتروشيمي توليد پل طرح احداث کارخانه 
 استايرن انبساطي و مقاوم 

105 

1393 1393 6,200,000,000,000 
رس  شرکت پا

 پتروچين 

های  پايانه صادراتي فرآورده  احد اث   طرح
 نفتي بندر چابهار

106 

1393 1393 4,500,000,000,000 
پااليشگاه نفت اربيل 

 عراق(  )کردستان

اليشگاه نفت خام سبک به اث پ طرح احدا
ر روز جهت توليد بشکه د 50,000ظرفيت 

 gasoilبنزين از نفتا و سولفورزدايي 

107 

1393 1393 600,000,000,000 

شرکت پايانه صادراتي  
نفتي    فرآورده های

 بندرشهيد رجايي 

پايانه صادراتي فرآورده های   احد اث   طرح
 نفتي بندرشهيد رجايي 

108 

1393 1393 500,000,000,000 
شرکت صنايع 

 کاوه  پتروشيمي 

کارخانه توليد انواع پالت و   احد اث   طرح
 ليتری  1100سطل 

109 

1394 1394 4,500,000,000,000 
شرکت بازرگاني آهن  

 د و فوالد ارون 

توليد بيلت فوالدی از احد اث زنجيره   طرح
 کنسانتره سنگ آهن

110 

1394 1394 500,000,000,000 
ني آهن  ازرگشرکت با

 و فوالد اروند 

توليد شمش سرب و  کارخانه  احد اث   طرح
 روی

111 

1394 1394 400,000,000,000 
زاد بازرگاني آ شرکت

 اروند

طرح احداث واحد توليد قير از ضايعات  
 V.Bاليشگاهي پا

112 

1394 1394 3,500,000,000,000 
شرکت پااليش نفت  

 قشم
 113 ينگاه نفت فوق سنگطرح احداث پااليش

1394 1394 1,100,000,000,000 
رش و  سازمان گست

 نوسازی صنايع ايران 
نفت     طرح احداث پااليشگاه مقياس کوچک 

 بشکه در روز5,000ن  با ظرفيت   سنگي
114 

1394 1395 5,500,000,000,000 
حسيني و    شركت

 شرکا  
 تجاری در قزوين مجتمع  طرح احداث

 
115 

 شركت فوالد اسپيدان 5,500,000,000,000 1395 1394
کنسانتره سنگ  مجتمع توليد طرح احداث

 آهن, گندله , آهن اسفنجي  از سنگ آهن
116 
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1394 1394 1,200,000,000,000 
 trade) شرکت

method General 
trading LLC) 

پااليشگاه نفت سنگين صادراتي   طرح احداث 
 بشکه در روز5,000با ظرفيت   

117 

 قائنات شركت فوالد  1,500,000,000,000 1395 1395
توليد کنسانتره آهن  واحد طرح احداث

 اسفنجي  از گندله 
 

118 

1394 1394 73,575,000,000 
شرکت لوله و پروفيل  

 هنگام ثمين

درزدار  انواع لوله  توليد انهطرح احداث کارخ
 فوالدی با جوش اسپيرال 

119 

1394 1394 1,500,000,000,000 
شركت ذوب آهن  

 طنزن

 طرح احداث کارخانه توليد گندله
120 

1394 1394 150,000,000,000 
شرکت لوله و پروفيل  

 توس 
 121 فلزی های سازه توليد رخانهاحداث کا طرح

 هما شركت فوالد  750,000,000,000 1394 1394
لوله درزدار   توليد داث کارخانهطرح اح

 فوالدی  
122 

1395 1395 15,500,000,000,000 

ت پاک  خسو شرکت
واقع در بندر   مکران 

 چابهار

آمونياک    -متانول پتروشيمي  طرح احداث
    0000/290/1از گاز طبيعي با ظرفيت  

 در سال تن 
 300,000تن ,  آمونياک  990,000)متانول 

 در سال  تن(

123 

1395 1395 1,250,000,0000USD  شرکت کاوه قشم 
پلي    پتروشيمي تبديل گاز طبيعي به

 درجزيره قشم   GTP,GTPPپروپيلن
124 

1395 1395 500,000,000,000 
شرکت فرآورده های  

 نفتي زالپارس 
   يشيمياي کود توليد واحد احداث  طرح

 گرانوله پتاسيم سولفات
125 

1395 1395 400,000,0000USD 
از  شرکت نفت و گ 

 پيروزی 
با    ميعانات گازی طرح احداث پااليشگاه 

 بشکه در روز50,000ظرفيت   
126 

1395 1395 1,750,000,0000USD 

دنا  بين المللي شرکت 
صنعت )مجتمع 

 پتروشيمي ياسوج (

عي به پلي  ل گاز طبييپتروشيمي تبد
 بوير احمد )ياسوج( GTPP, روپيلنپ 

127 

1396 1396 
3,000,000,000,000 

 

