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1 
از   -(www.iio.ir) مدیریت پایگاه ملی فرصت های سرمایه گذاری ایران

 1394الی 1390سال 
 تهران

سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
 فنی ایراناقتصادی و 

2 
ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار در فرودگاه های 

 کشور
 تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
 ایران

 استانداری خوزستان خوزستان پیش امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی احداث فرودگاه جدید شهر اهواز 3

4 
ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار جهت احداث 

 کترینگ فرودگاهی متمرکز در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران
 تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
 ایران

5 
خارجی جهت ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار 

 توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
 مشهد

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
 ایران

6 
و ارائه خدمات مشاوره در  ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری

برگزاری فراخوان و انتخاب سرمایه گذار در پروژه های موضوع واگذاری دستگاههای اجرایی 
 (27استان خوزستان)موضوع ماده 

 استانداری خوزستان خوزستان

7 
در خصوص واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  یخدمات مشاوره ای و پژوهش

 1397تا 1395وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور به بخش غیردولتی سال های 
 وزارت ورزش و جوانان تهران

 تهران تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی 8
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان تهران

9 
فنی، مالی، اقتصادی، زیست محیطی و قراردادی و تهیه گزارش تصمیم به مطالعات توجیهی 

 واگذاری به عنوان مشارکت پروژه تاالر شهر زنجان
 زنجان

اداره کل راه و شهرسازی استان 
 زنجان

10 
تدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه گذاری استان خوزستان مبتنی بر سند آمایش توسعه 

 استان
 استانداری خوزستان خوزستان

11 
تدوین سند توسعه اقتصادی سواحل رودخانه های کارون،اروند رود و بهمن شیر)با رویکرد 

 زاد اروندآعملیاتی( در منطقه  -راهبردی
منطقه آزاد 

 اروند
 سازمان منطقه آزاد اروند

12 
سرمایه گذاری و عملیاتی توسعه سرمایه گذاری )تهیه اطلس جامع  -تدوین طرح راهبردی

 مشارکت ها( شهر قم
 شهرداری قم قم

 شهرداری قم قم عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری قم -تدوین برنامه راهبردی 13

14 
تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکت های شهر جدید رامین)تهیه اطلس جامع 

 سرمایه گذاری شهر(
 شرکت عمران شهر جدید رامین رامینشهرجدید

15 
عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید -تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و برنامه راهبردی

 شهرداری بوکان
 شهرداری بوکان بوکان

 شهرداری تنکابن تنکابن تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری تنکابن 16

 شهرداری شوش شوش شهرداری شوشتهیه اطلس جامع سرمایه گذاری  17
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 شهرداری بهبهان بهبهان بهبهان تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری 18

 شهرداری ارومیه ارومیه تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه 19

20 
مطالعات بازار، اقتصاد سنجی، امکان سنجی و تهیه مدل و طرح های سرمایه گذاری ایستگاه 

 راه آهن مشهد
 نایرا ج اشرکت راه آهن  مشهد

 نایرا شرکت راه آهن ج ا تهران دستگاه لکوموتیو باری 250مطالعات امکان سنجی خرید  21

22 
اجرای پروژه های توسعه شهری، عمرانی و سرمایه گذاری شهرداری غیرنقدی تهیه تراز مالی 

 رشت
 شهرداری رشت رشت

23 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری 

 رشت
 شهرداری رشت رشت

 برنامه کسب و کار اولین اتومال ایرانمطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی و تدوین  24
 18منطقه 

 تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 

 تهران

 شرکت منطقه ویژه اقتصادی جهرم جهرم جهرمانجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی  25

26 
سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی زاگرس انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت 

 )اسالم آباد غرب(
 منطقه ویژه اقتصادی زاگرسشرکت  اسالم آباد غرب

 شهرداری سلماس سلماس انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سلماس 27

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سبزوارانجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت  28

29 
انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی 

 سازی خلیج فارسکشتی
 بندرعباس

  

شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع 
 فراساحل ایران

 خراسان جنوبی اقتصادی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فردوسسنجی فنی و امکان 30
شرکت مدیریت توسعه و عمران 

