
 

 شناسنامه طرح  

 مشخصات مجری ؛ 

 احسان شاه بیگ  : مجری : شرکت / آقای /خانم

 سهامینوع شرکت : 

 پروانه و جواز تاسیس  نوع مجوز :

 مشخصات اعضاء حقوقی ؛

 

 احسان شاه بیگمدیر عامل : 

 سعید سلطانیرئیس هیات مدیره : 

 حمیدرضا تاریقلینایب رئیس هیات مدیره : 

 

 تولیدات ؛ 

 

نرم افزارهای تحت ویندوز و برنامه نوع تولیدات : 

 های تحت آندروید و طراحی سایت

 

 ؛زمین و ساختمان 

 

 متر مربع 055 بخش تولیدی مساحت زمین :

 متر مربع 055بخش مرکزی                         

 طبقه 0متر مربع در  055 بخش تولیدی سطح  زیربنا :

 طبقه 0متر مربع در  055بخش مرکزی                      

 تعداد کارکنان ؛ 

 نفر 00 :و پشتیبانی برنامه نویسی

  نفر  0 اداری و ستادی :

 نفر 05جمع : 

 مواد اولیه و میزان آن ؛

 سیستم کامپیوتری -

 اینترنت پر سرعت نامحدود  -

 دستگاههای مخصوص برای چاپ نرم افزار -

 سی دی و دی وی دی خام و .... -

 های ثابت و متغیر در حداکثر ظرفیت عملی  ؛هزینه 

 

 ریال در سال 60406040014555هزینه های ثابت: 

 ریال در سال 06461640154555هزینه های متغیر: 

 ریال در سال 00406645614555کل هزینه های ساالنه : 

 سرمایه گذاری طرح ؛ 

 ریال 01450045554555سرمایه ثابت : 

 ریال 6461045554555سرمایه در گردش : 

ریال +   00410145554555 سرمایه کل : 

ریال هزینه ی تاسیس نمایندگی های  05455545554555

 کشور



 

 نواحی منتخب کشور -اشتهارد -آدرس محل اجرای طرح : تهران 

 51006100600تلفنهای ضروری تماس: 

 تهیه کننده طرح: احسان شاه بیگ

 ehsan_shahbeig1370@yahoo.comپاسخگویی به سؤاالت: 

 هدف از اجراء طرح : 

 تقویت بخش نرم افزاری در ایران و ارائه ی نرم افزارهای مطابق با استانداردهای جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معرفی طرح  .6بخش 

mailto:ehsan_shahbeig1370@yahoo.com


o                  : تاسیس شرکت نرم افزاری و برنامه نویسی عنوان اصلی طرح 

 

o محل اصلی در شهر تهران می باشد ولی برای فروش محصوالت در                  : محل اجرای طرح

س نام شرکت در ایران تاسی کشورهای دنیا باید در کشوری مانند ترکیه یا ارمنستان شرکتی جدا از

 کرد.

o  متقاضیان :نام و نشانی 

 الف : حقیقی :

 


