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 معرفی شرکت 

 :رویکرد کالن حضوردر عرصه تولید و بازرگانی با موضوع ثبت شدهبا  1374شرکت خدمات مدیریت و سرمایه گذاری فردوس فدک در سال 

رسمی  ، فعالیت"های داخلی و خارجی انجام فعالیت های مربوط به صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،  انعقاد قرارداد با شرکت "

 از طریقو داخلی  خارجی تأمین کنندگان مالی گذاران و شناسایی، جذب و معرفی سرمایه با هدف اصلی  1378خود را آغاز نمود و در سال 

طی این مدت با بهره گیری از توان و تجربه کارشناسان و متخصصین  فعالیت خود را بهبود بخشید. ارائه خدمات مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری

 تری، تمایز در ارائهو ارزش افزایی برای مش خویش از جمله صداقتسازمانی  های و با تکیه بر ارزشدر این حوزه  زبده در ارائه خدمات متنوع

ایجاد نظام یکپارچه ای در تفکر و مشتریان، موفق به  مندی افزایش سطح رضایت برای دانش فنی مذکوراز  استفاده و ی نمودنکاربرد،خدمات

 اعتماد آنان گردیده است.کسب عملکرد کاری شده که موجب 

 ها رکتش ایجادتوسعه و  به منظور داخلی و خارجیسرمایه ها و منابع مالی و مهندسی  نظر به اینکه یکی از اهداف کالن این شرکت، مدیریت

ستگی شای آن راو  می باشد شور از طریق جذب منابع مالی و سرمایه گذاران داخلی و خارجیو معدنی ک صنعتی ،، تولیدیعمرانیو پروژه های 

های ذیربط در کشور همکاری و تبادل نظر  سازماننهادها و  اری امین باو کارگز مشاور عنوانه مواره توانسته بد، لذا هدانمی های محوری خود 

 .نماید

و  سیسأ، تعمرانیها و پروژه های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی، معدنی و  در انواع طرح ورهو مشات ، عاملیّسرمایه گذاریمدیریت 

الت مالی و اخذ تسهیمشاوره در گونه فعالیت مجاز بازرگانی داخلی و بین المللی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، ایجاد کارخانجات، انجام هر

 .از جمله موضوعات فعالیت شرکت است ،رلی و اعتباری داخل و خارج از کشوها و موسسات ما اعتباری از بانک

ئیدات ایزد منّان، ضمن کسب اتخود با در ادامه راه  ،بی وقفه فعالیت سال 22بیش از  به پشتوانه خاطرنشان می گردد، شرکت فردوس فدک

خصّص ، متامکان تأمین و دسترسی به منابع انسانی متعهد باگذاری در داخل و خارج کشور تجارب ارزنده در حوزه خدمات مدیریت و سرمایه

آماده ارائه  با بینشی عمیق و درایتی همه جانبه، معظم بین المللی های و ارتباط جامع و فراگیر با شرکت صیفنی و تخصّسطوح انواع در  مجربو 

 آفرین به شرح ذیل می باشد:و ارزش  شایسته یبه نحو انجام امور اجرائی ه ومشاور خدمات

 خدمات مدیریت سرمایه گذاری و مالی -1

 ارزش آفرین و پربازده یدر حوزه ها یسرمایه گذارو روش های  فرصت ها و ارزیابی یشناسائ   (1-1

 در کشور بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران یخارج یگذار هیجهت جذب سرما عظیم یها لیپتانسن وجود رایا یهمگام با رشد اقتصاد

د را باشاب کشور برای ورود سرمایه می ظرفیت های جذّدر زمره حوزه انرژی که  ی، صنعتی و باالخصعمراندر پروژه های بزرگ تولیدی، 

سب و کار ک یفضا اخت کامل ازنشبا خود و  نیصمتخصّ ی علمی و عملیهاتوانمند فردوس فدک نیز با اتکا بهشرکت  فراهم نموده است؛

با  ازندهسو همچنین همکاری  به دست آمده طی سالیان متمادی دانش و تجربه مرتبط مبتنی بر یمال نیتأم یساختارها ئیاصول اجرا و رانیا

اشد. ب سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، آماده همکاری و ارائه خدمات در این زمینه میقانونی ذیربط از جمله  هاینهاد

