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 خالصه عملکرد طرح 

 ....   شرکت  متقاضی

ح 
طر

ت 
صا

خ
ش

م
 

 مبلمان راحتی واحد تولید  هاحدا موضوع طرح 
 مبلمان راحتی  خدمات/محصوالت طرح 

 منطقه ویژه اقتصادی سهالن  محل اجرای طرح/ شماره قطعه زمین 
  ظرفیت

ی 
ذار

 گ
یه

ما
سر

 

 میلیون ریال   445,893 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 ریال   52,593 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال  499,006 جمع هزینه های طرح 

منابع 

تامین 

 مالی

 0 تسهیالت مالی

 0 متقاضیآورده 

 0 نرخ سود تسهیالت 

 0 دوره بازپرداخت

بنا 
یر

ز
 

 مترمربع 10000 زمین 

 مترمربع  3000 سالن تولید 

 مترمربع  1500 انبار مواد اولیه 

 مترمربع  1000 انبار محصول 

 متر مربع  100 تاسیسات 

 مترمربع  340 ساختمان اداری 

 مترمربع 60 نگهبانی 
و 

ی 
مال

ج 
تای

ن
ی 

اد
ص

اقت
 

 میلیون ریال    89,050 (NPVخالص ارزش فعلی )

 %   22 (  IRRنرخ بازده داخلی طرح )

 سال  40/5 ( Pbpدوره بازگشت سرمایه )
 میلیون ریال  114,272   سود خالص

 %   24 نسبت فروش در نقطه سر به سر در سال مرجع 
 نفر  36 میزان اشتغال زایی
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 مقدمه

نتایج    و   مالی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهو  فنی    از دیدگاه   ، طرح افزایش سرمایه در گردش  سنجی در مطالعات امکان  

گزارش حاضر مطالعات  .  باش.می  ایجاد صنایع تولیدیجهت   رایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن

رویه    جهت استانداردسازی که  باشد  می   اقتصادی سهالن در منطقه ویژه   راحتی مدرن مبلمان  احداث واحد تولید سنجی  امکان 

معرفی شده سپس  طرح    تابتدا محصوال  گزارش در این    است.  گیرد، تدوین شده بایستی مدنظر قرار    در گردش   افزایش سرمایه 

سرمایه در گردش  گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر اساس برنامه فروش شرکتت،  برآورد سرمایه های الزم در خصوص  بررسی 

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش    های شاخصدر خصوص    مالی  هایتحلیل در ادامه    مورد نیاز طرح برآورد و

گذار محترم بتواند    سرمایهنتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن  صورت گرفته است    3.3افزار کامفار  خالص فعلی با استفاده از نرم 

 .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایندو نیاز را کسب کلیه اطالعات مورد 

را داشته    جامعه   مورد نیاز   محصوالت چوبی و مبلمان انواع  تولید  بایستی انعطاف الزم جهت    ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

فروش محصوالت خود را افزایش    بازارباشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب  

 . دهند
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  سابقه متقاضی : اول بخش 1
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 ثبتی شرکت مشخصات -1-1 1.1

   ....   نام و نوع شرکت: 

 05 ثبت:   و محل  شمارهتاریخ، 

 شناسه ملی:  

 000..10سرمایه اولیه و سرمایه فعلی شرکت: 

 استان زنجان ، شهرستان  محل دفتر مرکزی: 

 09120671557تلفن:  

 

 و سهامداران سرمایه  -1-1-1 1.1.1

 اسامی سهامداران: 1جدول 

 تعداد سهام  نام سهامداران  ردیف 
مبلغ اسمی هر  

 سهم )ریال( 
مبلغ کل  

 )میلیون ریال( 
درصد هر یک  
 نسبت به کل 

1      

2      

3      

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت  -1-1-2 1.1.2

 : اعضای هیئت مدیره2جدول 

 تاریخ انتصاب و مدت حضور  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    

3    
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 ی قانونیمجوزها -1-1-3 1.1.3

 : مجوزها 3جدول 

 سازمان صادرکننده  عنوان مجوز  ردیف 
شماره و تاریخ  

 مجوز 
 مشخصات مجوز 

1     

2     

 

 های مالی، تحصیلی و کاری متقاضی حقوقی و اعضای هیئت مدیره: بررسی توانمندی  -1-1-4 1.1.4
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 مطالعات بازاربخش دوم:  2
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 همقدم -2-1 2.1

تبدیل شده است. در گذشته تنوع مبل ها بسیار کم و انتخاب   داخلی دکوراسیون  مبلمان امروزه به یکی از اصلی ترین اجزای 

آنها بسیار راحت بوده است اما در حال حاضر این صنعت بسیار گسترش یافته و انواع و اقسام مبلمان چه از لحاظ طرح و چه  

 .اسیون منزل ایفا می کنداز لحاظ اندازه در بازار موجود است. مبلمان نقش اساسی در زیبایی و کارایی دکور

سو کشیده شده است. به این دلیل  های زندگی ما نیز به این نا خواه سبک   های امروزی خواهبا توجه به مدرنیته شدن زندگی 

ترین و پرطرفدارترین  شوند. سبک مدرن یکی از محبوب محسوب می  هاترین اجزای خانه امروزه انواع مبلمان مدرن از اصلی 

 .که سه ویژگی زیبایی، سادگی و راحتی را در کنار هم داردها است سبک

 

 

 : سرویس مبلمان راحتی 1شکل  

 

های  های شلوغ و پرمشغله امروزی سبک مدرن با سادگی و راحتی خاص خود محیطی آرام و راحت را برای خانه در کنار زندگی 