 فردوس

 استانداری خوزستان اندیمشک ی بندر خشک اندیمشکازاقتصادی ایجاد و راه اند –انجام مطالعات امکان سنجی فنی  31

 شرکت منطقه ویژه اقتصادی جهرم جهرم اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر خشک جهرم –انجام مطالعات امکان سنجی فنی  32

 کازرون انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی کازورن 33
شهرکهای صنعتی استان شرکت 

 فارس

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی دامغان دامغان گذاری منطقه ویژه اقتصادی دامغانانجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه  34
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 آزاد بندر انزلیگذاری در منطقه های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته 35
منطقه آزاد 
 بندرانزلی

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی  صنعتی -تجاری

 کشور

 گذاری در منطقه آزاد اروندهای مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته 36
منطقه آزاد 

 اروند

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی  صنعتی -تجاری

 کشور

 گذاری در منطقه آزاد ارسهای مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته 37
منطقه آزاد 

 ارس

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی  صنعتی -تجاری

 کشور

 گذاری در منطقه آزاد قشمسرمایههای مطالعاتی فرصت تدوین راهبردها و تهیه بسته 38
منطقه آزاد 

 قشم

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و 
 ویژه اقتصادی کشور

39 
 های مطالعاتی فرصتتدوین راهبردها و تهیه بسته

 گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارسسرمایه
 بندرعباس

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
صنعتی و ویژه اقتصادی  -تجاری

 کشور

 گذاری در منطقه آزاد چابهارهای مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته 40
منطقه آزاد 

 چابهار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
صنعتی و ویژه اقتصادی  -تجاری

 کشور

41 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه های مطالعاتی فرصتتدوین راهبردها و تهیه بسته

 پارس جنوبی )عسلویه(
 عسلویه-چابهار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
صنعتی و ویژه اقتصادی  -تجاری

 کشور

42 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 سلفچگان
 سلفچگان

عالی مناطق آزاد دبیرخانه شورای 
صنعتی و ویژه اقتصادی  -تجاری

 کشور

43 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 سرخس
 سرخس

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
صنعتی و ویژه اقتصادی  -تجاری

 کشور

44 
گذاری منطقه آزاد کیش و تدوین و چاپ کتاب شناسایی و تهیه بسته های فرصت سرمایه 

 مربوطه
منطقه آزاد 

 کیش
 سازمان منطقه آزاد کیش

45 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری در استان 

 گیالن
 گیالن

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان 
 گیالن

46 
اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان مطالعات پیش امکان سنجی فنی و 

 کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و 

 بویراحمد
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان 

 کهگیلویه و بویراحمد

47 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان البرز 

 نقل( ) دربخشهای صنعت و معدن، راه و حمل و
 البرز

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان 
 البرز
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48 
تهیه و به روز رسانی مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه 

 گذاری استان البرز
 البرز  

اقتصادی ودارایی استان سازمان امور 
 البرز

49 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری جهاد 

 هرمزگاناستان کشاورزی 
 هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان 
 هرمزگان

50 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شرکت توزیع 

 نیروی برق استان هرمزگان
 هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان 
 هرمزگان

51 
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شیالت 

 استان هرمزگان
 اداره کل شیالت استان هرمزگان هرمزگان

52 
فرصت سرمایه گذاری استان بسته  200مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی 

 (1394خوزستان )سال 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 )استانداری خوزستان(خوزستان

 خوزستان 95گذاری استان خوزستان در سال های سرمایههای فرصتبه روزرسانی بسته 53
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداری خوزستان(خوزستان

 استانداری خوزستان خوزستان 96فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در سال به روزرسانی بسته های  54

 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش نفت و گاز استان خوزستان 55
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداری خوزستان(خوزستان

 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش پتروشیمی استان خوزستان 56
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداری خوزستان(خوزستان

 خوزستان استان خوزستانحمل ونقل و امور زیربنایی تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش  57
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداری خوزستان(خوزستان

 خوزستان خوزستانتدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان  58
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداری خوزستان(خوزستان

 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش بنادر استان خوزستان 59
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداری خوزستان(

