
 

 ضًرای گفتگًی ديلت ي بخص خصًصی استان کرماوطاٌدبیرخاوٍ کارضىاسی گسارش جلسٍ 

 :ضمارٌ جلسٍ

26 

 :تاریخ جلسٍ

66/6/97 

 :ساعت ضريع

66::: 

 :ساعت خاتمٍ

63:3: 

 محل جلسٍ:

ساله جلسات اتاق بازرگاوی 

 کرماوطاٌ

 :دستًر جلسٍ 

 

  ك ثٍ اخذ تسُیالت مصًة اس ثبوک وگزدیذٌ اوذ.تؼییه يضؼیت طزح َبی تًلیذی استبن کٍ ثٍ دالیلی مًف .1

  

 ضىجٍ پىج ريسصجح  11راًس سبػت ديلت ي ثخص خصًصی  یگًتدثیزخبوٍ ضًرای گف کبرضىبسیجلسٍ  ضطمیهثیست ي 

 .ذیگزد ثزگشار افزاد سیز در محل سبله جلسبت اتبق ثبسرگبوی کزمبوطبٌ ثب حضًر 16/1/97 مًرخ

 اتبق ثبسرگبوی کزمبوطبٌ رئیس کبضفیمُىذس  یآلب  جىبة

 وبیت رئیس اتبق ثبسرگبوی کزمبوطبٌ مُىذس پىبَی یآلب  جىبة

 جىبة  آلبی دکتز رضبیی مسئًل دثیزخبوٍ ضًرای گفت ي گًی ديلت ي ثخص خصًصی استبن

 :يومبیىذگبن ضزکت َبی متمبضی يام ثٍ ضزح سیز
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ضمه خًضبمذ گًیی خالصٍ مجبحج مطزحٍ ضذٌ در جلسٍ ضًرای تسُیل را  کبضفیمُىذس  یآلب جىبة جلسٍ یاثتذا در

ي اس مذػًیه محتزم حبضز در جلسٍ خًاستىذ ایه جلسٍ کبرضىبسی را ثیبن کزدوذ ثزای حضبر در جلسٍ تطزیح ي ػلت تطکیل 

 اػالم ومبیىذ.تبی تسُیل در ياگذاری ياحذَبی صىؼتی ي تًلیذی ثٍ متمبضیبن در راس کٍ وظزات ي پیطىُبدات خًد را

 حضبر در جلسٍ مُمتزیه مطکالتی کٍ سز راٌ آوُب ثزای جذة اػتجبر ي تسُیالت مصًة يجًد دارد را ثیبن کزدوذ.

 :کٍ مُمتزیه آوُب ػجبرت ثًدوذ اس جلسٍ جمؼجىذی اس مًاوغ ي مطکالت ارائٍ ضذدر پبیبن 

 

 

 



 

يضؼیت 

 فؼلی

مدت 

 گردش کار

مبلغ  نوع تسهیالت

 تسهیالت

 ردیف نام شرکت نام بانک علت عدم دریافت تسهیالت

کمک َبی  - -

 فىی ي اػتجبری

ارجبع پزيوذٌ ثٍ تُزان ي ػذم  

 جًاة دَی ثؼذ اس سٍ مبٌ
وبن آيران َیًای  سیىب

 ساگزس

1 

 

 فؼبل

 

مبٌ 26  

 

سزمبیٍ در 

 گزدش

 

میلیبرد 1  

ن ضزکتسیبن دٌ ثًد  

ثب افشایص سزمبیٍ ویش ثبوک لجًل 

 وذارد ي يام پزداخت ومی کىذ

صىؼت ي 

 مؼذن

 

 صىبیغ ثطز ویک وًش

 

 

2 

سبل 3  سزمبیٍ در  

 گزدش

میلیبرد 1  3 صبوغ گستز امیذ ثبلزی   

مبٌ 11 فؼبل سزمبیٍ در  

 گزدش
میلیبرد ي 1

800 

 میلیًن

 ػذم فبکتًر داخلی

ٍ ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ کلیٍ مًاد ايلی

 خبرجی است

 

 ملی

 

 پبرس تحزیز

 