ارمغان می  به  آن استاصلی آورد.  ما  مبلمان مدرن،    .ترین موضوع در طراحی مبلمان مدرن سادگی  انواع  از  استفاده  با  لذا 

های  حال شیک و زیبا را در خانه پدید آورد. مبلمان مدرن در مقایسه با سایر مدل توان فضایی ساده و خلوت و درعین می

ظاهر مبلمان مدرن ساده و راحت است   .و وزن کمتری دارد تر بوده موجود در بازار مانند کالسیک و راحتی و یا استیل، سبک 

و همین سادگی آن سبب شده که طرفداران زیادی به سویش جذب شوند. در طراحی انواع مبلمان مدرن از استانداردهای  

 .حال تنوع این مدل مبلمان بسیار زیاد استشود. با این  خاص و یکسانی پیروی می 
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های زندگی امروز بسیار همخوانی دارد. استفاده از خطوط ساده و  مدرن این نمونه از مبلمان با سبک طرح و نقش امروزی و  

 .نواز دیده شوندهندسی در طراحی و تولید انواع مبلمان مدرن سبب شده که در کنار سادگی بسیار زیبا و چشم 

 

 طرح  محصوالت -2-2 2.2

ها بسیار سازگار است،  ، مبلمان راحتی است که با سالیق ما ایرانی ترین و پرکاربردترین مدل مبلمان مدرن یکی از محبوب 

اند تنوع بسیار زیادی  های مدرن راحتی که اغلب تماماً از پارچه پوشانده شده های ما جا خوش کند. مبل رو توانسته در خانهازاین 

 .اند طراحی کنندتوانسته های زیبایی راونگار مدل نقش های خوش دارند زیرا طراحان با ترکیب انواع پارچه 

ها، مبلمان  ها همخوانی دارد به این دلیل انتخاب آن بسیار ساده خواهد بود. کاناپه مبلمان مدرن راحتی با اکثر دکوراسیون 

مبل  تختخواب چرمی،  مبل های  و  نمونه شو،  شکل  ال  خانه های  برای  که  هستند  راحتی  مدرن  مبلمان  انواع  از  با  ای  هایی 

ی کامالً راحتی برای اتاق نشیمن یا اتاق استراحت کاربرد دارد، اما مدل  نمونه  .درن بسیار مناسب خواهند بوددکوراسیون م

توان برای دکوراسیون اتاق پذیرایی نیز استفاده کرد. مدل نیمه راحتی مدرن برای فضاهای اداری نیز  نیمه راحتی آن را می 

 .شوندر بازار شناخته می بسیار مناسب بوده و با نام مبل مدرن اداری د

  

  

 ....   : نمونه محصوالت تولیدی شرکت 2شکل  
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 ....   شرکت  یدینمونه محصوالت تول: 3شکل  

 

 محصوالت طرح  آیسیک کد-2-2-1 2.2.1

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می  4برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول 

 
 محصوالت اصلی واحد تولیدی   آیسیک: کد 4جدول 
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 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 14 شرکت   کارفرما: 

 

 مشخصات، ویژگی ها و تعاریف علی، تخصصی  -2-2-2 2.2.2

ها نشیمن های خیلی نرم  شناخته می شوند زیرا این مبل مبل های راحتی به خاطر ویژگی های مشخصی که دارند به این نام  

و راحتی دارند که ارتفاع آنها نیز نسبت به سایر مبل های دیگر کم است و دارای دسته های پهن و بالشتی از جنس خود مبل  

  و ویژگی های هستند و در ظاهر مبل های راحتی بیشترین چیزی که دیده می شود پارچه است. عالوه بر راحتی این مبل ها 

 زیر نیز در مبلمان راحتی باید در نظر گرفته شود.  

 

  محکم و مقاومچهارچوب  (1

چه مقدار خواهد بود و اینکه یک مبل راحتی تا چند سال برای شما   مبل راحتی اینکه مدت دوام و حفظ شکل ظاهری یک

کیفیت همیشه یک اسکلت محکم و با مقاومت  بل راحتی با  م  یک  دارد،  آن  اسکلت   به  بستگی   زیادی  تاحد عمر خواهد کرد، 

  فرایند .  اند  شده   خشک  کوره  در  که باال دارد. بهترین اسکلت ها از چوب های راش، گردو، افرا، چنار، بلوط و چوب روسی است

ر طول  د  را  خود   ابعاد  و  شکل  چوب  که  شود   می  باعث   و  کند  می   حذف  را  چوب  در  موجود  رطوبت  همه  کوره  در  کنی  خشک

 .فظ کندزمان ح
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  اضافه   با  مبل  اسکلت  های  گوشه .  داشت  خواهند  باالیی  اهمیت  زنی  میخ  یا  پیچ در تهیه اسکلت های با کیفیت، چسب زنی،

  سه  و دونفره  های کاناپه در. شوند می تقویت مقاومت افزایش و حمایتی نقش افزایش جهت  پرکننده  چوبی های لقمه  کردن

  می   کاناپه  وسط   و  کمر   به ضافی در کمر کاناپه باید استفاده شود. اینکار باعث جلوگیری از فشارهاا  های  پایه   از  راحتی  نفره

  شده   رعایت  نکات   تمام  راحتی  مبل  ساخت  در  که  شود  می  دیده  بسیار.  شود  می  جلوگیری  احتمالی  های  شکستگی  از   و  شود

 .است  شده آن شکستگی  باعث کاناپه  وسط  در   پایه از  استفاده عدم ولی

خیلی از کارگاه های ساخت مبل از تخته های نئوپان یا ام دی اف برای ساخت بافت اصلی مبل استفاده می کنند که این  

 هند شد چوب ها یا بهتر است بگویم خرده چوبهای به هم چسپیده شده کیفیت پایینی دارند و با هر فشاری شکسته خوا

