
 به نام خدا

  72/27/6931گزارش تور بازدید از مجتمع فوالد مبارکه اصفهان چهارشنبه مورخ 

 

 نفر 63تعداد افراد ثبت نام کننده : 

  نفر 63تعداد افراد حاضر در بازدید : 

 

شهر مبارکه و در هتل مجتمع فوالد مبارکه  در پس از رسیدن به مقصدکنندگان  شرکتو شد از تهران آغاز  63/26/63شنبه مورخ  سه 71حرکت از ساعت 

 . دندمستقر ش

 نمودند. اصفهان را به مقصد تهران ترک  78در ساعت ت بازدیدکننده شد و هیأصبح چهارشنبه آغاز  8بازدید از ساعت 

 

 درصد رضایت از بازدید :

 ضعیف           متوسط  خوب            بسیار خوب          عالی 

   2             3     76         74  4     رسانی و برگزاری تور نحوه اطالع -7

  77            71      8         6    2     نحوه رفت و آمد به محل بازدید  -6

 2              4      76         74   3   تناسب بازدید با نیازهای اطالعاتی شما  -6

 2             6      71          8    4     مدت زمان بازدید  -4

  1              1      76          1   1      روز بازدید  -1

 2               4      72        6   76  نظم و هماهنگی در اجرای برنامه   -3

 2             1      8          71  8 کیفیت جلسه برگزار شده با مدیران شرکت  -1

 2               2         6         77   73 میزان رضایت از نحوه استقبال و پذیرایی  -8

 2              2      71          76  6    ارزیابی کلی شما از بازدید  -6

 ارزیابی نهایی: بسیار خوب

 

 :رهای پیشنهادی توسط اعضای بازدیدکنندهتو

 نفر  6پاالیشگاه بندرعباس  -7

 نفر 4پاالیشگاه اصفهان  -6



 نفر  6فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج -6

 نفر  3پتروشیمی زاگرس  -4

 نفر  1ایران خودرو یا سایپا  -1

 نفر  4ملو و گل گهر چادر -3

 نفر  6صنایع ملی مس  -1

 نفر  6پتروشیمی مبین  -8

 

 :هادات مربوط به نحوه برگزاری تورپیشن

 برای سفرهای خارج از شهر و مسیرهای طوالنی وسیله نقلیه هوایی در نظر گرفته شود.  -7

 

 کنندگان: شرکت

 گذاری سبحان  سرمایه -7

 راهبرد مبین کوثر   -2

 گذاری انصار  سرمایه -3

 گذاری نگین رفاه  صندوق سرمایه -4

 گذاری گروه توسعه ملی  سرمایه  -5

 گذاری ایرانیان  سرمایه  -1

 توسعه و مدیریت سرمایه صبا   -2

 گذاری پاداش سرمایه بهگزین  صندوق سرمایه -8

 توسعه معین ملت   -3

 گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  صندوق سرمایه -62

 گذاری آرمان آتی  شرکت مشاور سرمایه  -66

 توسعه گوهران امید   -67

 گروه توسعه صنایع بهشهر   -69

 گذاری توسعه ملی  سرمایه  -64

 گیان گذاری فرهن سرمایه   -65

 گذاری امیر  سرمایه  -61

 

 

 

 گذاری کارگزاری پارسیان  صندوق سرمایه  -62

 سبدگردانی کاریزما   -68

 گذاری توسعه نور دنا  سرمایه  -63

 گذاری اعتضاد غدیر  سرمایه  -72

 گذاری خوارزمی  سرمایه  -76

 گذاری تأمین آتیه مسکن  سرمایه  -77

 تامین سرمایه نوین   -79

 توسعه مهر آیندگان   -74

 گذاری امین آشنا ایرانیان  صندوق سرمایه  -75

 نوین  دگاهانگذاری دی مشاور سرمایه  -71

 گذاری آتیه دماوند  سرمایه  -72

 گذاری آوای آگاه  مشاور سرمایه  -78

 گذاری ارشک  شریک سرمایه  -73

 تامین سرمایه آرمان   -92

 گذاری پردیس  سرمایه  -96

 آفاق گذاری امین مشاور سرمایه  -97

 

 گذاری ایران نهادهای سرمایهعمومی کانون  روابط

 


