
 طشح ّاي هْن ٍ اثش گزاس دس دست اجشاي بخص صٌؼت ٍ هؼذى

 

 ًام هجشي ػٌَاى طشح سديف
 ًام هحصَل تَليذي يا

 خذهت اسائِ ضذُ 
 ًام ضْشستاى

گزاسي  سشهايِ

 (هيلياسدسيال)

پيطشفت 

 (دسصذ)فيضيکی

سال 

 ضشٍع

اضتغال 

 (ًفش)

 اسذاِل صالحی فشٍص پااليص ًفت آًاّيتا 1
ّاي ًفتی  فشآٍسدُ

 (بٌضيي گاصٍئيل ٍ ًفت سفيذ) 
 1000 1386 14 120,000 كشهاًطاُ

 2500 1395 5 41,640 اسالم آباد پلی اتيلي سٌگيي هحوَد جلًَذ هاّاى ضيوی صاگشع 2

3 
طشح تَسؼِ پتشٍضيوی 

 كشهاًطاُ
 700 1389 22 16,000 ّشسيي كَد اٍسُ ٍ آهًَياك احوذسضا اضتشي

 1220 1395 0 13,488 كشهاًطاُ رٍب آّي جْاًبخص ضکشي جْاًبخص ضکشي 4

5 
ضشكت الستيك پيطشٍ 

 صاگشع
 سؼيذ فشصادًيا

تَليذ تايشّاي ساديال سيوی 

 سَاسي
 2000 1395 35 7,000 كشهاًطاُ

 310 1393 0 5,540 سٍاًسش سيواى خاكستشي طاّش خضشي سيواى طاّش خضشي 6

 165 1394 72 3,000 كشهاًطاُ لَطی آلَهيٌيَهی ٍسدي آسش حك صهضم كشهاًطاُ 7

 256 1394 63 3,000 ّشسيي ضوص فَالد جْاًبخص ضکشي رٍب آّي بيستَى 8

 1005 1389 14 2,920 كشهاًطاُ ضوص فَالد سبك بْشٍص سليواًی رٍب آّي فشاهاى 9

10 
گستشش سَخت سبض 

 صاگشع
 135 1394 13 2,000 كشهاًطاُ هکول سَخت بيَاتاًَل كيَاى ضيذاًی

 300 1395 0 1,350 كشهاًطاُ كاهيَى ٍ كاهيَى كطٌذُ هحوذػلی ضياًيا خَدسٍساصاى پاسع ديضل 11

 107 1388 72 927 ّشسيي كاغز تست اليٌش سليواًياى بيستَى تاهيي 12
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13 
ضشكت ايشاى خَدسٍ 

 كشهاًطاُ
 200 1390 80 750 صحٌِ تَليذ پظٍ پاسع هحوذ هلکی

 400 1389 77 550 صحٌِ اًَاع فشآٍسدُ ّاي رست لذم خيش هحوذي ايليا رست 14

15 
هجتوغ )3098تؼاًٍی 

 (رٍب ضْذاي كشهاًطاُ
 135 1394 63 550 صحٌِ فَالد آلياطي احساى ًظشي

 80 1394 22 550 ّشسيي كَد اٍسُ با پَضص گَگشدي السي سيذصادق هؼصَهی صسيي كَد كشهاًطاُ 16

 37 1392 35 480 اسالم آباد كشبٌات كلسينكاغز اص  ػلی خسشٍي كاغز هؼذًی خسشٍي 17

 54 1394 0 465 صحٌِ هحصَالت بتٌی گاصي سبك هحشابی صاگشع ساسٍج ايشاًياى 18

 100 1395 0 355 كشهاًطاُ اًَاع داسٍ هيشّاضوی دي پطتيباى صٌايغ هِ دي 19

 150 1390 0 320 كشهاًطاُ لطؼات بتًَی خاظ سٌگ سفيذي ضشكت خاًِ ساصي ايثاس 20

 102 1393 17 283 كشهاًطاُ سب گَجِ فشًگی تشبيت ديذُ كطت ٍ صٌؼت ضادچيي 21

 هَهيًَذ هجوَػِ ساصاى باختش 22
سيستن پلَع ديفشاًسيل جلَ 

 خَدسٍ
 230 1388 16 184 كشهاًطاُ

 20 1387 79 179 كشهاًطاُ اًَاع ًاى فاًتضي صالحی ًاى آٍساى ّيَاي صاگشع 23

 55 1395 0 127 كشهاًطاُ كاغز اص كشبٌات كلسين ػيَضی كاغز كشد صاگشع 24

25 
آفشيي گاص  طشح تَسؼِ بِ

 تيسفَى
 36 1,393 16 73 كشهاًطاُ تَليذ ّوضهاى بشق ٍ حشاست بيگلشي

     

221,731 
  

11,297 

 