از   بسیاری  راش،  مانند  مرغوب  چوبهای  قیمت  رفتن  باال  با  شود.  نمی  توصیه  مبلمان  کالف  در  سفید  چوب  از  استفاده 

تولیدکنندگان مبل راحتی به سراغ ارزان ترین و نامرغوب ترین چوب یعنی چوب سفید رفته اند تا بتوانند قیمت تمام شده کار  

و در نتیجه مبلمان را به شدت کاهش می دهد. این مساله برای کسانی که مستاجر هستند  را پایین بیاورند. اینکار عمر کالف  

 .و نیاز به جابجایی مبلمان خود دارند حادتر خواهد بود

 

 

 : کالف مبلمان راحتی 5شکل  
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.  کنید  بلند   زمین  سطح  روی  از   آرامی  به  را  مبل  جلویی هایپایه  از   یکی  کالف،  یا  چهارچوب  استحکام   تست  برای نکته مهم : 

باید از زمین جدا شود. در پایه های بغلی    نیز  دیگر جلویی  پایه  باشد،  رسیده  مترسانتی   15  حدود   به  پایه  ارتفاع  که  هنگامی

این دو تست می توان  نیز اگر شما یکی از پایه ها را از روی زمین بلند کنید و پایه دیگری هم باید به موازات آن بلند شود. با 

 .فهمید که کالف مبل استحکام قابل قبولی دارد

 

 جنس تشک یا کفی مبل راحتی  (2

اگر می خواهید مبل راحتی شما زیاد عمر کند و ظاهرش هم تغییر نکند سعی کنید مبلی بخرید که تشک یا کفه آن از جنس  

شود. امروزه تمام فروشنده ها و تولید کننده ها    فوم سرد باشد. کفی مبل راحتی بعد از کالف مهمترین قسمت محسوب می

  باالتر   تراکم  از   گرم   فوم   یا   اسفنج ه بامقایس  در   سرد   فوم  مدعی هستند که از فوم سرد در کفی مبل راحتی استفاده کرده اند.

  خود   اولیه   حالت   به   شدید   بلند   آن   روی   از   آنکه   از   بعد   بالفاصله   شود   می   باعث   و  بوده  برخوردار   بیشتری   ارتجاعی   خاصیت  و

فیت  کی   اما  است  موجود  هستند  بهتر   خود  معمولی  نوع  از  که  تر   فشرده  نوع   های  اسفنج  بازار،  در  حاضر  حال  در  البته.  بازگردد 

 .آنها به فوم سرد نمی رسد

 

 

 : مبلمان راحتی 6شکل  
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 جنس پشتی و دسته مبل راحتی  (3

تراکم مختلف در جاهای مختلف مبل بجز کف مرسوم است. البته اگر در کف مبل راحتی بجای فوم  استفاده از اسفنج های با  

کیلویی ویژه که مرغوب ترین نوع اسفنج است هم استفاده شود مطلوب است. استفاده از اسفنج های با    35سرد از اسفنج  

ا مانعای ندارد چون فشاری بر آنها وارد نمی شود  کیلویی در پشت بیرون و بیرون دسته ه  20یا    17یا    15تراک پایین مانند  

کیلویی و از نوع ویژه استفاده شود. اسفنج    25اما برای پشت داخل و روی دسته ها حتما باید از اسفنج های با تراکم باالی  

 .کیلویی از نوع ویژه بهترین اسفنج برای مبل راحتی هستند 35کیلویی و   30کیلویی،  25های  

 

 

 ی مبلمان راحت: 7شکل  

  

 تکیه گاه مبل راحتی استاندارد  (4

تکیه گاه پشتی یکی از مولفه های مهم در تعیین کیفیت مبل راحتی می باشد. یک اسکلت محکم لنگر خوبی برای تکیه گاه  

 . کنید بررسی  آن روی  نشستن با  را  پشتی گاه   تکیه کیفیت راحتی   مبل خرید پشتی فراهم می کند. شما باید همیشه قبل از 

پشت مبل نباید خم شود و باید راحتی مناسبی در قسمت پشتی و نشیمن برایتان فراهم کند. سیستم فنری هشت طرفه یکی  

از بهترین سیستم های حمایت کننده در مبل راحتی می باشد. صنعتگر هر فنر را با نخی محکم با فنر پیچی کناری متصل  

لو به عقب و کناره به کناره توسط نخ عبور کرده و سپس به طور مورب در یک جهت با رعایت ایمنی  می کند. هر فنر از ج

 .کامل فنرها را به هم وصل می کند
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اقع فاصله نشیمن مبل تا باالی تکیه گاه است، می تواند تاثیر زیادی بر احساس راحتی از  و  در   که  ارتفاع داخلی تکیه گاه

به همین دلیل باید این نکته را مد نظر قرار داد که استفاده شما از مبلمان در چه اندازه است.    نشستن روی مبل داشته باشد. 