 خارجی گذارانسرمایهسرمایه پذیران و ارائه مشاوره و کمک به اقتصادی، قادر به  ا شناسایی و ارزیابی طرح های موجّهکارشناسان مجرب ما ب

 می باشند. های مختلف در داخل کشور گذاری در پروژهدر خصوص سرمایهمنحصر به فرد در انتخاب الگوهای مناسب و  و داخلی
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  بين المللی مالی نيمأتسرمایه گذاری و مشاوره در زمينه خدمات ( 1-2

عه ارتباطات و توس تیتقومی باشد. از این رو  هاپروژه یمال نیمأت ی وگذارهیسرما یطرح ها یشبردو پ یجادا ،کشور توسعه یبرا عامل نیترمهم

خواهد  فایشور اک بالندگیدر رشد و  بسزایینقش پروژه های عمرانی و صنعتی  مالی تأمینمنظور ه ب گذارانهیو سرماالملل  ینب ی مالیبا نهادها

 .کرد

از طریق  یو داخل یخارج یگذاران و تأمین کنندگان مال هیسرما یجذب و معرف ،ییشناسا محوریّتبا فعالیت خود را فردوس فدک شرکت 

 سرمایه و ها شرکت از تعدادی الفعّ نماینده حاضر حال درکه نحوی به  توسعه داده است؛ یگذار هیو سرما تیریارائه خدمات مشاوره مد

 خارجی در ایران می باشد. گذاران

ر خصوص دکاربردی  شنهاداتیپنسبت به طراحی  ،یا سرمایه پذیر گذارهیاز سرما الزماطالعات  دریافت ی شرکت ما پس ازمال ان مجربمشاور

 پروژه مورد نظر اقدام می کنند.بلندمدت  ایمدت اهداف کوتاه و نیل به  یگذارهیسرما

 از جمله خدمات قابل ارائه در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و تأمین مالی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 ؛هاپروژه یمال نیمأه تمشاور  

 ؛یهیتوج یهاگزارش یمال یها مدل یو بازنگر نیتدو 

 فنی و ماشین آالتهای تولیدی و خدماتی، انتقال تکنولوژی، خرید دانش  خاص مالی در زمینه توسعه و اجرای طرح یها ارائه مدل 

 ؛به منابع مالی داخلی و خارجی امربوطه با اتک

 ؛پروژه یمال تأمینمرتبط با اجرا و  یهاسکیر یابیو ارز یبررس 

 ؛یو خارج یداخل یهااز بانک یبانک التیمشاوره جهت اخذ تسه 

 رف از سرمایه، تکنولوژی و توان مدیریتی ط بهینه مشاوره در زمینه یافتن شریک تجاری خارجی و داخلی مناسب به منظور استفاده

 ؛مقابل

 یو خارج یداخل طرف های نیمشترک ب یها شرکت سیسأتایجاد انواع مشارکت یا   نهیمشاوره در زم. 

 

 تجاری ثر در مذاکراتؤو حضور م یمال یاسناد مرتبط با قراردادها ميتنظ  (1-3

 ؛آن ها یتجار یها و طرف یمنابع مال گانکنند نیمأقرارداد با ت میمشاوره در خصوص تنظ 

  ؛مرتبط با آنجانبی گذاری و قراردادهای نویس قراردادهای سرمایه، اصالح و بازبینی پیشتنظیم 

  و از مراجع ذیصالح در داخل کشور یو تکنولوژ یانتقال دانش فن ،یاخذ مجوزهای مربوط به سرمایه گذارپیگیری به منظور 

 هماهنگی های مرتبط؛

  حضور فراگیر و مؤثر در مذاکرات قراردادی.برگزاری جلسات تجاری فیمابین سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه و 

 

 سرمایه پذیر  یاشخاص حقوق یو استراتژیک برا یاصول یسياستها تدوین(  1-4

مند برگزاری کشور نیاز پروژه های خارجی درجهت استفاده از منابع مالی افزایش سطح تعامالت بین المللی فیمابین صاحبان سرمایه و پروژه  

های تجاری در مذاکرات مالی می باشد.  -با طرف توافق مورد های چارچوب هیتهو  منظور تعیین نحوه تعامله ثر و فراگیری بمذاکرات مؤ

رصت های ف معرفی در زمینه روابط تجاری بین الملل ضمن شناسایی و شرکت فردوس فدک به عنوان مشاوری امین و با تجربه ای درخشان

mailto:info@FerdowsFadak.com


 

