


 ديقتصاو ا فنی ، علمی توسعهو  پیشرفت يالوا يمانهاآر يعتالا جهتدر  که معتقدیم ما

زده  شگفترا  نجهانیا نیدگاد انمیتو زهحو هر نبرگاخو  نشناسارکا نمدآ همدگر با رکشو

 سایر به توجه مالجر فسیلی ژينرا به بستگیاز وا رغفا توسعه هبویژ ،توسعه به زنیا. دنمو

 چالش با زغادر آ چند هر نو يها ندیشها که معتقدیم ما .طلبد می ار  ديقتصاا يها شاخه

 نصیبرا  رفتخاو ا بالندگیو  دهکر ارهمورا  راه ،نهاآ رپشتکاو  همت ش،تال ماا شوند می وبررو
 .دنمو هداخو ما مینزسر پیشکشرا  ازيفراسرو  توسعهو  دخو

 

 

 کیفیت مشی خط

 تحققو  افهدا به نیل يستادر را رسپا صنعت نکاار مهندسیو  فنی تخدما شرکت

،  نمشتریا ضایتر جلب به توجه باو  نیاروز د يها اردستاندا با منطبق کیفیت يسیاستها

داده  اررق دخو رکا رستودر د فهد نخستین انعنو به ريکا يها مینهز تعالیرا در  کیفیت

 به نسیدر جهتدر   ISO9001-2008 کیفیت مدیریت سیستم زيسا دهپیا ضمنو  ستا
 میدارد. معالا یلذ حشر بهرا  کیفیت مشی خط) TQM( گیرافر کیفیت مدیریت

 

 نمشتریا ضایتر لبج 
 نکنارکا عملیو  علمی سطح ءتقاار 

  سانیر تخدما ئهارا عرصهدر  مستمر رحضوو  کیفیت مدیریت سیستم اوممد دبهبو 
  ملیافرو  ملیاي،  منطقه سطحدر  شرکت تخدما شگسترو  توسعه 

 اتمستند کلیه قیقد ايجردرك و ا ضمندارد ،  رنتظاا مختلف حسطودر  رانهمکا کلیها ز الذ

و  مناسب سانیر عطالو ا تخدما ئهآن و ارا مستمر دبهبو جهتدر  کیفیت دیریتـم سیستم

،  زيسا دهپیادر  مشی خط ینا دمفا عایتدرك و ر باو  دـنماین شتال نمشتریا به شایسته

 .  نمایند کوشش،  باشد می قفو افدـها هـب تیابیـسد اـهمان هـک سیستم ینا حفظو  اجرا

                          ژیال عطائی عامل مدیر               

 رسپا صنعت نکاار مهندسیو فنی شرکت              

               1388 سال تاسیس:                                



 

024-33472173 
 

www.arkansanat.com 
 

arkan_sanat_pars@yahoo.com 
 

09909327886 

 7 حدوا  - مسو بقهط  نگین نساختما -جاقی ا کوچه -صفا  نخیابا - ننجاز شهر - ننجاز نستا: افترد محل

 مالی و ديقتصاا فنی توجیهی يطرحها تهیه 

 و... ورزيکشاو معدنیو  صنعتی يطرحها ايجرا بر رتنظا 

 فرینیرآکا تخدماو  سانیر عطالو ا ورهمشا مرکز 

 مهندسی و فنی تخدما ئهارا 
 

 کیفیت دبهبوو  مدیریت يها سیستم ورهمشا 

 وري هبهرو  یابی ضهرعا 

 مدیریت تخدما ئهارا 

  تطالعاا وريفنا زهحودر  تخدما ئهو ارا دعملکرو  یندآفر دبهبوو  لکنتر يها سیستم 

 تخصصی فعالیتهای  مینهز

 



 گذاری بانکی دارای رتبه از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه هاها و عضویتگواهینامه

 بنديرتبه اهداف 

 هاي شايسته وايجاد مرجعي معتبر جهت کمک به متقاضيان در شناسايي و انتخاب شرکت .1
 .هاي ايشان تناسب داشته باشدالزامات و نيازمندي با ماهيت، توانمند که

هاي مشاور به متقاضيان هاي شرکتها و قابليتعرفي توانمنديم ايجاد بانک اطالعاتي براي .2
 .نفعانو ذي

سازي توان و از طريق شفاف هاشرايط رقابتي برابر براي شرکت بسترسازي ايجاد .3
 هاشايستگي واقعي شرکت شناسايي

جلوگيري  و دهندگان خدمات و خدمات مزبوراعتماد و امن بين متقاضيان و ارائه ايجاد فضاي .4
 . ... مُهرفروشي و چون تخلفاتي از

 

  تخصصی هایشیاگر     

 کشاورزی و صنایع تبدیلی 
                                آشامیدنی و غذائی مواد صنایع 
 اساسی فلزات صنایع 
 فلزی غیر کانی صنعت 
 سازی ماشین دقیق، ابزار الکترونیکی، برقی، صنعتی، مصنوعات 
  خدمات 
 سلولزی و نساجی صنایع 
 داروئی و شیمیائی صنایع 



 

 

 جواز تاسیس و پروانه فنی و مهندسی
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 گواهی تحقیق و توسعه 
 ISO 9001:2015 اردستاندا هیاگو  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ننگلستاا - QAL شرکت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یابی عارضه زمینه در مشاوره گواهینامه
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایراناز 

 مجوز در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
 کشور ای رایانه صنفی نظاماز 

گواهی و عضویت در انجمن کارفرمایی و 
 استان کارآفرینی خدمات

 
انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره، از 

اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی استان 
 استان

مجوز مرکز مشاوره و اطالع رسانی و 
ارآفرینی در حوزه تخصصی خدمات ک

صنعت، خدمات و کشاورزی و شتاب 
 دهنده 

 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاناز 



صادرکننده                                      عنوان  

مصنوعی ایرانیانشرکت مجتمع تولیدی بلوک و سنگ  تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی  

نامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالیتقدیر  آقای احسان فتوحی 

 شرکت تعاونی آریا فلز هیدج تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 شرکت نوید طالی زنجان تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

دی و مالیتقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصا  شرکت کانی فرآور افرا 

 شرکت تعاونی گچ رویال خدابنده تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 شرکت البرز آذین زنجان تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