سانتیمتر به مکانی برای استراحت و قرار دادن سر بر روی آن زمانی که    50مبل با تکیه گاه بلند یعنی ارتفاع داخلی بیش از 

برای تماشای تلویزیون به دنبال راحتی بیشتری است، مزیت    روی مبل نشسته اید، تبدیل می شود. این نکته در فردی که

 .محسوب می شود

 

 جنس پارچه مبل راحتی  (5

توجه کنید که مقاومت باالی پارچه هم اهمیت زیادی دارد. حتما از فروشنده در مورد آن سؤال کرده و ضمانت بخواهید. پارچه  

ر رنگ در مقابل نور دارند اما زود چرک را به خود جذب می  های کتان مقاومت باالیی در برابر سایش، نخ کش شدن و تغیی

مبل راحتی باشند    برای   گزینه   بهترین   توانند   می   هستند   مصنوعی   میکروفیبر  پارچه های جدید ایرانی و چینی که از جنس   .کنند

تنوع رنگی باالیی  توانند در برابر لکه بسیار مقاوم و مناسب عمل کنند و در ضمن ضد خش هم هستند،  این پارچه ها می 

 .دارند  تومان هزار 150 متری  قیمتی  حدود ها  پارچه   این.   دارند هم  مناسبی  قیمت و

 

 محصول کاربرد -2-2-3 2.2.3

سو کشیده شده است. به این دلیل  های زندگی ما نیز به این نا خواه سبک   های امروزی خواهبا توجه به مدرنیته شدن زندگی 

از   مدرن  مبلمان  انواع  خانهاصلی امروزه  اجزای  می ترین  محسوب  ما  محبوب های  از  یکی  مدرن  سبک  و  شوند.  ترین 

   .ها است که سه ویژگی زیبایی، سادگی و راحتی را در کنار هم داردپرطرفدارترین سبک 

رار می  مبل راحتی به دلیل ویژگی بارز آن که راحت بودن است در هر مکانی که نیاز به راحتی و آسایش باشد مورد استفاده ق

گیرد. البته مبل راحتی را بیشتر در خانه هایی به سبک مدرن، مینیمال و در مکان های عمومی مانند شرکت های نوپا، سالن  

 .های انتظار و حتی کافه ها مورد استفاده قرار می دهند
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 عرضه  -3-2 2.3

 تولید داخلی  -1-3-2 2.3.1

در زیر به بررسیی میزان تولید واحدهای فعال محصیول طرح پرداخته شیده اسیت. این واحدها بر طبق کد آیسییکی اسیت که در  

ابتدای طرح برای محصیول كکر گردیده اسیت. مطابق آمارهای وزارت صینعت معدن و تجارت، واحدهای تولید کننده این نوع  

 ست.مورد بررسی قرار گرفته ا 5محصوالت به شرح جدول 

 

 ساخت مبلمان -1400فعال در صنعت در سال  یوضعیت واحدها: 5جدول 

 )دست( ظرفیت استان  نام واحد تولیدی 

 440 اردبیل  رحمن الطافی 

 820 اردبیل  افشار نصرتی حقیقی 

 1700 اردبیل  مسعود آقازاده 

 700 اردبیل  حافظ حسینی سرقین 

 290 اردبیل  ابوالحسن مجنده اسماعیل 

 530 اردبیل  عبداله کمالی عنبران 

 1380 اردبیل  محمد حسین سلیمی ابربکو 

 2830 اردبیل  عدالت داورپور 

 260 اردبیل  دامون مبل ترک 

 340 اردبیل  تعاونی رویا چوب کار آرتاویل 

 370 اردبیل  علی فالتی 

 1610 اردبیل  رامبود حسن زاده گرگان 

 760 اردبیل  غالمرضا اسمعیلی علیداش 

 630 اردبیل  حمایت آقاپور اصفهاباد 

 1440 اردبیل  عبدل بایرامی عموقین 

 2580 اردبیل  ابراهیم پناهی 

 160 اردبیل  رسول کرجی بان 

 440 اردبیل  مهران ارجمندنیا 

 820 اردبیل  اسالم مسافر 

 1060 اردبیل  بخشعلی ولی زاده 

 330 اردبیل  سید یاسر علوی 

 390 اردبیل  احمد شیخ جباری 

 360 اردبیل  شاهرخ سامع ملکی 

 1920 اردبیل  اکبر باهنراجیرلو 
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 460 اردبیل  میثم قنبری 

 130 اردبیل  سیاوش قدسی 

 1420 اردبیل  مرتضی احمدی خیاوی 

 370 اردبیل  غالمرضا محمدپور باقری 

 190 اردبیل  اورمان چوب آكربایجان 

 750 اردبیل  حمداله زاده مرتضی 

 750 اردبیل  بهروز رنجبر 

 1870 اردبیل  غالمحسن صفرپور کلور 

 860 اصفهان  هوشنگ  - شهابی  

 260 اصفهان  علی  اصغر  -هرمزی   

 1350 اصفهان  شرکت-خدماتی ورتاج سبز سپاهان 

 2880 اصفهان  نصراله -سی منی

 420 اصفهان  خدابخش -خوب بخت 

 640 اصفهان  شرکت -قائم کاشانصنایع چوبی تک لعل 

 680 اصفهان  سمیه -اباكری شهرضا 

 2330 اصفهان  شرکت-صنایع فلزی پارسیان عدل سپاهان

 810 اصفهان  اکبر  -قطاع   

 820 اصفهان  مصطفی  - قلع  ریز

 1240 اصفهان  محمدعلی -رزاق  دوست نیکخواه  

 2940 اصفهان  محمدعلی  -زرمهر  

 910 اصفهان  شرکت -اصفهان صنایع  چوب  کارخانجات   زندان  

 270 اصفهان  محمد صادق - قاسمی  خوزانی  

 750 اصفهان  شرکت  - تولیدی  کیان  چوب   زاینده  رود 

 2710 اصفهان  حیدر  - خبازی  

 830 اصفهان  اصغر -ابوالفضل و علی و تسلیمی  -کریمی   

 890 اصفهان  ابراهیم  - صبوری  نیا 

 870 اصفهان  چهلستون طوبی سازه 

 2830 اصفهان  حسین بقایی 

 320 اصفهان  قصر نیکان آراد 

 290 اصفهان  محمد رضا فروزان 

 740 اصفهان  تجهیز گستر شید کوه 

تعاونی تولیدات مصنوعات فلزی صنعتی اداری و کابینت پرند آهن  
 جی 

 2780 اصفهان 

 890 اصفهان  محبوبه یزدانیان 
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 740 البرز  میرسعید سیدمرتضی  قاضی  