 

 )سهامی خاص(   فدک  فردوس شرکت  

ری    مدرییت     مات   خد  و سرماهی گذا
 

 
 info@FerdowsFadak.comایمیل: 

 www.FerdowsFadak.comوب سایت: 

 ،ارآمد خودکدانش فنی و تجربه تیم متخصّص و  تعامالت و اتکا به ال درحضور فعّ با سرمایه گذارای موجّه داخلی به تأمین کنندگان  خارجی

 را ایجاد نماید.فرآیند اجرای پروژه ها فت در الزم به منظور پیشر هم افزائی، نیادیبن راهبردهای اتخاذآمادگی دارد با 

 

 خدمات مدیریت:  -2

 ها مطالعه، بررسی و امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح (2-1

 استوار است. در آن طرح بر مالحظات اقتصادی و حصول اطمینان از سودمندی سرمایه گذاریعمدتاً دالیل توجیه اقتصادی یک طرح 

اجتماعی و مطلوبیت های اقتصادی ناشی از  – یمال ارزنده یاز شاخص ها یبرخوردار ،یخارج ای یبازار داخلم مناسب از اسه میزان کسب

 از جمله موارد انتخاب یک طرح به منظور سرمایه گذاری می باشد.برندینگ و ...  

ب خود آمادگی دارد به عنوان مجرص و سرمایه های انسانی متخصّبا برخورداری از شرکت خدمات مدیریت و سرمایه گذاری فردوس فدک 

ابعاد مختلف  ،با توان تحلیلی مناسب، توان و تجربه علمی و عملی خود را در  اختیار متقاضیان و صاحبان سرمایه قرارداده تا بتوانند توانامشاوری 

  .دنطرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار ده

ی پذیرد م صورت و اقتصادی مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالیسطح گذاری در سه هر طرح سرمایه مطالعات امکان سنجیبررسی 

پرداخته  طرح مورد نیاز گذاریمیزان سرمایه و الزم تجهیزاتبازار، مشخصات محصول، ظرفیت تولید،  تیچون وضعهمموضوعاتی و در آن به 

و  پروژه یمال نیمأبه منظور ت یو خارج یگذاران داخل هیسرمارفی به طرح را  برای مع ه،یبازگشت سرما طیدرآمدها و شرا یبا بررس وشود می

 سسات مالی به منظور دریافت تسهیالت بانکی آماده می کنند.یا ارائه به مؤ

حصوالت مدر سطح مطالعات بازار،  با جمع آوری و تجزیه نظام مند داده های مرتبط با بازار مانند تقاضای فعلی و بالقوه بازار محصول و همچنین 

تبیین، تشریح و طبقه بندی بازار فعلی و پیش بینی بازار آتی محصول  ی مکمل و جانشین، مزیت های رقابتی واردات و صادرات و ...، زمینه

صاحبان  یرو شیپ یچشم انداز روشنفراهم شده و با تعیین ظرفیت طرح و قیمت واقعی برای محصوالت پروژه توسط کارشناسان مطالعه بازار، 

 دهد.  یقرار م نانیو کارآفر طرح

، روش های تولید و استفاده از ماشین آالت و مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفته و طرح یو فن یکیزیمشخصات اجزاء فدر سطح مطالعات فنی، 

ر، پیش بینی زمان کدیگه یبرنامه زمان بندی اجرای طرح تدوین می شود که شامل: پیش بینی عملیات اجرائی و تعیین ترتیب عملیات نسبت ب

ایط گیری کننده الزم و پیش بینی زمان بهره برداری با توجه به شرینی مشکالت اجرائی و اقدامات پیشمین مواد اولیه طرح، پیش بالزم جهت تأ

 تولید و اقلیمی محل اجرای طرح می باشد.