نشرکت صنعت سازان تیوا زنجا تقدیرنامه بابت مشاوره جهت احداث واحد تولیدی  

 آقای میررضا غدیری تقدیرنامه بابت مشاوره جهت احداث واحد تولیدی

و کابل ابهر میسشرکت  تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی  

  زنجان معاونت محترم برنامه ریزی استانداری لوح سپاس دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه

فنی، اقتصادی و مالی  تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی  مجتمع کشت و صنعت سبز دشت  

 شرکت آنا کیمیا منگنز تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی 

 شرکت تعاونی صنایع غذائی مهر جهان زنجان تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی 

91لوح تقدیر به عنوان واحد خدمات فنی و مهندسی برتر سال   ریاست محترم بانک ملی استان زنجان  

91لوح سپاس به عنوان واحد خدمات فنی و مهندسی برتر سال   استاندار محترم زنجان 

91تندیس برترین واحد خدمات فنی و مهندسی سال   سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 هاتقدیرنامه



صادرکننده                                      عنوان  

 حضور در کارگروه های تخصصی
ریاست محترم شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و 

 سرمایه گذاری بانکی

 شرکت تعاونی صنایع و معادن سرب و روی کشور تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 لوح تقدیر نمایشگاه فن بازار علوم پایه استان زنجان
ریاست محترم پارک علم و فن آوری و مرکز رشد دانشگاه 

 تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

امکانسنجی فنی، فقره طرح مطالعات پیش  23بت تهیه تقدیرنامه با

 اقتصادی و مالی فرصتهای سرمایه گذاری استان زنجان
مدیر محترم طرح و ریاست گروه کارآفرینی وارتباط با 

 صنعت دانشگاه زنجان

 صنایع غذائی و بسته بندی به آفرید میهن تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 آقای رضا عمدی تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 شرکت تعاونی دارو سازان استان زنجان تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

مالی و اقتصادی فنی، تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی  شرکت کشتارگاه صنعتی طیور زنجان 

مالی و اقتصادی فنی،تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی   بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان 

 تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 
 شرکت کاویان البرز پارس

 تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 
 آقای سهراب محمدیاری

 تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 
 آقای رضا الماسی

 تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 
 شرکت تعاونی آبزیان افرا دانه ماهنشان

 تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 
 آقای دکتر احمدرضا نافچی

    آقای علی محمدلو تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

و نظارت بر  تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی

 احداث واحد
 تعاونی پیشگامان توسعه نیکان ابهر

شهیدیفرناز خانم  تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی  

 شرکت رایان کوشا آرمان تقدیرنامه بابت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی



ر د ی ف
 

 نوع فعالیت نام شرکت ها
تاریخ 

عقد 

 قراداد

 تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون  1
امکان سنجی ارجاع تهیه، بررسی و ارزیابی طرحهای توجیهی 

 91 شده از بانک توسعه تعاون

 تفاهم نامه با بانک کشاورزی  2
تهیه و بررسی و ارزیابی طرحهای توجیهی امکان سنجی ارجاع 

 90 شده از بانک کشاورزی

3  
نمایندگی شرکت پیشران صنعت 

 تهران
مشاوره در زمینه سیستمهای مدیریتی،سیستمهای کنترل و 

 89 بهبود فرآیند و عملکرد، استانداردهای بین المللی و ملی 

4  
اعطای نمایندگی به شرکت مهرگان 

 صنعت ریز در استان بوشهر

 تهیه و بررسی و ارزیابی طرحهای توجیهی امکان سنجی

کشاورزی و و نظارت بر اجرای طرحهای صنعتی، معدنی، 

 صنایع تبدیلی و سیستمهای مدیریتی
91 

مشاور عامل عارضه یابی شهرک   5

 صنعتی استان
 94 خدمات مشاوره عارضه یابی و رفع عارضه

 94 (ERPارائه کننده مجموعه نرم افزارهای یکپارچه سازی ) نمایندگی شرکت رادان پویا سامانه  6

 94-95 تهیه طرحهای سرمایه گذاری با مشارکت سرمایه گذارخارجی  مشاور ستاد سرمایه گذاری استان  7

97و   

8  
همکار دفتر ارتباط صنعت و معدن 

 دانشگاه زنجان
94-95 تهیه طرحهای سرمایه گذاری با مشارکت سرمایه گذارخارجی  

 تهیه، بررسی و ارزیابی طرحهای توجیهی امکان سنجی  تفاهم نامه با بانک سینا  9

بانک سینا ارجاع شده از  96 



  

  

رح پروژهش طرف قرارداد محل اجرای طرح  

ف
دی

 ر

مسعود رضا محمدیان و محسن  ابهر شهرستان زنجان، استان

  10 احداث مجتمع خدماتی و رفاهی افضلی

  11 احداث مجتمع خدماتی و رفاهی ابوالفتح کرمی استان زنجان، شهرستان ابهر

  12 بازسازی و نوسازی واحد پرورش مرغ تخم گذار رضا واعظی استان زنجان، شهرستان ابهر

 صنعتی کشتارگاه تعاونی شرکت شهرستان زنجان -نجاناستان ز

  13   احداث پایانه حمل و نقل خود اتکائی زنجان طیور

  14 احداث واحد فرآوری پسته منصور محافظ استان مرکزی، شهرستان زرندیه

احداث واحد پوست گیری غالت  و بسته بندی  خانی میرزا شهریار خدابنده شهرستان زنجان، استان

  15 غالتحبوبات و 

  16 احداث واحد بومگردی بهرام لزومیان شهرستان زنجان -استان زنجان

  17 احداث واحد پرورش اسب بهرام لزومیان شهرستان زنجان -استان زنجان

  18 توسعه واحد تولید پرمنگنات پتاسیم منگنز کیمیا آنا شرکت زنجان شهرستان -زنجان استان