 510 البرز  یاران قطعه وطن 

 2350 البرز  نارون سایه کوشا 

 540 البرز  مرتضی شریفی 

 890 البرز  چوبی مبل آریا استیل برلیان محمود اسحق  بیگی 

 350 البرز  بنگاه  تعاون  وحرفه  آموزی  وصنایع  زندانیان 

 1550 البرز  ابراهیم  احمدی 

 910 البرز  رادسیستم مبلمان اداری  

 690 البرز  نقش هنر چوبشار 

 1200 البرز  صنعتی  جهان  چیدمان 

 320 البرز  کیانوش  مهدوی  وفرامرزریاض   رفعت

 140 البرز  صنایع  رانیز 

 420 البرز  علی  ثابت   کسائی 

 1170 البرز  نیک نگاران نوحمیدمیررحیم 

 2180 البرز  صنایع  چوب  راش  نرسی 

 630 البرز  مبلمان اداری راد سیستم

 380 البرز  اوژن سیستم جهان 

 1940 البرز  پایا طرح و فرم 

 1510 البرز  تولیدی خدماتی سپنج سازه آسا 

 310 البرز  ریوا طرح ایده 

 280 البرز  تولیدی بازرگانی پیشرو جهان مبل علی 

 1580 البرز  گسترش مبلمان آسیا 

 1170 البرز  پیشتاز مبلمان خور 

 860 البرز  آراشیان کومه 

 480 البرز  آرتمن بی بی پارت 

 1020 البرز  تهران نوآور 

 1060 البرز  کیهان آرام پایدار 

 130 البرز  تولیدی صنعتی بازرگانی نخ پارس پیشرو 

 470 البرز  تولید صنایع چوب  فلز  سرای  مدرن 

 1730 البرز  تکنواز  کیا  نور 

 190 ایالم تولید مصنوعات چوبی هیوا برتر زاگرس  3392تعاونی  

 880 ایالم هیفا سبزپور 

 300 ایالم عبدل امیر صیادی 

 760 ایالم عبدل ابراهیمی زاده 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 22 شرکت   کارفرما: 

 

 760 آكربایجان شرقی  تولیدی  وبازرگانی  آكرچوب 

 420 آكربایجان شرقی  محمدمرادی ومعصومه مرادی 

 530 آكربایجان شرقی  انجمن  حمایت   از زندانیان 

 1240 آكربایجان شرقی  صنایع چوبی 617تعاونی تولیدی

 460 آكربایجان شرقی  نادرمهدوی  ایلخچی 

 560 آكربایجان شرقی  عین اله ونقی خیری 

 500 آكربایجان شرقی  چشمه سارمیهن 

 1050 آكربایجان شرقی  علیرضا لطفی 

 420 آكربایجان شرقی  آیسان رویال آكر 

 230 آكربایجان شرقی  چوبین آرامصنعتی 

 100 آكربایجان شرقی  نظامعلی کاویانی 

 1110 آكربایجان شرقی  یوسف غالب 

 1990 آكربایجان شرقی  نورافکن افروز 

 560 آكربایجان شرقی  شرکت تولیدی صنعتی قفس صنعت آكر 

 130 آكربایجان شرقی  شرکت پارمیس مبل 

 850 آكربایجان شرقی  محمد رضاوعلی رضا بهاری غازانی

 1980 آكربایجان شرقی  چوب گسترتبریز 

 310 آكربایجان شرقی  بناب2285تعاونی سپیگان محرکه

 820 آكربایجان شرقی  آبتین صدر آكربایجان 

 960 آكربایجان شرقی  رقیه احمدپورسعیدآباد 

 1970 آكربایجان شرقی  غالمرضا غفارپور 

 810 آكربایجان شرقی  اسماعیل عباس زاده 

 660 آكربایجان شرقی  مظاهر قرآنی 

 800 آكربایجان شرقی  نیلو برادران خیری 

 970 آكربایجان شرقی  فرهادمرادی 

 880 آكربایجان شرقی  پرویز حسینقلی زاده 

 230 آكربایجان شرقی  سید مرتضی حسینی 

 1750 آكربایجان شرقی  مهدی نوراله پور 

 2120 آكربایجان شرقی  جواد بجانی 

 630 آكربایجان شرقی  فتح مبین تبریز 

 940 آكربایجان شرقی  زیست سبز آكر آبادگان 

 1700 آكربایجان شرقی  نرمینه خواب پریوش 

 850 آكربایجان شرقی  یعقوب خدابنده 

 610 آكربایجان شرقی  یونس خیالی 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 23 شرکت   کارفرما: 

 