پروژه  ی، ارزش فعلIRR ینرخ بازده داخل رینظهای مالی  در سطح مطالعات مالی و اقتصادی، شاخص های مورد استفاده در ارزیابی

شده و سرمایه مورد نیاز پروژه  محاسبه ،درست زیو آنال ی دقیقها داده افتیپس از درو ..   PI طرح ی، شاخص سودآورNPV یگذارهیسرما

 تعیین می شود.
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 پروژه تیریمدخدمات  (  2-2

بزرگ مطابق با زمان و هزینه های پیش بینی شده، نیازمند مدیریت این طرح ها توسط تیم های موفقیت در راه اندازی و اجرای طرح های 

می باشد که عالوه بر دانش مدیریت طرح، دارای تجربه موفق در این زمینه نیز باشند. شرکت فردوس فدک با بهره  و کارآزموده صمتخصّ

درون  یروژه هاپصین با تجربه خود و استفاده از دانش و توان شرکت های همکار، به عنوان عضوی از تیم کارفرما، نقش هدایت گیری از متخصّ

برداری و سپس نگهداری تکمیل مرحله ساخت، بهرهبا سازمان  کین آنها با اهداف استراتژادرا در جهت همراستا قراردهای توسعه ای  طرح

 می گیرد.برعهده  را صحیح از واحدهای پروژه

 به موارد ذیل اشاره نمود: می توان زمینه دمات قابل ارائه توسط شرکت فردوس فدک در اینخ اهّماز 

 ؛بودن طرح یاتیو عمل یاز سود آور نانیالزم جهت اطم یهایامکان سنج هیته 

 ؛پروژه در سطح طرح یها سکیر یابیارز 

  ؛های زمان بندیبرنامهی پروژه و تهیه ئاجراتعیین خط مشی های 

 ها؛ برآورد و کنترل هزینه 

 ؛ در تهیه و خرید خطوط تولید، ماشین آالت و یو اجرائ یارائه خدمات مال... 

 ؛یئعملیات اجرانظارت بر ساخت و  یهماهنگی برا 

 ّ؛ص و ایجاد ساختار سازمانی کارامساعدت در استخدام نیروهای متخص 

 ؛کارفرمامورد نیاز یگزارش ها هیکنترل پیشرفت عملیات و ته 

 ؛کنترل و تضمین کیفیتو  میدانی های  بازرسی 

 خدمات دوره بهره برداری. 

 

 مشاوره مدیریت ( 2-3

کردن کاراتر قیاز طر یرقابت تیمز جادیو ا های توسعه، نوسازی خطوط تولید و انتقال تکنولوژی ها و مدیریت طرح تیبه منظور باال بردن ظرف

. مشاوران برجسته فردوس فدک با شودیاحساس م شتریب تیریمد نیاز دانش نو یریگبهره تیاهم بهبود بهره وری،و  افزایش کیفیت ،اتیعمل

و  در تفکر یموفق به ایجاد نظام یکپارچه ا آن ها، نمودن یکاربردکارهای نوین مدیریتی ضمن  و راه در ارائه خدمات زیتما مقدم شمردن

 اند که موجب موفقیت در پروژه ها و کسب اعتماد کارفرمایان گردیده است.  شده یعملکرد کار

 خدمات قابل ارائه در این زمینه شامل:

 ؛مطالعه و امکان سنجی طرح های توسعه سازمان 

 ؛و کنترل آن یابیطرح و ارز یاتیبرنامه عمل هیدر ته یمشاوره و همکار 

 ؛رمراجع ذیصالح در داخل کشو الزم از سازمان ها و مجوزهای پیگیری در اخذ 

 ؛یو ایجاد ساختار نوین منابع انسانی و سازمان یمهندسی مجدد، برنامه ساز 

 ؛برنامه ریزی و کنترل تولید 

  ؛یمستمر بهره ور افزایشو  ندهایبهبود فرآ ی در جهتابیمطالعات عارضه 

  انتقال تکنولوژی، خرید دانش فنی و ماشین آالت مربوطهتوسعه و اجرای طرح های تولیدی و خدماتی، مشاوره مالی به منظور ارائه. 
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  فعالیت های انجام شده و در دست اقدامگزیده ای از  

