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ایدرو در چهل و دومین سال انقالب اسالمی

افتتاح خط جدید ریسندگی و آغاز عملیات اجرایی خط بافندگی شرکت گسترش صنایع بافت بلوچ

پروژه یابی در مناطق محروم و کمتر برخوردار

فاز 14 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

حمایت از رسوخ فناوری های ایجادشده توسط شرکت های دانش بنیان

نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری کشور

پروژه های ۴ میز  تخصصی صنعت خودرو

عملکرد ایدرو در بخش پروژه های اجرایی تا دی ماه ۹۹پروژه های ایدرو

۲
۶

23
۱

پروژه های سرمایه گذاری

پروژه های پیمانکاری عمومی

پروژه های مدیریت طرح

پروژه های جهش تولید

۳۲پروژه
ارزش کل سرمایه گذاری عنوان پروژهردیف

پیشرفتاشتغال)میلیارد ریال(

73.90%6,727152طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی در استان کرمانشاه 1

2
فاز دوم طرح بازسازی و نوسازی شرکت گسترش صنایع بلوچ

 )خط بافندگی و خط چاپ و رنگرزی(
3,900282%20.00

36.00%4,45775طرح تولید فیلترهای تصفیه آب )ممبران( در استان ایالم3

97.06%27,429230طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین  در استان خراسان شمالی 4

17.88%1,570560طرح ایجاد و راه اندازی سیستم به آب اندازی و از آب گیری شناور و پارکینگ شناورها )تراول لیفت( در ایزایکو5

62.11%2,736150طرح ایجاد فاز 1 منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  )250 هکتار(  در استان سمنان6

58.50%1,06080طرح ایجاد فاز 1 منطقه ویژه اقتصادی جهرم )85 هکتار( در استان فارس7

14.16%9,102152طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی در استان کهگیلویه و بویر احمد8

48.03%35425طرح احداث و تکمیل زیرساخت های شهرک تحقیقاتی کاوش )بلوک پیشرو(9

80.02%71,8105000طرح احداث حوض های خشک و کارگاه های پشتیبان10

افتتاح خط جدید ریسندگی با ارزش سرمایه گذاری . 	
۲۰۰۰ میلیارد لایر و اشتغال ۱۵۰ نفر

برنامه ریزی و آغاز عملیات اجرایی برای توسعه خط . 	
بافندگی و نوسازی سالن چاپ و رنگ به منظور تکمیل 

فرآیند تولید و اشتغال زایی 95	 نفر با سرمایه گذاری 
0	 میلیون یورو و 560 میلیارد لایر

دریافت مجوز کاشت پنبه از سازمان جهاد کشاورزی . 	
استان به منظور تکمیل زنجیره تولید از کاشت پنبه 

تا تولید پارچه 
تکمیل زیرساخت های مجموعه شرکت. 	
تکمیل جذب و آموزش ۱۵۰ نفر نیروی انسانی مورد . 5

نیاز سالن تولید خط ریسندگی جدید

برگزاری فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای 
طرح های سرمایه گذاری مورد شناسایی در استان های هدف 
در روزنامه ها، سایت خبری سازمان و درج آگهی فراخوان مزبور 

و اطالعات طرح ها در تارنمای اینترنتی سازمان

این پروژه با توجه به لزوم توســعه ســاخت داخل با تمرکز بر احصاء نیازمندی های فن آورانه بخش صنعت و رفع آن ها به 
کمک توانمندی های فن آورانه شــرکت های دانش بنیان و فن آور  تعریف گردید. در این طرح، بستر و امکان به هم رسانی 

کسب و کار بین شرکت های صنعتی دارای نیاز فن آورانه و شرکت های دانش بنیان و فن آور فراهم می شود.

۳۴۱ ۴ هزار و ۴۶۰ 
میلیارد ریال ۱۵۴

صرفه جویی ارزیارزش قراردادهاقطعه پروژه

میلیون یورو
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حرط 3  
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51340 14۲650 1893690

اقدام در راستای 
تامین منابع، 
تسهیل گری و 

رفع موانع تولید 

نیازهای 
فناورانه 

غربالگری شده 

نیازهای 
کره  فناورانه مذا

شده

نیازهای 
فناورانه بهم 
رسانی شده

نیازهای 
فناورانه ثبت 

شده

نیازهای 
فناورانه تطبیق 

داده شده

در راســتای نوسازی و  جایگزینی ناوگان فرسوده حمل و نقل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان مجری طرح 
نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری کشور انتخاب شد تا با هماهنگی و همکاری دستگاه  های ذیربط  )وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، صندوق توســعه ملی، ســازمان برنامه و بودجه کشــور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و 

وزارت کشور( نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.
منابع مورد نیاز:

۱.۰۷۷ میلیارد دالر.
هدف کل:                                                               

تولید ۱۷۶،۵۵۰ دستگاه

اجرای پروژه فاز 		 به کنسرسیومی متشــکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت  مدیریت طرح های صنعتی 
ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران، شرکت ماشین سازی اراک و شرکت پایندان واگذار شده است که مسئولیت 

رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عهده دار می باشد.

33،۲4411،346 1.365۷ 5194۲

تعداد ثبت 
سفارش

تعداد تحویل 
شده به 
مشتریان

مبلغ 
مسدودی اخذ 
شده )میلیون 

دالر(

ارزش ثبت 
سفارش 

)میلیارد  دالر(

مبلغ تأمین 
شده  شده از 
سوی بانک 

مرکزی )میلیون 
دالر(

تعداد 
مسدودی

5،۲49
میلیون دالر

مبلغ پیمان

 اشتغال:    6،089نفر 

%89.18

پیشرفت تا دی ماه 1399