 450 آكربایجان شرقی  حبیب مرادی پوریان 

 2000 آكربایجان شرقی  محمدیان خطیبی سعید 

 290 آكربایجان غربی  حیدر سیاحی خامنه 

 450 آكربایجان غربی  اشرف تعاون 

 230 آكربایجان غربی  وحید کاغذچی 

 1590 آكربایجان غربی  شرکت صنعتی کابینت و مبلمان هدف بلجوک 

 2760 آكربایجان غربی  رضا قلی محمدپوردیبگی 

 830 آكربایجان غربی  کارا کیان آسیا 

 580 آكربایجان غربی  شرکت کلیم مبل دنیز 

 720 آكربایجان غربی  تولیدی محتشم مبل آكران 

 670 آكربایجان غربی  شرکت تولیدی تجاری و مبلمان بارش خوی 

 170 آكربایجان غربی  آرام آی تک خوی   472تعاونی شماره 

 560 آكربایجان غربی  کیوان براقی پیر 

 1130 آكربایجان غربی  یولی اورین خوی ایپک 

 1260 آكربایجان غربی  فرهیختگان دنیای مدرن 

 230 آكربایجان غربی  گروه صنعتی باور خوی  382تعاونی  

 710 آكربایجان غربی  قاسم رضایی 

 960 آكربایجان غربی  حسن شجاعی 

 2490 آكربایجان غربی  کیوان عادلی 

 470 آكربایجان غربی  حسین دلیلی 

 590 آكربایجان غربی  علی خان محمدی 

 1690 آكربایجان غربی  اردشیر دودکانلوی میالن 

 1350 آكربایجان غربی  قاسم مردانی 

 740 آكربایجان غربی  ابنیه و ساختمانی خانه سفید سلماس 

 850 آكربایجان غربی  تولیدی تجاری زرین مبل خوی 

 240 آكربایجان غربی  فاطمه حسن زاده 

 1540 آكربایجان غربی  یداهلل تمیزی 

 650 آكربایجان غربی  مبلمان دالرام سهند 

 330 آكربایجان غربی  تولیدی بازرگانی پردیس مبل خوی 

 740 آكربایجان غربی  احمد عابدزاده 

 1800 آكربایجان غربی  علی غریبی 

 190 آكربایجان غربی  مبلمان ترک آتا سلماس 

 190 آكربایجان غربی  ستاره آكر صنایع چوبی و فلزی خط 

 1320 آكربایجان غربی  یاشیل آی ناز تجارت خوی 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 24 شرکت   کارفرما: 

 

 250 آكربایجان غربی  اصغر نوری 

 160 آكربایجان غربی  رحیم اللهی 

 580 آكربایجان غربی  ایرج محمدی 

 980 آكربایجان غربی  تعاونی تولیدی مبل الوان ارومیه 

 1780 آكربایجان غربی  تجهیز غرب چوفا 

 720 آكربایجان غربی  فاطمه همتی 

 150 آكربایجان غربی  ترک یاتاش اورین 

 170 بوشهر  مهدی احراری پور 

 1020 بوشهر  حسین امیری 

 960 بوشهر  دنیا مهرسای 

 730 بوشهر  شاکر نظری 

 1340 بوشهر  سپهرچوب دشتستان 

 2040 تهران  استیل  کرم  نظری 

 340 تهران  عباس   سپه  پور 

 690 تهران  ساموئیل  خالویان 

 210 تهران  صنایع چوب و فلز سازه موفق 

 2030 تهران  بادریس سازه های چوبی 

 380 تهران  مبلمان اداری لیوتاب 

 410 تهران  محمد تقی  صادقی  ورزنه

 1200 تهران  تولیدی به چوب   -محمدحسین  یوسفی   

 700 تهران  تولیدی مزین خودرو فراز 

 830 تهران  آرایه دنا صنعت 

 340 تهران  شرکت استهبان صنعت پارس 

 550 تهران  محمدعلی بیاتی 

 2790 تهران  منصوروقربانعلی  مهدی  ورنکش 

محمدرضاوامیرمسعودومهدی وزهرامحمدی عنقاووجیهه  گرامی  
 زاده 

 570 تهران 

 370 تهران  حمیدرضا کارچانی و احمدرضا صالحی 

 1370 تهران  صادق  اصالن  بیگی 

 2610 تهران  فرا گشت 

 500 تهران  محمد حسین اکبری و حسن اکبری 

 940 تهران  شرکت گروه صنعتی میثم سریر 

 1830 تهران  امیردانش مایه 

 2990 تهران  صابر بابائی باتی وعلیرضا غفاری دافچاهی 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 25 شرکت   کارفرما: 

 

 620 تهران  محمدرضا فرزانه  کردآبادی 

 320 تهران  شرکت سیمای روز 

 1650 تهران  چوبی و مبلمان ساج آكین شرکت صنایع 

 2240 تهران  مسلم رمضانی و پروانه رمضانی 

 220 تهران  قاسم  اخوان 

 510 تهران  ولی  اله  خانگی 

 1490 تهران  حسین فرجی 

 2900 تهران  چوب  درهنرمعماری چوفل 

 700 تهران  آقای محمدرضا ابراهیم 

 380 تهران  حمید گهری  برحقی 

 1820 تهران  صنعتی آرنا کاال پرشینشرکت گروه  

 2870 تهران  جمشیدکیانی خلخالی 

 120 تهران  محمدکاظم قاسمی نیک

 640 تهران  چاپارصادق زاده 

 390 تهران  عبدالمجید اخوان  وعبدالحمیدقائمی  پروازی 

 320 تهران  محمد زارتشت 

 810 تهران  مجید نجفی 

 620 تهران  فرج  اله  جوادیان  فرزانه

 1770 تهران  صفی  اله  محمدحسینی 

 2390 تهران  لیان  تاپ 

 380 تهران  پلیمرخلیج  فارس 

 180 تهران  دالور پرهیزکار 

 1010 تهران  سحربافت  آسیا 

 480 تهران  صندلی سازان خودرو 

 940 تهران  هوشنگ طوسی پور 

 810 تهران  فرآورده های چوبی جوان صنعت  - علی  اکبراردوخانی  

 730 تهران  ناصرارشدریاحی 

 2250 تهران  ماشین  سازی  وقالبسازی  برادران  - قدیرمهدی  ورنکش   

 280 تهران  احمدشانه ساز مشهدی 

 210 تهران  سیدمحسن سید محمود 

 1360 تهران  اسماعیل  عباسی ارانی 

 1970 تهران  پارس مشبک نور پارس   مشبک

 330 تهران  سقاخانهتند باد شرق علی  یاغچی  

 590 تهران  محمود مدنی  اصفهانی  وحسین  مرادی  چرمخوران 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 26 شرکت   کارفرما: 