 توضیحات شرح فعالیت / مراحل انجام کار قرارداد / شرکت طرفنام پروژه ردیف

1 
 شرکت سامان صنعت قشم )پاالیشگاه قشم(

 احداث و تامين خوراک پروژه

         ؛مین خوراک از وزارت نفتاخذ مجوز احداث و تأ 

         ؛مین خوراک و فروش محصولانعقاد قرارداد تأ 

         ؛اخذ مجوزهای الزم از سازمان محیط زیست 

         ؛اخذ زمین مورد نیاز از منطقه آزاد قشم 

          انعقاد قراداد تهیه- Feasibility Study Pre  با شرکت توسعه صنایع نفت و

؛و انجام مذاکرات مربوطه (O.E.I.D)انرژی 

          تهیه به منظور انعقاد قراردادFeasibility Study  باO.E.I.D  و انجام

؛مذاکرات مربوطه

         ؛های طرفین ئیدات بانکی از بانکاخذ تا

         شامل:ا فاینانسور تا مرحله عقد قرارداد و حقوقی ب انجام مذاکرات مالی 

         انسور،فاین و بانک قبول مورد اولیه مستندات سازی آماده از اعم مالی مذاکرات انجام 

؛... و توجیهی طرح اساس بر درآمدی و ای هزینه نقدینگی جریان تنظیم

         سرمایه بالق در فاینانسور نزد شرکت سهام توثیق راستای در حقوقی مذاکرات انجام 

؛ایشان گذاری

        و ذیربط دستگاههای هماهنگی با پاالیشگاه سهام اوراق صدور و مقدمات انجام 

.فاینانسور به آن تسلیم

 وره فعالیتد

 1380الی  1378

2 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 

 کشور

مجموعه  3احداث مطالعات پروژه 

 ورزشی

          مدیریت طرح با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران به انعقاد قرارداد خدمات

 ؛ورزشگاه بین المللی تهران 3منظورتهیه طرح ساخت 

          ؛ارائه مشاوره های مورد نیاز به کارفرما جهت فاینانس پروژه 

          ؛شرایط واجد مالی کنندگان مینتأ با رمکرّ مذاکرات انجام 

          شرکت انتخاب CMEC ؛قبول قابل گزینه بعنوان چین  

          شرکت با مالی تامین مذاکرات انجام CMEC. 

تحت پوشش 

سازمان تربیت 

 بدنی

 و

 دوره فعالیت

 1384الی  1380

3 
ارائه خدمات مدیریت به شرکت مروستان 

 نيروگاه و گروه در پروژه سد

 نيمنوفسکی بالروسهيدروالکتریک 

         ؛عنوان بانک عامله همکاری با بانک توسعه صادرات ب 

         ؛انجام مذاکرات با کمیسیون مشترک صنایع ایران و بالروس 

          ارائه خدمات میزبانی وزیر صنایع کشور بالروس به همراه مدیران شرکت مربوطه

 ؛در تهران

          مالی مورد نیاز کارفرما به منظور عقد قرارداد با شرکت بل انرگو ارائه مشاوره های

 .در تهران



 1384اتمام کار 

 

4 
ارائه خدمات مدیریت به شرکت مروستان 

نيروگاه پلوتسک  و گروه در پروژه سد

 بالروس

         ؛عنوان بانک عامله همکاری با بانک توسعه صادرات ب 

          ؛کمیسیون مشترک صنایع ایران و بالروسانجام مذاکرات با 

          ارائه خدمات میزبانی وزیر صنایع کشور بالروس به همراه مدیران شرکت مربوطه

 ؛در تهران

          ارائه مشاوره های مالی مورد نیاز کارفرما به منظور عقد قرارداد با شرکت بل انرگو

 .در تهران



 1384اتمام کار 
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5 C.M.E.C (China) 
سیسات و تجهیزات، روژه در حوزه های آب و فاضالب، تأشناسایی، انتخاب و معرفی پ

 .نیروگاهی، ورزشگاهی، انبوه سازی جهت فاینانس

ثبت شده در 

 کشور چین 

 1385الی 1380

6 

ارائه خدمات مدیریت به شرکت مروستان 

گروه جهت شرکت در مناقصه پتروشيمی 

 بالروس

به استناد قرارداد سرمایه گذاری دولت ایران و بالروس در خصوص سرمایه گذاری در  

صنایع، شرکت مروستان گروه و شرکت صدرا و شرکت پترو شمیران طی تفاهم نامه 

مشترکت در مناقصه سرمایه گذاری در نیروگاه گازی در کشور بالروس شرکت نمودند.

 1385اتمام کار 

7 

 افزارشرکت عصر دانش 

 مناقصه 2مدیریت 

مين تجهيزات سخت افزاری و أروژه تپ

 نرم افزار

          ارائه مشاوره جهت شرکت در مناقصه تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری کارفرما

 ؛و تکمیل اسناد و سازماندهی مالی پروژه

         ؛ایرانمابین با وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی راهبری مالی قرارداد فی 

         ؛های بانکی قراردادپیگیری امور جهت دریافت ضمانتنامه 

         ؛ارائه مشاوره جهت تأمین منابع مالی و تأمین تجهیزات پروژه 

         ارائه مشاوره های مربوطه به منظور حل و فصل اختالفات با کارفرما.