  19 احداث واحد پرورش بز داشتی هریفرزاد محمدی اب ابهر شهرستان زنجان، استان

 شهرک صنعتی اشراق -زنجان
شرکت مجتمع ذوب آهن و نورد 

 فوالد آلیاژی اشراق

طرح امکانسنجی جهت جذب سرمایه گذار 

خارجی در زمینه راه اندازی واحد ذوب آهن، 

 شمش فوالد، میلگرد و مفتول
20  

 شهرستان ابهر -استان زنجان
شرکت کشت و صنعت و دامداری 

 ارشیناک
  21 رأسی 800گاو شیری احداث واحد 

 صنعتی شهرک -زنجان استان

 اشراق
  22 کابینت از چوب پالستیکگزارش توجیهی تولید  امیر حسین حاتمی

 احمد و غالمرضا مستندی شهرستان زنجان – زنجان استان
احداث مجتمع خدماتی رفاهی  امکانسنجیطرح 

 بین راهی
23  

 بگلو عباس ورمنص طارم شهرستان -زنجان استان
امکانسنجی ایجاد جایگاه سوخت چند  طرح 

 بین راهی و رفاهی مجتمع خدماتیمنظوره و 
24  

استان زنجان، ناحیه صنعتی 

 ایجرود
  25 و مارماالد احداث واحد تولید انواع مربا شهیدی فرناز

زنجان شهرستان -زنجان استان  عبدالرضا تقیلو 
طرح تکمیل و تجهیز  واحد تولید پمپ 

ریفیوژ جریان شعاعیسانت  
26  

 پروژه های انجام شده

مالیو  ديقتصاا ،فنی توجیهی حطر ینوتدو  هیهت  

 



 شرح پروژه طرف قرارداد محل اجرای طرح

ف
دی

 ر

  27 رأسی 6500پروار بندی بره  احداث واحد  منوچهر طاهرخانی شهرستان تاکستان قزوین، استان

واحد  تولید جوجه یک روزه   احداث طرح شرکت جوجه آویژه زنجان زنجان شهرستان -زنجان استان

  28 بوقلمون

  29 احداث گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی فرهاد صباحی شهرستان ابهر -ن زنجاناستا

  30 طرح احداث واحد پرورش بز داشتی شرکت تعاونی افق خمسه استان زنجان، شهرستان خدابنده

احداث امکانسنجی مرکز تفریحی ، سرگرمی و  منصور محافظ استان مرکزی، شهرستان زرندیه

  31 گردشگری

  32 طرح امکانسنجی احداث سفره خانه باغی مسعود سودی رستان زنجانشه –استان زنجان

شهرک صنعتی –استان زنجان

گزارش توجیهی تولید لوله  و اتصاالت از پلی   شرکت آبرسان نوید زنجان اشراق

  33 اتیلن

استان زنجان، شهرک صنعتی 

طرح امکانسنجی احداث واحد تولید آهک   شرکت سازه آذین زنجان سلطانیه

  34 ونیزهمیکر

شهرک صنعتی  -استان زنجان

  HC,LC 35احداث واحدهای تولید سیم گالوانیزه  شرکت سیم و کابل ابهر خصوصی نورین ابهر

شهرک صنعتی  -استان زنجان

 خصوصی نورین ابهر
 شرکت سیم و کابل ابهر

احداث واحد تولید کابل واگن متروی شهری و 

تجهیز آزمایشگاه کابل ابهر به تجهیزات تست 

 وات 400ابل ک

36  

شهرک صنعتی  -استان زنجان

 خصوصی نورین ابهر
 شرکت آمیزه های پلیمری ابهر

وسعه واحد تولید پلی اتیلن قابل شبکه ای 

( جهت استفاده در الیه عایق XLPEشدن)

 (MVکابلهای فشار متوسط )

37  

 شهرستان ساوه -استان مرکزی
شرکت مجتمع شیر و گوشت 

 دامدشت ساوه

ارگاه دام سبک و سنگین و احداث واحد کشت

 عرضه انواع گوشت بسته بندی شده
38  

 شرکت سرزمین گوشت میهن شهرستان ساوه -استان مرکزی
احداث واحد کشتارگاه دام سبک و سنگین و 

 عرضه انواع گوشت بسته بندی شده
39  

 استان زنجان، شهرستان زنجان
 اولدوز تک رفاهی خدماتی شرکت

 زنگان
  40 راهی بین رفاهی ی،خدمات مجتمع احداث طرح

 نافچی رضائی احمد استان گیالن ، شهرستان رضوانشهر
 قزل گرمی 5ماهی بچه تفریخ مزرعه احداث

 کمان رنگین آالی
41  

 شرکت پارس سویچ استان زنجان ، شهرستان زنجان
 GISاحداث واحد تولید  پست های گازی 

 کیلو ولت( 33و  132)
42  

شهرک صنعتی  -–استان زنجان 

 اشراق
  43 توسعه واحد صنایع چوبی بیات طرح بار بیاتج

 -شهرستان ماهشهر -خوزستان

 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  PVC 44بروزرسانی طرح تولید کامپاوند و گرانول شرکت صنایع کیمیا پلیمر نور

  45 رأسی 50 دام خرید و مجدد اندازی راه طرح کاوندی تقی آقای استان زنجان، شهرستان زنجان



رای طرحمحل اج  شرح پروژه طرف قرارداد 

ف
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  46 آهن کنسانتره تولید واحد احداث طرح کاوه زنجان فوالد صنایع مجتمع شهرستان زنجان -استان زنجان

استان زنجان، شهرک صنعتی 

 مواد نگهداری و سازی ذخیره واحد احداث طرح آرمان کوشا رایان شرکت خرمدره

  47 دومداره سردخانه در غذایی

توسعه، تجهیز و بازسازی واحد تولید پودر  علیرضا محمدی نجان، شهرستان خرمدرهاستان ز

  48 سوخاری

مجتمع کشت و صنعت گیلوان  استان زنجان، شهرستان طارم

  49 احداث واحد تولید انواع ترشی، زیتون پرورده و... طارم

  50 اییغذ رشته تولیدی واحد احداث طالبی علی  آقای استان زنجان، شهرستان سلطانیه

شرکت کشتارگاه صنعتی صبامرغ   استان زنجان، شهرستان زنجان

 زنجان
 ط کشتار بوقلمونبالعوض احداث خ کمک طرح

  51 و بلدرچین

شهرک صنعتی  -استان زنجان

 نوآوران زنجان
 غذایی صنایع تعاونی شرکت

 مهرجهان
 انواع تولید خط بالعوض احداث کمک طرح

  52 پالستیکی های جعبه

 داشتی گوسفند خرید و مجدد اندازی راه طرح اسدی حسین شهرستان زنجاناستان زنجان، 

  53 رأسی 90

ی و جایگاه سوخت رفاه ،خدماتیاحداث مجتمع  شمس اله قربانی استان زنجان ، شهرستان زنجان