 

 1330 تهران  فریدون  رضوانی  و شرکا 

 490 تهران  سیستمهای صندلی پارس عباس   عبدالجباری  و حمیدرضا مبارکی

 450 تهران  طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آكین 

 620 تهران  الکترونیک سیما چوب فلز پالستیک و 

 560 تهران  آقایان پرویز وحمید رضا و نظرعلی بزرگ منش 

 2940 تهران  کاظم توفیقی 

 450 تهران  مبل جواهر کار 

 830 تهران  رایانه صنعت پیام گستر 

 1880 تهران  تولید قطعات پیش ساخته پادیران 

 570 تهران  محمد دارابی 

 480 تهران  کاظم  عباد تبریزی 

 650 تهران  موسی و بهمن و عیسی امین پور باغچه جوقی 

 850 تهران  صنعت آترو چوب 

 770 تهران  آقای بیت اله محمدی 

 680 تهران  محسن عبادی اقدم  هریس 

 200 تهران  هادی جمالی گلدیانی 

 610 تهران  محمد جعفر و محمد ابراهیم موسی الرضائی 

 1900 تهران  اصغر اسماعیلی 

 890 تهران  مسعود و مهرداد دولت نیا 

 690 تهران  کریم رضائی منش و مجید عابدین 

 230 تهران  امیرجوفروش مقدم 

 430 تهران  علی مراد جوادی 

 570 تهران  حسین علی محمدی 

 550 تهران  امیر پریشان 

 110 تهران  کارنو پاکان 

 2840 تهران  موسی الرضا شیرپور ایرج 

 610 تهران  بازرگانی نیلپر تولیدی 

 370 تهران  تجهیزات اداری محیط آرا 

 1000 تهران  حسین رحمتی و علی خدا بخشی 

 2970 تهران  صنعت چوب آسیا گستر ساج آسا 

 120 تهران  رویال خواب آسایش 

رجبعلی و قربانعلی و محمد و یوسف و مجتبی و مصطفی ومحمود و  
 حسین پرهیزکاری 

 780 تهران 

 1000 تهران  پارس پلیمر پردیس شرکت 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 27 شرکت   کارفرما: 

 

 1810 تهران  هنری صنعتی سیامک بخارایی 

 570 تهران  حسن افتخاری زارع 

 370 تهران  شرکت آتیه ساز ایرانیان 

 1270 تهران  اسالم اکبری ومهدی موسی الرضائی 

 140 تهران  محمد حسن هدایتی 

 350 تهران  فرهاد کیا 

 860 تهران  کیهان گستر استیل 

 1820 تهران  سامانه ساز فرابین 

 310 تهران  هنرهای داخلی کارنو 

 830 تهران  رز چوب ده بگ 

 260 تهران  اتحاد قطعه البرز 

 1520 تهران  شیک در طراحان 

 1160 تهران  رستا ایمن دارو 

 990 تهران  محمدرضا ضیغمی نژاد 

 160 تهران  کامران محمودی 

 170 تهران  طراحان تیراژه پارس 

 770 تهران  بهروز باقری 

 390 تهران  علی قلی نژاد رحمتی نیا و مرتضی علیخانی 

 190 تهران  شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد 

 680 تهران  آقایان سعید مالکی و علی افشار 

 1620 تهران  امیر پریشان 

 650 تهران  عبداله علی نیا 

 410 تهران  حسین رحمتی و علی خدابخش 

 1680 تهران  صنایع چوب النو گروه 

 2810 تهران  رحیم بزم آرا قوشچی 

 720 تهران  طرح واجرای ایده های چوبی 

 270 تهران  مسعود خرسندی 

 1390 تهران  شرکت معراج اطمینان آریانا 

 960 تهران  رضا خلیل زاده 

 250 تهران  مهدی رستمی 

 190 تهران  علی دیباجی 

 1040 تهران  مهدی و رضا عباسیان 

 1550 تهران  گروه صنعتی باران تجارت پاسارگاد 

 270 تهران  ایده پردازان صنعت تیس 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 28 شرکت   کارفرما: 

 

 270 تهران  حمزه خان اوغالن 

 620 تهران  تاج قطعه آریا 

 2490 تهران  جالل حیدری سزنقی و فرهاد حاتمی داریانی 

 930 تهران  محمد مهدی امیری 

 240 تهران  شعبان سرداری 

 190 تهران  حامد اعتمادی 

 550 تهران  پاک چوب ایرانیان 

 720 تهران  حدید 

 260 تهران  تولیدی بازرگانی آپادانا فرامین تجارت 

 1210 تهران  پارس توحید ماندگار 

 1180 تهران  سهند و سماچیت ساز چرندابی 

 710 تهران  آقایان ناصر و مالک ومنصور اسماعیل زاده 

 760 تهران  محمود صابری 

 570 تهران  سازی آفر صندلی 

 1530 تهران  چوب نقش پدیده شایان 

 330 تهران  علی نوری 

 140 تهران  علی اکبر زهره 

احمد غرویان و منصور حیدری کانی و ناصر شکوهی و مسعود  
 راستگو 

 510 تهران 

 570 تهران  آرش یوسفی 

 570 تهران  سیدمحسن زره پوش 

 800 تهران  حمیدرضا شاهرخی 

 290 تهران  وصنعتی سازور سازه آكرستان تولیدی 

 760 جنوب کرمان  تعاونی تولیدی توزیعی مبلمان امیرمحمودی جیرفت

 680 جنوب کرمان  تعاونی تولیدی صنایع چوب افشار

 880 چهارمحال و بختیاری  یداهلل قلی پور شهرکی 

 140 چهارمحال و بختیاری  اسماعیل  صالحی 

 2380 چهارمحال و بختیاری  چالشتری علی اصغر قاسمی 

 810 چهارمحال و بختیاری  علی بیگی بنی 

 770 چهارمحال و بختیاری  ریاحی 

 110 چهارمحال و بختیاری  ریاحی 

 1470 چهارمحال و بختیاری  اکبر حیدری مصطفی آبادی 

 320 چهارمحال و بختیاری  اطلس پرنیان پارت 

 790 بختیاری چهارمحال و  محمود احمدیان 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 29 شرکت   کارفرما: 