  و کشت تشرک
 فشرده تخته صنعت

 چوب  پاک 

)  اف.دی.ام توليد طرح احداث کارخانه
MDF   )مينهالم  شروک 

128 

1396 1396 700,000,000,000 
پتروچين  شرکت

 پارس
پايانه صادراتي فرآورده های   طرح احداث
 اد چابهاردر منطقه آزنفتي 

129 
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1396 1396 300,000,000,000 
نرژی پترونفيس  گروه ا

 آرمان 
 )بانک توسعه صادرات(

 طرح احداث واحد سولفورزدايي  گازمايع 
  گازمايع توليد

( 30PPM  sulphur ,1 PPM  
sulphur) 

130 

 131 هدمش  در ستاره 5 هتل اث احد طرح شرکت پايانه  600,000,000,000 1396 1396

1396 1396 700,000,000,000 
پتروچين  شرکت

 پارس
آورده های  پايانه صادراتي فر داثطرح اح

 نفتي در منطقه آزاد چابهار
132 

1397 1397 700,000,000,000 
قه  طمن شرکت رهام
 چابهار

  یه هافرآورد صادراتي پايانه اث احد طرح
 بندر چابهار ينفت

133 

1397 1397 2,000,000,0000USD 
تان  شرکت کاوه م

 قشم

  توليد پلي پروپيلن از گاز يمجتمع پتروشيم
  اب GTPPطبيعي) متانول(

 تن1600000 ساليانه ظرفيت
134 

1397 1397 500,000,0000USD برشهای انواع توليد  پااليشگاه ثحداطرح ا ترينيتي  شرکت 
 (تن 806,673 ساليانه يتظرف به) نفتي

135 

1397 1397 2,000,000,0000USD 
اک  شرکت سوخت پ 

مکران واقع در بندر  
 مکران -چابهار 

نياک از آمو  -پتروشيمي متانول طرح احداث 
 136 گاز طبيعي 

1397 1397 600,000,000,000 
نفت  شرکت پااليش 

 رهام
پااليشگاه نفت فوق سنگين  ثحداطرح ا

 (  چابهار )توليد قير
137 

1397 1397 1,250,000,0000USD  شرکت رهام اسپرلوس 
يشگاه نفت سنگين ح احداث پاالطر

100,000 BBL/D 
138 

1398 1398 700,000,000,000 
االيش نفت  شرکت پ 

 رهام
نفت فوق  يطرح احداث پايانه صادرات
 سنگين چابهار

139 

1398 1398 17,000,000,000,000 
شرکت ميالد گستر  

 سياندامغان پار

 پااليشگاه توليد انواع برشهای سبک نفتي از
Fuel Oil -Mazut نولوژی کراکينگ با تک 

Fluid catalytic cracking -FCC  
 کوره  نفت نت 1500 روزانه ه ظرفيتب

140 

1398 1398 13,000,000,000,000 
 صنعت یشرکت توليد

 قير هرمزگان 

 گاه توليد انواع برشهای سبک نفتي ازشياالپ 
Fuel Oil -Mazut  با تکنولوژی کراکينگ 

Fluid catalytic cracking -FCC  
 کوره  نفت تن 1000 روزانه يتبه ظرف

141 

1398 1398 12,000,000,000,000 
ميا گستر شرکت کي

 تيراژه کيش

 پااليشگاه توليد انواع برشهای سبک نفتي از
Fuel Oil -Mazut تکنولوژی کراکينگ  اب 

Fluid catalytic cracking -FCC  
 کوره نفت تن 600 روزانه به ظرفيت

142 

mailto:mng@saapco.com
http://www.saapco.com/


 

 

 22675142  كس :ف       1939894554 :  تيکد پس
      Email: mng@saapco.com    www.saapco.com 

 
     

 143 رو منگنزطرح احداث کارخانه توليد ف شرکت فرور پاسارگاد  750,000,000,000 1397 1397

 شركت توان نطنز  950,000,000,000 1397 1397
سرب و   طرح احداث کارخانه توليد شمش

 یرو
144 

 شركت فوالد اسپيدان 850,000,000,000 1398 1398
 منگنز یساز اريطرح پرع 

 
145 

1397 1398 400,000,0000USD اهانرکت  نفت سپش 
و     TDAEواحد های  توليد    طرح احداث

FRW 
146 

1398 1399 550,000,000 USD 

شرکت سرمايه گذاری  
نفت و گاز و  

پتروشيمي تامين  
                                                                                                                              )تاپيکو(             