 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش شهرسازی استان خوزستان 60
جهاد دانشگاهی سازمان 

 خوزستان)استانداری خوزستان(

 سراسر کشور بسته 50تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری دربخش گردشگری کشور به تعداد   61
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

 و گردشگری کشور

62 
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش آب و برق استان 

 خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 )استانداری خوزستان(خوزستان

63 
کشاورزی،منابع طبیعی و انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش 

 استان خوزستان محیط زیست
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 )استانداری خوزستان(خوزستان

64 
مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ورزش و جوانان پیش امکان سنجی فنی، 

 استان خوزستان
 استانداری خوزستان خوزستان
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65 
اطالعات پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه فناوری 

 و ارتباطات استان خوزستان
 استانداری خوزستان خوزستان

66 
پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه سالمت، بهداشت 

 و درمان استان خوزستان
 استانداری خوزستان خوزستان

 شهرداری چوئبده چوئبدهشهر  شهر چوئبده مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری در  67

 شهرداری الوند شهر الوند انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری الوند 68

 شهرداری یاسوج یاسوجشهر  انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهر یاسوج 69

70 
های سرمایه گذاری در محدوده اقتصادی و تهیه فرصت مطالعات پیش امکان سنجی فنی و

 مشهد  -شهرداری ثامن 
 مشهدشهر 

سازمان مجری طرح بهسازی و 
 شرکت ثامن  –اطراف حرم  نوسازی

72 
مطالعات امکان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشارکت پروژه های شهرداری قائم 

 شهر
 شهرداری قائم شهر قائم شهر

73 
به منظور انتشار  -اسالمی شهر الوند -مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه بازار ایرانی

 اوراق مشارکت
 شهرداری الوند شهر الوند

74 
های طبقاتی و واحدهای تجاری در سطح شهر و سنجی فنی و مالی احداث پارکینگامکان

 انتشار اوراق مشارکتتوجیه اقتصادی طرح و ارائه خدمات مشاوره و اجرای 
 شهرداری کرمان کرمان

 شهرداری رشت رشت مطالعات امکان سنجی فنی و مالی پروژه های شهرداری رشت به منظور انتشار اوراق مشارکت 75

 استانداری خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان اندیکا 76

 استانداری خوزستان خوزستان شادگانشهرستان  سرمایه گذاری تدوین سند توسعه اقتصادی و ا 77

 استانداری خوزستان خوزستان گذاری شهرستان اندیمشکتدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه 78

 شرکت حامی فوالد کاسپین گیالن انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع ذوب و نورد فوالد کاسپین رشت 79

 خوزستان مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ایجاد نمایشگاه بین المللی خوزستان 80
شرکت نمایشگاه بین المللی 

 خوزستان

81 
امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی و تنظیم اسناد فراخوان مشارکت در سرمایه 

توران جزیره اهواز )کافه گذاری و بهره برداری و تنظیم قرارداد نهایی مشارکت پروژه رس
 جزیره(

 استانداری خوزستان خوزستان

 شرکت آبزی گستران ساحل مکران اهواز پرورش ماهی درقفس فنی و اقتصادی طرحمطالعات امکان سنجی  82

 مهندسی ساختمان قمسازمان نظام  قم مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس 83

 خصوصی همدان ارزیابی مالی هتل امیران یک 84

 خرم آباد هکتاری محله ضامن آهو شهر خرم آباد 1.6امکان سنجی و تهیه طرح اراضی  85
اداره کل راه و شهرسازی استان 

 لرستان
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گروه اقتصاد و سرمایه گذاریلیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام     

  

info@shahrig.com - shahrigco@gmail.com 
 Telfax: 021-22775661-22775287 

 شرکت مهندسی شهریگ
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1  
های اقتصادی طرح-سنجی فنیها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات پیش امکانتدوین فرم

 (PFSگذاری کشور )جاذب سرمایه
 تهران

گذاری و سازمان سرمایه

های اقتصادی و فنی کمک

 2  ایران
های جاذب اقتصادی طرح-فنی سنجیها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات امکانتهیه فرم

 (FS)گذاری کشور سرمایه
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