 دوره فعالیت

 1385الی  1383

8 
 البرز شرکت سرمایه گذاری

 خط بهسازی و انتقالمطالعات پروژه 

 ویتانا کارخانه توليد

         ؛امکان سنجی چگونگی و مراحل انتقال ماشین آالت 

          مکان یابی ماشین آالت از ابعاد مختلف )کارخانه مواد غذایی کیوان در استان

 ؛همدان(

     تهیهCPM نصب در محل جدید و راه اندازی ها، انتقال و  مربوط به بازکردن دستگاه

 ؛ها آن

         ؛انجام مطالعات در مورد وضعیت مالی شرکت و محاسبه مطالبات و دیون 

          بررسی چگونگی و نحوه تعدیل نیروی انسانی و مذاکره با کارشناسان اداره کار و

 ؛اقعیهای ذیربط دیگر و محاسبه میزان هزینه بازخریدی پرسنل بطور و سازمان

         سرمایه گذاری مورد نیاز طرح انتقال تعداد مشاغل جدید و میزان  میزان محاسبه

 ؛پرسنل مورد نیاز

         انجام مذاکرات و مکاتبات مورد نیاز با اداره صنایع استان همدان.

 

 دوره فعالیت

 1385الی  1384

9 Gold Bank 

          مشاوره در خصوص امکان جذب و انتقال سرمایه خارجی توسط این بانک به

 ؛داخل کشور ایران

         غانجام مذاکرات مورد نیازکارفرما با مراجع ذیصالح جهت اخذ مجوز های الزم 

          کارهای عملیاتی فرآیند اجرائی مشارکت و تعامل با شرکت اماراتی راهارائه.

 دوره فعالیت

 1381الی  1379

10 
 مجتمع الستيک سيرجان )بارز(

 بهبود و ارتقا خط توليد کارخانه

          کارشناسان شرکت جهت ارزیابی وضعیت تولید کارخانه و تشخیص استقرار

 ؛کیفیت تولیدت و انحراف از معیار در کمیّ

         ؛کار جهت بهبود وضعیت تولید ارائه راه 

         ؛دعوت از کارشناس ارشد متخصص از کشور سوئد و اخذ دانش فنی 

         ؛اعزام تیم کارشناس به همراه کارشناس خارجی و استقرار در کارخانه 

          بیدوایر و استیل کردانجام امور اداری جهت انتقال تکنولوژی تولید.

 دوره فعالیت

 1385الی  1384

11 Ercolith 
 پروژه ساخت شهرک مسکونی

          مذاکره با شرکتErcolith  آلمان و اخذ نمایندگی مشترک در زمینه ساخت

 ؛گروه مروستانمسکن ارزان قیمت و سریع برای شرکت 

         ؛انجام پیگیری مربوطه به منظور کسب مجوزهای الزم از وزارت صنایع 

         ؛مسکن ئیدات الزم از سازمان ملی زمین وپیگیری اخذ تا 

          ؛ئیدات الزم از مرکز تحقیقات مسکناخذ تا 

          تسهیالت ارزان قیمت احداث انجام مذاکرات الزم با بانک ها جهت استفاده از

.مسکن

 دوره فعالیت

 1388الی  1387
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 احداث پاالیشگاه هفت ستاره 12

       مشارکت در ساخت و مالی مینتأ منظور به ایران در گذار سرمایه نماینده انحصاری 

 و پیاده سازی پاالیشگاه گاز مایع در منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه(

       .ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی 

 در حال انجام

 مخازن و پایانه مکران 13

      نمایندهت در  ساخمین مالی و مشارکت سرمایه گذار در ایران به منظور تأ انحصاری

 ؛و پیاده سازی مخازن ذخیره پروژه مکران در منطقه آزاد  چابهار

      ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی.

 در حال انجام

 پتروشيمی فيروزآباد 14
       ؛مالی پروژه مینتأ منظور به ایران در گذار سرمایه نماینده انحصاری 

       ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی.
 در حال انجام
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