  54 )پمپ بنزین و گازوئیل(

شهرک صنعتی  -استان زنجان

 نوآوران زنجان
  55 حد تولید انواع آبمیوه و نوشابه گازداراحداث وا شرکت نوآوران میالدگستر زنگان

  56 رابیتس تولید واحد احداث طرح الماسی رضا آقای استان زنجان، شهرستان زنجان

 محمدی علیرضا استان زنجان، شهرستان خرمدره
 توسعه واحد تولید پودر بالعوض کمک طرح

 سوخاری
57  

 علی اسکندری استان زنجان، شهرستان خدابنده

انبارداری و نگهداری مواد طرح توسعه واحد 

غذایی در سردخانه ثابت در دمای باالی صفر 

 درجه سانتیگراد
58  

 یاستان زنجان، شهرک صنعت

 ابهر فیشر
 شرکت آژیراک صنعت ایرانیان

احداث واحد تولید کیسه بدون بافت پالستیکی 

 یک الیه از پلی اتیلن
59  

 شهرستان بهار همدان، استان
 ردایشرکت مجتمع صنایع غذایی ف

 همیشه بهار

احداث واحد تولید سیب زمینی نیمه آماده 

 منجمد )آماده طبخ(        
60  

 استان زنجان، شهرستان زنجان
 ترابر کیان نقل و حمل شرکت

 زنجان

 ای جاده نقل و حمل واحد تکمیل و تجهیز طرح

 نفتی های فراورده داخلی
61  

شهرک صنعتی  -استان مرکزی

 مامونیه

وش داروی شرکت داروسازی دان

 ایرانیان

بازسازی، نوسازی، تجهیز و تکمیل خط تولید 

 داروهای دام و طیور
62  

استان زنجان، شهرک صنعتی 

 هیدج
 ابوالحسن سلیمی

احداث واحد تولید انواع نوار و قیطان منسوج و 

 منگوله برای تزئین
63  

  64 دانه بندی شده واحد تولید شن و ماسه شرکت سنگ سامانه ابهر شهرستان خرمدره -استان زنجان



 شرح پروژه طرف قرارداد محل اجرای طرح

ف
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طرح  تجهیز  وتکمیل معدن سنگ  شهرستان زنجان -استان زنجان

  65 شرکت آذر سنگ رستگار آهن ذاکر

احداث واحد پشم شویی و رنگرزی الیاف و تاپس  سهراب محمدیاری شهرستان بیجار –استان کردستان 

  66 پشمی

شهرستان  -شرقیاستان آذربایجان 

  67 احداث خط تولید قدک از منسوجات بی بافت رحیم بایرام زاده حقیقی تبریز

  68 طرح دپوی پسماند کارخانجات روی شرکت فرآوری بهین فرآور زنجان زنجان، شهرک صنعتی روی زنجان

خدمات انبارداری و نگهداری محصوالت  حمید عزیزی شهرستان خرمدره -زنجان استان

  69 حصوالت غذاییکشاورزی و م

شرکت زنجان سیستم کاردان  شهرستان زنجان -استان زنجان

  70 واحد تولید انواع نرم افزار بالک چین شرکت

 یو بسته بند یغذائ عیشرکت صنا شهرستان خرمدره -استان زنجان

 هنیم انیپارس دیبه آفر
حبوبات و  یواحد بسته بند یو نوساز یبازساز

  71 خشکبار

 -دندی -عملیات بهسازی و احداث محور زنجان شرکت فراز طرح سیویل تان زنجانشهرس –استان زنجان 

  72 تخت سلیمان شامل

  73 مجموعه گردشگری چلبی اوغلی بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان شهرستان سلطانیه -استان زنجان

  74 محتمع خدماتی و رفاهی بین راهی ابراهیم اوصانلو خدابنده شهرستان -زنجان استان

  75 تاالر رستوران فانوس شهر الهه واعظی ابهر شهرستان -زنجان ستانا

  76 سری دوزی لباس زنانه امیر علی تاره زنجان شهرستان -زنجان استان

 زنجان شهرستان -زنجان استان
شرکت کشتارگاه صنعتی صبا مرغ 

 زنجان

طرح توسعه احداث کشتارگاه بوقلمون و 

 بلدرچین
77  

 نزنجا شهرستان -زنجان استان
شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی 

 طیور زنجان

قطعه بندی و بسته بندی مرغ و بوقلمون و 

 احداث کشتارگاه بلدرچین
78  

 زنجان شهرستان -زنجان استان
 استان داروسازان شرکت تعاونی

 زنجان
  79 تجهیز، بازسازی و توسعه داروخانه

  80 خودرو پالستیکی قطعات انواع پارس البرز کاویان خرمدره شهرستان -زنجان استان

  81 رفاهی و خدماتی مجتمع فارسی و موسوی خدابنده شهرستان -زنجان استان

 ابهر  شهرستان -زنجان استان
شرکت تعاونی پیشگامان توسعه 

 نیکان ابهر
  82 احداث مجموعه ورزشی و تفریحی

  83 )خانه گردشگری( بوم گردی الوند محمود افشار خرمدره شهرستان -زنجان استان



جرای طرحمحل ا  شرح پروژه طرف قرارداد 
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  84 فرآوری مواد معدنی فلدسپات شرکت تعاونی معدنی تشویر کانسار طارم شهرستان -زنجان استان

 شهرستان -آذربایجان شرقی استان

  85 احداث واحد ورق گالوانیزه احمد واصلی تبریز

  86 مجموعه اقامتی و پذیرایی هاجر صفری شهرستان طارم -زنجان استان

  87 تصفیه و بسته بندی کشمش ابوالفضل دودانگه شهرستان ابهر -زنجان استان

  88 احداث هتل رزاق یدالهی شهرستان زنجان -زنجان استان

  89 آبزیان تولید خوراک ماهنشان شرکت تعاونی افرا دانه ماهنشان شهرستان -زنجان استان

  90 اهیمجتمع خدماتی بین ر محمدی باقر شهرستان طارم -استان زنجان

  91 و تاالر خدماتی مجتمع احداث شهر( قاسمی )الماس منصور شهرستان طارم -استان زنجان

  92 مجتمع اقامتی پذیرائی نادر افشاری زنجان شهرستان -استان زنجان

 زنگان افق آبادگران تعاونی شرکت شهرستان زنجان -استان زنجان
 نگهداری و سازی ذخیره واحدهای احداث