 

 1510 چهارمحال و بختیاری  علیرضا بیاتی اشکفتکی 

 1980 چهارمحال و بختیاری  تولید کارتن از ورق آماده پارسیان مهر شهرکرد 

 540 چهارمحال و بختیاری  سعید نظری سامانی 

 980 چهارمحال و بختیاری  قفسه سازان صفیان 

 1010 خراسان جنوبی  درنمای شرق 

 400 خراسان جنوبی  فرخی امیرحسین 

 830 خراسان جنوبی  مهدی آزمایش 

 720 خراسان جنوبی  کاظم نوفرستی 

 1100 خراسان جنوبی  تعاونی تولیدی نما چوب  تون 

 800 خراسان جنوبی  غالمرضا مالکی 

 420 خراسان جنوبی  محدثه یعقوبی 

 180 خراسان جنوبی  صنایع چوب 

 1860 خراسان رضوی  غالمحسین  احمدی صنایع  چوب   فردوس  

 990 خراسان رضوی  مبل  دقت 

 810 خراسان رضوی  نازسرومشهد 

 130 خراسان رضوی  محمدحسین  پورنداف 

 1520 خراسان رضوی  صنایع  چوب   بینالود خراسان  خاوران 

 1580 خراسان رضوی  رسول خوش قامت 

 630 خراسان رضوی  طاهره اخالقی 

 130 خراسان رضوی  حسن باقر پور 

 1780 خراسان رضوی  بهنام عزیز خانی 

 2250 خراسان رضوی  صنایع افرا چوب خراسان 

 360 خراسان رضوی  امیر سمیعی 

 660 خراسان رضوی  علیرضا دوراندیش یزدی 

 880 خراسان رضوی  محسن عالمی و خانم فاطمه غیاثی 

 2450 خراسان رضوی  صنایع  چوبی  همگامان  خراسان 

 470 خراسان رضوی  توان صنعت دانش 

 310 خراسان رضوی  حسن محمودی نقندر 

 1300 خراسان رضوی  رضا خانزاده و محمد اسلم بلیدئی 

 1500 خراسان رضوی  کارخانجات   صنایع  چوبی  آستان  قدس   رضوی 

 340 خراسان رضوی  تولیدی صنعتی فیروزه فلوت پارس

 830 خراسان رضوی  کمال محمد حسینی 

 1870 خراسان رضوی  رادان صنعت شرق 

 990 خراسان رضوی  دژ پوالدآریانا 



 
 مبلمان راحتیاحداث واحد تولید سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 30 شرکت   کارفرما: 

 

 350 خراسان رضوی  تعاونی تولیدی ارژن چوب شرق 

 600 خراسان رضوی  حیدر علی قربان پور دربندی علیا

 1370 خراسان رضوی  چوب سنگ سناباد 

 2810 خراسان رضوی  تولیدی محیط سازان بامداد 

 330 خراسان رضوی  تولیدی هنرصنعت خراسان تعاونی 

 840 خراسان رضوی  نوبن ماوا سهند ایرانیان 

 1950 خراسان رضوی  فوالد گرم آترین 

 2790 خراسان رضوی  علیرضا قنبری شوهانی 

 850 خراسان رضوی  کیمیا تجهیز کاران ترنم شرق 

 280 خراسان رضوی  محمدتوسلی 

 1490 خراسان رضوی  چوب و فلز پویا پاسارگاد 

 2760 خراسان رضوی  حجت خورشاهی سرمزده 

 450 خراسان رضوی  تجارت معتمد آفاق ولیان 

 370 خراسان رضوی  محمد منتظری 

 1890 خراسان رضوی  شرکت سوین سازه آسیا 

 2120 خراسان رضوی  علی صائبی راد 

 530 خراسان رضوی  توسعه فرم آتی بیهقی 

 700 رضوی خراسان  حسین عادلی 

 160 خراسان رضوی  رضا غفوری نژاد 

 2460 خراسان رضوی  یکتا صنایع چوب احتشام 

 840 خراسان رضوی  چوب سنگ نگین شرق 

 680 خراسان رضوی  فوالد مشبک شرق 

 1680 خراسان رضوی  الماس ترنم پاسارگارد 

 2840 خراسان رضوی  صنعت ابر گوارشکی آسیا 

 890 خراسان رضوی  مبل کوروش 

 170 خراسان رضوی  توس کیمیای شرق 

 1800 خراسان رضوی  صنایع خانه سازی صدرا سازه فردوس 

 2730 خراسان رضوی  پارس باراد خالقان مبتکر 

 680 خراسان رضوی  عماد رسولی 

 330 خراسان رضوی  ابر سیاح آكرخش چناران 

 1560 خراسان رضوی  سید جواد حسینی نیک 

 1960 خراسان رضوی  امین صنعت عظیم لیان 

 510 خراسان رضوی  حسین ممتحنی 

 620 خراسان شمالی  رمضان هنرمند 