   توليد مجتمع پتروشيمي    طرح احداث
 GTPPعي  ي پروپيلن  از گاز طبيپل

 
147 

1399 1399 150,000,000 USD 
  المللي بين شرکت

 -ايران مهندس
 ايريتک 

 148 در روز  بشکه  10000پااليشگاه ورپت

1399 1399 270,000,000 USD 
  المللي بين شرکت

 -ايران مهندس
 ايريتک 

 149 در روز  بشکه  20000ه تروپااليشگاپ 

1400 1399 220,000,000 USD 150 ز در رو بشکه  15000پتروپااليشگاه  ستررهيار گ شرکت 

1399 1399 600,000,000 USD 
 يمللالشرکت بين

 نفت و گاز خاور 
 151 ر روز د بشکه  50000پتروپااليشگاه 

1400 1400 550,000,000 USD 
  ايع صن شرکت

 لورچ  يميپتروش
گاز  از طرح احداث پتروشيمي متانول 

 طبيعي
152 

1400 1400 530,000,000 USD 
 يميپتروش شرکت

 اروند
  لينيو يپل توليد  پتروشيميطرح احداث  

 ( P.V.C) ديکلرا
153 

1400 1400 90,000,000 USD 
 يميپتروش شرکت

 غدير 
 )كلر آلكالي(  CA كارخانهح احداث  طر
 تن در سال  110,000 ه ظرفيتب

154 

1401 1400 576,000,000 € 

شركت پتروشيمي 
 گچساران 

 

  لن از اتان بهيد اتيواحد تولاحداث  طرح 
 تن در سال  1.000.000ت يظرف

155 

1401 1400 80,000,000 USD 
شركت پتروشيمي 

 ز شيرا 
 

  به نيمالم ستاليکر ديتول واحد احداثطرح 
   سال در تن هزار سي  تيظرف

 
156 

1401 1401 30,000,000 USD 
  يميشرکت ماهان ش

)سهامي زاگرس
ن ييد و مشتقات پا يد فرمالدئيطرح تول

 متانول  يدست
157 
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  خاص(

1401 1401 80,000,000 USD 
    فرسا شيميشرکت  

 )سهامي خاص ( 

پلي اتيلن ترفتاالت در  پتروشيمي    احداث
سه گريد بطری،فيلم و نساجي به ظرفيت 

 تن در سال  346500
158 

1401 1401 30,000,000 USD 

پتروپااليش  شرکت 
   مديترانه 

 ( خاص ي سهام) 
 

با   ميعانات گازی شگاه يپاالطرح احداث 
 در روزهزار بشکه  10  ظرفيت 

 جهت توليد 
Naphtha,  kerosene , GAS OIL  

159 

1401 1401 50,000,000 USD 
شركت پتروشيمي 

 کرمانشاه 
 

  به نيستال مالميکر ديتول واحد احداثطرح 
  سال در تن هزار شصت  تيظرف

 
160 

1401 1401 80,000,000 USD 
  ان يرانير سازه ايهژ

 )سهامي خاص( 

 لن سبکيات ي پل توليدپتروشيمي   احداث
 به

 هزارتن در سال 200ت يظرف
 

161 

1401 1401 350,000,000,000 
تات   ي کانشرکت 

  يسهام) ومي نيآلوم
 خاص(

  ومينيد آلوميفلوراد يتول ياحداث واحد صنعت
تن در   10.000د يت تولي)با ظرف تيوليکرو 

تن در سال   3.000و  ومينيد آلوميفلورا سال
  (تيوليکر

162 

1401 1401 220,000,000€ 
 شرکت ذوب آهن سقز

 

  ( يکت ) آهن اسفنجيواحد برطرح احداث 
 شرکت ذوب آهن سقز

 به 

  در تن هزار  يک ميليون و پانصد تيرفظ
   سال

163 
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 شهر کرمانشاه  یو نوساز یزسازمان بهسا رج فيروزه اوراق مشارکت ب

 ي نفت ج شرکت پااليش پااليشگاه نفت فوق سنگين قشم 

 صبا یشرکت صنايع برق و انرژ عسلويه ي مگاوات 500و گاه رني

 شرکت نفت پاسارگاد  بندر عباس  ينه صادراتپايا

 صبا یشرکت صنايع برق و انرژ بندر عباس يمگاوات 1000نيرو گاه 

 ي شرکت پااليش نفت ج ن امليد قير امولسيون در ع تو

 شرکت سنگ آهن اسپيدان  يليد آهن اسفنجتو

 آهن اسپيدان  شرکت سنگ ه لليد آهن گندتو

 شرکت ذوب آهن نطنز توليد بيلت

 شرکت ذوب آهن نطنز زنطن ي مگاوات 500و گاه نير

 شرکت ذوب آهن نطنز نطنز ي مگاوات 500نيرو گاه 

 شرکت فوالد نطنز وريل توليد تير آهن 

 نابر صنعت يپيمانکار ساختمان  يو سوزن يوليد تراورس بتنت
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