 انبار در فلزی محصوالت
93  

  94 متال پلی و فلدسپات استخراج واحد توسعه سندروس سنگ کانسار شهرستان زنجان -استان زنجان

  95 طارم-پروژه بهسازی محور زنجان مهندسین مشاور فراز طرح سیویل شهرستان زنجان -استان زنجان

  96 رز گلخانه گل احداث عمدی رضا شهرستان ماهنشان -استان زنجان

  97 تصادفی خودروهای پارکینگ محمدی یوسف طارم تانشهرس -زنجان استان

  98 سهرورد طرح توسعه اقامتگاه بومگردی بهرامی محمدعلی خدابنده شهرستان -زنجان استان

  99 حبوبات و غالت بندی بسته هیدج طالی خوشه ابهر شهرستان -زنجان استان

  100 خرید و فروش آهن کامفار شرکت نهنگ دریایی تنگستان بوشهر استان

  101 پتاسیم کامفارسولفات شرکت نیلگون سپهر ستان بوشهرا

  102 سبد پالستیکی تولید حسینی مجتبی زنجان شهرستان -زنجان استان

 خرمدره شهرستان -زنجان استان
 9تعاونی کشاورزی مهر شماره 

 خرمدره
  103 حبوبات و غالت بندی بسته و بوجاری



ف
دی

 ر

محل اجرای طرح   طرف قرارداد شرح پروژه  

 طارم شهرستان -زنجان استان منصور حاجیلو )مجتمع باران(  اقامتی و رفاهی خدماتی معمجت  104

 شهرستان زنجان -استان زنجان خیبر محمدی احداث هتل سه ستاره   105

 ابهر شهرستان -زنجان استان کاظم کاظمی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی   106

تجهیز و توسعه رستوران بین راهی   107

 زنجان شهرستان -زنجان استان اغی کلوچهبهرام قره د یاشار

 ابهر شهرستان -زنجان استان یمحسن اسداله نگیسردخانه و خط سورتاحداث   108

109  
 یمال نیبسته تام یاقتصاد یابیارز

 ی( برق منطقه انانسی)فا یخارج

 زنجان )با نرم افزار کامفار(
 زنجان شهرستان -زنجان استان شرکت برق منطقه ای زنجان

 زنجان شهرستان -زنجان استان زنجان سیستم کاردان (APT) مقابله با بد افزارو شناسایی  110

 زنجان شهرستان -زنجان استان زنجان سیستم کاردان نوکسیل نتیکال نیت  111

 زنجان شهرستان -زنجان استان حاسبان رایان زنجان نرم افزار قانون هیته  112

 ابهر شهرستان -زنجان استان آل کوه غرب دهیا بسته بندی آب معدنی  113

 شهرستان طارم -زنجان استان جالل الدین حیدری اقامتی و رفاهی خدماتی، مجتمع  114

115  
و جایگاه  رفاهی خدماتی مجتمع

 سوخت
 شهرستان خدابنده -زنجان استان بیگدلی ابراهیم

116  
تفریحی و پذیرائی و  یمجتمع رفاه

 باغ عروس
 زنجان شهرستان -زنجان استان غالمحسین صحافی

 شهرستان زنجان -زنجان استان افتخار ریس نیبه لید آردتو  117

 ابهر شهرستان -زنجان استان محمدرضا برزگر بهرامی احداث واحد پرورش ماهی  118

 پرواربندی گوسفند  119
شرکت پرواربندی پروتئین چهار 

 برج
 استان بوشهر

 ابندهشهرستان خد -زنجان استان شرکت تعاونی پاکنامور سوشیانت تولید سرکه و ژله  120

 زنجان شهرستان -زنجان استان شرکت آریا بام زنجان عایق رطوبتی بام  121

 زنجان شهرستان -زنجان استان شرکت آلتین پروفیل ایرانیان رادیاتور آلومینیومی  122

 زنجان شهرستان -زنجان استان یوسفیه نان حجیم  123
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محل اجرای طرح   طرف قرارداد شرح پروژه  

 زنجان شهرستان -زنجان استان خلقتیجمشید  خوراک طیور  124

125  
 و خیار) جات صیفی گلخانه

 ابهر شهرستان -زنجان استان منصوری باقر محمد (گوجه

126  
 روش به مجدد تصفیه روغن تولید

 زنجان شهرستان -زنجان استان اویل پاک شرکت تقطیر

 فیبر حسگر ساخت و طراحی  127

 زنجان ستانشهر -زنجان استان شرکت برق منطقه ای زنجان نوری

ارزیابی منافع فنی و اقتصادی پروژه   128

 زنجان شهرستان -زنجان استان شرکت برق منطقه ای زنجان (یتعهد سازمان یسنجش مولفه ها)

129  
ارزیابی منافع فنی و اقتصادی پروژه 

شبکه قدرت شرکت  یریپذ بیآس یبررس)

 ی(عیبرق در مقابل حوادث طب
 زنجان شهرستان -انزنج استان شرکت برق منطقه ای زنجان

130  
ارزیابی منافع فنی و اقتصادی پروژه 

)مانیتورینگ تپ چنجر به صورت آنالین و 

 تحت بار جهت شناسائی عیوب(
 زنجان شهرستان -زنجان استان شرکت برق منطقه ای زنجان

131  
ارزیابی منافع فنی و اقتصادی پروژه 

)طراحی و ساخت آشکارسازی برای پایش 

رماتورهای قدرت بر وضعیت روغن ترانسفو

 اساس روشهای نوری(

 زنجان شهرستان -زنجان استان شرکت برق منطقه ای زنجان

132  
ارزیابی منافع فنی و اقتصادی پروژه 

(Framework برای امنیت موثر سیستم  

)SCADA 
 شهرستان زنجان -استان زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان

133  
 و بندی دانه آهک تولید واحد توسعه

 آهک تولید احداث واحد شده و زهمیکرونی

 هیدراته و زنده
 زنجان شهرستان-زنجان استان حجت اله موسوی

134  
 و بندی دانه آهک تولید واحد توسعه

 آهک تولید احداث واحد شده و میکرونیزه

 هیدراته و زنده
 زنجان شهرستان-زنجان استان حجت اله موسوی

 اهنشانشهرستان م-زنجان استان محمودیها لبنیات سنتی  135

 زنجان شهرستان -استان زنجان شرکت کابل افزار نورین تولید انواع مفصل کابل و سر کابل  136

137  
)سرویس  واکیومیتولید محصوالت 

 های بهداشتی، وان و جکوزی و...(
 استان البرز شرکت پرشیا پارمیس

 زرندیه شهرستان -مرکزی استان علیرضا دبیریان احداث باغ پسته  138

 یزه گرمتولید گالوان  139
صنایع گالوانیزه شمس شرکت 

 زنجان
 زنجان شهرستان -زنجان استان

 شهرستان تهران –استان تهران  داروسازی خوارزمی تولید کپسولهای ضد سرطان  140

141  
مصنوعات چوبی)مبل، کمد و  تولید

)... 
 خرمدره شهرستان-زنجان استان شرکت نادیا گستر خرم

 شهرستان زرندیه-تان مرکزیاس حسن بی نظیر احداث گلخانه گل رز  142
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محل اجرای طرح   طرف قرارداد شرح پروژه  

 زرندیه شهرستان - مرکزی استان اسداله فتحی تکمیل واحد گاوداری شیری  143

 و آرایشی لوازم واحد تولید توسعه  144

 شهرستان تهران –استان تهران  شرکت تهران مو بهداشتی

 ابهر شهرستان -زنجان استان اری هیدجشهرد احداث مجتمع خدماتی و تیرپارک  145

 شهرستان زرندیه-استان مرکزی محمدرضا عینی احداث واحد گوساله پرواری  146

احداث مجتمع خدمات رفاهی و   147

 شهرستان ایجرود –زنجان  استان وحید فالح جایگاه سوخت

 زنجان شهرستان -زنجان استان کشاورز افشار سحر نقره و طال آالت زیور  148

 طارم شهرستان -زنجان استان قاسمی منصور پذیرائی و رستورانتاالر   149

 شهرستان زنجان -زنجان استان جمشیدی لوله خونگیری دیتول  150

 البرز استان شرکت پرشیا پارمیس تولید لوازم بهداشتی  151

152  
پاالیشگاه کوچک مقیاس با خوراک 

 میعانات گازی
 شهرستان ایجرود -زنجان استان نادر خیر آبادی

 شهرستان طارم -زنجان استان علی منصوری ید خر پای صنعتیتول  153

 شهرستان خدابنده -زنجان استان محصوالت غذائی خوشه سبز زنجان بسته بندی حبوبات و غالت  154

 سیم مسی مفتولی و کابل افشان  155
شرکت سیم و کابل افق الکتریک 

 ابهر
 شهرستان ابهر -زنجان استان

 ابهر شهرستان -زنجان استان احمدی فرد پروار بندی گوساله  156

 زنجان شهرستان -زنجان استان کابل نور  تولید کابل خود نگهدار   157

 تهران استان داروسازی خوارزمی تولید قرصهای ضد سرطان  158

 ابهر شهرستان -زنجان استان ابوعلی محمد لو  احداث مرغداری گوشتی اتوماتیک   159

 زنجان استان سعید اسدی تولید انواع سنگهای مصنوعی  160

161  
رفاهی و جایگاه  خدماتی مجتمع

 سوخت
 زنجان شهرستان -زنجان استان تک اولدوز زنگان

 زنجان استان جهانگیری تولید اتو بخار صنعتی  162
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محل اجرای طرح   طرف قرارداد شرح پروژه  

 زنجان استان ایوب چهره گشا تولید زیتون  163

 زنجان استان رضا محمدی تولید زیتون  164

 زنجان استان امیر مسعود کریمی پیشخوان دولت  165

 زنجان استان سعید قربانی ساخت ملیله  166

 زنجان استان اکبر بابایی لوازم مفتولی آشپزخانه  167

 زنجان استان مرسل خلیلی قالیبافی  168

 زنجان استان خانلو حسین ناصر قالیبافی  169

 ابهر شهرستان -نزنجا استان صائین مرغ صنا مرغداری گوشتی اتوماتیک احداث  170

میگو پرورش  171  میگو پرورش و تولید شرکت 

 بوشهر استان شوراب

 شهرستان ابهر -زنجان استان ابهر دقیق ابزار کابل السیگن و کنترل و دقیق ابزار کابل  172

 زنجان شهرستان -زنجان استان تعاونی آذر فام ایزدان ساخت ملیله  173

174  
تولید البسه، پوشاک وملحفه بی 

 بافت
 شهرستان زنجان -زنجان استان ی بانی صنعت کاغذ ایرانیانتعاون

 بوشهر استان حسن دنیوی سردخانه دو مداره  175

 بوشهر استان شادنیا عبدالرسول صیادی شناور  176

 بوشهر استان نجفی صیادی شناور  177

 شهرستان -زنجان استان زنجان گلرنگ لبنی شرکت لبنی محصوالت تولید  178

 زنجان شهرستان -زنجان استان خدیجه جعفری جات صیفی گلخانه احداث  179

 ابهر شهرستان -زنجان استان متولی زاده رفاهی و گردشگری خدماتی مجتمع  180

181  
جایگاه  و رفاهی خدماتی مجتمع

 سوخت
 ابهر شهرستان -زنجان استان مجتمع پذیرایی ابهررود

 ابهر شهرستان -زنجان استان معینی کشمش بندی بسته و سورت  182
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پروژه شرح محل اجرای طرح   طرف قرارداد   

 زنجان شهرستان -زنجان استان پگاه زنجان پاستوریزه شیر کره تولید  183

184  
 5568 گروه ماندگار گستر چتر ای  دکمه قارچ تولید 

 بوشهر استان

باب  ی صنایع چوبشرکت تعاون هنیبا روکش مالم یاوراق چوب دیتول  185

 شهرستان خرمدره –زنجان استان یعل

 بوشهر استان علی موسائی طرح توسعه کشتارگاه صنعتی مرغ   186

 استان بوشهر سردار جوکار  احداث گلخانه سبزی و صیفی   187

 خرمدره شهرستان -زنجان استان فیروزی علی استخر ژئوممبران احداث  188

189  
  فرنگی توت گلخانه احداث

 زنجان شهرستان -زنجان استان  اسدی فیاض

190  
تی فول مرغداری گوش توسعه طرح

 ابهر شهرستان -زنجان استان  معینی عباس  اتوماتیک

کاغذی هوای فیلتر تولید  191  استان زنجان کریمی آیدین 

 طارم شهرستان -زنجان استان سلطانی اسداله فرنگی توت گلخانه احداث  192

193  
مرغداری گوشتی فول  توسعه طرح

 ابهر شهرستان -زنجان استان  معینی عباس  اتوماتیک

 استان زنجان کریمی آیدین کاغذی هوای یلترف تولید  194

 طارم شهرستان -زنجان استان سلطانی اسداله فرنگی توت گلخانه احداث  195

 استان بوشهر قائدی شکراله ا نش و صیفی و سبزی گلخانه احداث  196

 زنجان شهرستان -زنجان استان پگاه زنجان پاستوریزه شیر کامفار کشک تولید  197

198  
سرمایه در 

                    گردش     
 زنجان شهرستان -زنجان استان ترانسفو ایران بازرگانی شرکت

 زنجان شهرستان -زنجان استان موسسه آموزشی روزبه تجهیز موسسه  199

 زنجان شهرستان -زنجان استان نانی قاسم  ماهی قزل آال پرورش  200

 انزنج شهرستان -زنجان استان شریعتی مرتضی فوالد شمش آهنی و تولید  201

 شهرستان زنجان -زنجان استان منگنز ایمیآنا ک میپرمنگنات پتاستولید   202
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 طارم شهرستان -زنجان استان مسعود تونیشرکت ز تونیز یو بسته بند یفراور  203

 شهرستان خرمدره –زنجان  استان شرکت سبز دشت وریخوراک آماده ط دیتول  204

 شهرستان سلطانیه-استان زنجان شرکت توسعه افق کوثر ECRلید الیاف شیشهتو  205

 شهرستان زرندیه-استان مرکزی روح اله جعفری نژاد احداث واحد گوساله   206

تولید محصوالت لبنی و روغن   207

 فرامان صنعتی شهرک – کرمانشاه شرکت بهاران شیر زاگرس حیوانی

 ماسال شهرستان -استان گیالن  نشاندرمن گیال شرکت مروارید برنج کوبی  208

 زنجان استان کریمی آیدین عسل بندی بسته  209

 بوشهر استان   بوشهر لبن ساحل تعاونی شرکت فراورده های لبنی  210

211  
تولید شمش سرب   

  انگوران سرب آذر شرکت
 ماهنشان شهرستان -زنجان استان

 سردخانه و بسته بندی رطب   212
 بوشهر استان دشتستان مهر

 بندی خرما و رطب بسته   213
 بوشهر استان 500 خادم جنوب گروه شرکت

 جنوب سبز اطلس کمپوست و کودهای آلی  تولید  214
 بوشهر استان

215  
آلیاژی  سبک فوالد شمش تولید

 بیلت
 زنجان شهرستان -زنجان استان زنگان ریزان ذوب تعاونی شرکت

 زنجان ستانشهر -زنجان استان زنجان باقری ذوب  شمش آهن از ضایعات تولید  216

 زنجان شهرستان -زنجان استان خدایی کندوی عسل و صنایع چوبی   217

 استان مرکزی تیموری ثابت آبزیان خوراک  218

 ماهنشان شهرستان -زنجان استان محرمعلی شیخ محمدی فرد سرب شمش تولید  219

 شهرستان ماهنشان -زنجان استان انگوران الماس امین   سرب شمش تولید  220

 شهرستان طارم -زنجان استان ماهرخ زیتون طارم تعاونی شرکت تونزی بندی بسته  221

 زنجان شهرستان -زنجان استان مهر البرز سپیدان مقوا از ضایعات کاغذ  تولید  222
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223  
 وریعمل آ و بندی بسته -فیله تولید

 بوشهر استان شالو دریایی آبزیان تعاونی ابزیان

 ابهر شهرستان -زنجان استان یرانا استیل صنایع تولیدی شرکت چنگال و کارد و قاشق تولید  224

 ابهر شهرستان -زنجان استان ایرانیان اتصال غرب پلی شرکت اتیلن و اتصاالت پلی لوله  225

 بوشهر استان مهر بیرمی ستایش  خرما بندی بسته  226

 زنجان شهرستان -زنجان ستانا حسنی مرتضی بنزین پمپ -رفاهی خدماتی مجتمع  227

 مرکزی استان مظفری گاو شیری  228

 استان زنجان حیدری رضا حمید سبک بلوک تولید  229

تنی باالی  5000احداث سردخانه   230

 صفر
شرکت تعاونی صنایع غذایی 

 زنجان شهرستان -زنجان استان مهرجهان زنجان

تولید شمش فوالد سبک آلیاژی   231

 زنجان شهرستان –زنجان استان انزنگ صنعت فروزان شرکت تعاونی بیلت

 خدابنده شهرستان -زنجان استان فیزیوتراپی جواد االئمه احداث و تجهیز واحد فیزیوتراپی  232

 شهرستان خدابنده –زنجان استان تعاونی پاک نامور سوشیانتشرکت  تولید آبمیوه از کنسانتره  233

 ستان ابهرشهر –زنجان استان مصطفی حیدری و گالبی احداث باغ سیب  234

 شهرستان خرمدره -استان زنجان شرکت زر تاکداران خرم تصفیه و بسته بندی کشمش  235

 شهرستان زرندیه مامونیه-استان مرکزی فریور زرنده تولید خوراک دام  236

 زنجان شهرستان –استان زنجان  ماه پاره محمدی تولید خمیر کاغذ  237

 زنجان شهرستان  -استان زنجان هشتگردشرکت سهیل گاز  گازاکسیژن و گاز نیتروژنتولید   238

239  
ارائه مشاوره در خصوص انتخاب و 

 خرید مولد کوچک مقیاس
 شهرستان زنجان –استان زنجان  شرکت شمش سازان زنجان

 زنجان  شهرستان –استان زنجان  شرکت صنایع غذایی آذر نام آراز تولید آرد جو  240

 زنجان  شهرستان -ان زنجاناست شرکت روی پردازان ایرانیان تولید شمش روی  241

242  
 فرآوری کانی های فلزی

 )کنسانتره سرب و روی(
 شهرستان زنجان –استان زنجان  کشور روی و سرب تعاونی شرکت
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243  
 جات، ادویه خشکبار، بندی بسته

 زنجان شهرستان -زنجان استان زنگان گستر میالد نوآوران شرکت غالت

 ماهشهر – خوزستان استان نور پلیمر کیمیا صنایع شرکت pvc گرانول انواع تولید  244

 ابهر شهرستان -زنجان استان صائب غیرانتفاعی آموزشی موسسه آموزشی موسسه تجهیز  245

 زنجان شهرستان -زنجان استان فصاحتی سکسیونر تولید  246

 کاشان تانشهرس- اصفهان استان کاشانی کودک آماده غذای تولید  247

 غربی آذربایجان استان باوقر علی گوسفند گوشت پرواربندی واحد  248

 یاءاالنب خاتم پزشکی برداری تصویر یپزشک تصویربرداری مجتمع تجهیز  249

 زنجان شهرستان- زنجان استان زنجان

 زنجان شهرستان- زنجان استان هما ارک آباد شرکت دوجداره پنجره تولید  250

بشکه درب تولید  251  خرمدره شهرستان– زنجان استان عرشیا چیلیک درب 

 زنجان شهرستان - زنجان استان زنجان فوالد صنعت توسعه اسفنجی آهن  252

 زنجان شهرستان -زنجان استان رود زرین طب سما دندانپزشکی تجهیزات  253

 زنجان شهرستان -زنجان استان مدائن درمانگاه روزی شبانه درمانگاه تجهیز  254

 زنجان شهرستان -زنجان استان محمدی بیگ علی نصرت سبک دیواری بلوک  255

 ابهر شهرستان -زنجان استان زنجان مرغ پویان مرغداری قطعه 10000 گوشتی مرغ پرورش  256

 زنجان استان ایرانیان پارسه آماتیس صنوبر کاشت  257

 خرمدره شهرستان -زنجان استان خرم فرش نقشینه پشمی و ابریشمی فرش تولید  258

 خدابنده شهرستان -زنجان استان زنجان بتن شاهین ادهآم بتن تولید  259

 ابهر شهرستان -زنجان استان مقدم رستمعلی قطعه 10000 گوشتی مرغ پرورش  260

 زنجان شهرستان -زنجان استان زنجان مس صنایع شرکت فوالد و مس تولید کامفار  261

 ابهر شهرستان -زنجان استان بختیاری خانم بانوان ورزشی باشگاه تجهیز  262
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263  
 ابهر شهرستان -زنجان استان آذر غرب پرور ماکیان شرکت قطعه 40000 گوشتی مرغ پرورش

264  
 و ومکادمی اسفنج و نیکل کاتد تولید

 روی پودر
 غیر فلزات تحقیقاتی مهندسی

   آهنی
 زنجان شهرستان -زنجان استان

265  
 همدان استان آریانا سولفوریک داسی سولفوریک اسید تولید

266  
 جایگاه و رفاهی -خدماتی مجتمع

 سوخت
 قم استان قرن پدیده دلفین

 زنجان شهرستان -زنجان استان زنجان روی تابان میلگرد تولید  267

 پیش دیوارهای و آماده بتن تولید  268

 زنجان شهرستان -زنجان استان زنجان پل شن شرکت پرلیتی قطعات و بتنی ساخته

 خدابنده شهرستان -زنجان استان خدابنده سفید دانه گچ شرکت ساختمانی سفید گچ لیدانواعتو  269

 زنجان شهرستان -زنجان استان مهندسی رفاهی -خدماتی مجتمع  270

توریستی و گردشگری مجتمع  271  زنجان شهرستان -زنجان استان فصاحتی 

272  
 و پروپیلن پلی سرب، شمش تولید

 سدیم سولفات

 غیر فلزات تحقیقاتی مهندسی

 آهنی
 زنجان شهرستان -زنجان استان

273  
رفاهی و جایگاه  -خدماتی مجتمع

 سوخت
 ابهر شهرستان -زنجان استان هیدج شهرداری

 بر آب مهندسی نظام دفتر احداث  274
 استان مهندسی نظام سازمان

 زنجان
 طارم شهرستان -زنجان استان

275  
طرح توسعه قطعات عایق های 

 الکتریکی
 زنجان شهرستان -زنجان استان یکیلکترا یها قیشرکت عا

276  
و فشار  یانواع تابلو برق فشار قو

 فیضع
 زنجان شهرستان -زنجان استان انیشرکت کاوش تابلو پارس

 زنجان شهرستان -زنجان استان صمد یوسفی امکانسنجی اولیه تولید گرانول  277

278  
احداث مجتمع خدماتی و رفاهی و 

 پمپ بنزین
 شهرستان خدابنده-ن زنجان استا اوقاف شهر خدابنده

279  
 یو پل لنیات یپل یلوله ها تولید

 یس یو یو پ لنیپروپ
 شهرستان زنجان –زنجان  استان شرکت لوله واال

 سلطانیه -استان زنجان  انیرانیا یشرکت آوابتن آپادانا و کفپوش یمانیجدول ستولید   280

 غانخانهشهر ارم -استان زنجان نادر افشاری پوشیده استخر سر احداث  281

282  
تولید و بسته بندی حبوبات و 

 گیاهان دارویی
 شهرستان زنجان -زنجان استان شرکت تعاونی گل پر ستوده
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محل اجرای طرح   طرف قرارداد شرح پروژه  

 شهرستان خدابنده -استان زنجان گچ رویال خدابنده تولیدانواع گچ سفید ساختمانی  283

 شهرستان سلطانیه -زنجان استان افرا کانی فراور تولید و فراوری سیلیس  284

بلوک و سنگ  یدیمجتمع تول تولید قطعات پرلیتی  285

 شهرستان خرمدره–استان زنجان  انیرانیا یمصنوع

تولید مس تصفیه شده و سولفات   286

 شهرستان زنجان -استان زنجان نوید طالی زنجان مس

 ن خدابندهشهرستا -استان زنجان احسان فتوحی تنی 5000احداث سردخانه   287

 شهرستان ماهنشان-زنجان استان شرکت تولید روی ایران تولید روی، کنسانتره سرب و کبالت  288

 شهرستان زنجان -زنجان استان فرش سهند تولید فرش ماشینی  289

تولید محصوالت فرفوژه و مبلمان   290
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