4 

در حبل 

 دیًار کطی
مبٌ 2 میلیبرد 5 ایجبدی  صىؼت ي  وجًد ثًدجٍ ي پًل 

 مؼذن

ضزکت پیطزيان 

 سالمت َزسیه

5 

در حبل 

 تًلیذ

مبٌ 36  500 احذاث 

 میلیًن

مىًط کزدن پزداخت يام ثٍ 

 اوصزاف اس دریبفت خسبرت سلشلٍ

 6 سبػی صىؼت سىمز سیىب

مبٌ 36 ویمٍ فؼبل - 500 خزیذ يوًسبسی 

300 

 میلیًن

پست  يحیمٍ

 ثبوک

 تجبرت

سىگ مصىًػی ي 

 لطؼبت ثتىی

7 

مبٌ 18 تؼطیل سزمبیٍ در  

 گزدش

میلیبرد 1 ػذم پذیزش سىذ محل کبرگبٌ  

میلیبرد  2ثزای يحیمٍ ثب کبرضىبسی 

 ي َفتصذ میلیًن

صىؼت ي 

 مؼذن

گزمسًس-280تؼبيوی   8 

سزمبیٍ در  - -

 گزدش

450 

نمیلیً  

 ارائٍ يحیمٍ سٍ ثزاثز يام

 درخًاست یک ضبمه ثبساری

اکجبتبن الکتزيویک  ملی

 ًَضمىذ

9 

مبٌ 4 -  200 سزمبیٍ حبثت 

 میلیًن

پست  

 ثبوک

 10 کبثیىت سبسی تجس

سبل 1 غیز فؼبل سزمبیٍ در  

 گزدش

 11 مبرال صىؼت غزة تجبرت چک ثزگطتی -



يضؼیت 

 فؼلی

مدت 

 گردش کار

مبلغ  نوع تسهیالت

تتسهیال  

 ردیف نام شرکت نام بانک علت عدم دریافت تسهیالت

سبل 1 فؼبل سزمبیٍ در  

 گزدش

400 

 میلیًن

ػذم پذیزش يحیمٍ)ثیطتز ثًدن 

 ارسش يحیمٍ وسجت ثٍ يام(

 12 صىبیغ ثزوش فخزاالسالم -

مبٌ 7 ویمٍ فؼبل سزمبیٍ در  

 گزدش

میلیبرد  1

ي پبوصذ 

 میلیًن

ػذم پذیزش يحیمٍ)ثیطتز ثًدن 

یمٍ وسجت ثٍ يام( ارسش يح  

درخًاست امضبی ثزادر ي َمسز 

اخذ تؼُذ  -متمبضی ي چىذ ضبمه

مجىی ثز ػذم يري.د ثٍ ستبد 

 تسُیل

  ملت

 

 تًلیذ اوًاع ثستىی

 

 

13 

میلیبرد  1 سزمبیٍ حبثت الذام وطذٌ -

 600ي 

 میلیًن

 14 سبویب سالمت پبرس  

در حبل 

 احذاث

 400 سزمبیٍ حبثت -

 میلیًن

خت ثیطتز اس دٌ يحیمٍ)سبل سب

مطبع ثًدن ملک( -سبل  

پست 

 ثبوک

پزيفیل َبیی اس جىس 

 فًالد

15 

مبٌ 10 - میلیبرد 2 احذاث   16 ضجبع الذیه فزخیب سیىب مطخص وجًد وزخ سًد ثبوکی 

سزمبیٍ در  - -

 گزدش

500 

-میلیًن

500 

 میلیًن

-سیىب 

کطبيرس

 ی

 رفبٌ صىؼت داالًَ

 

 

17 

گزفته 

 جًاس

سبل 2 میلیبرد 1 فزيش السبطی  طال ي جًاَز سبسی  ملی چک ثزگطتی 

 ثیستًن

18 

میلیبرد 1 حبثت - -  -تجبرت  

 سیىب

 19 پبيٌ ثته ايرامبوبت

سبل 1 - سزمبیٍ در  

 گزدش

میلیبرد 2 ػذم پذیزش سىذ کبرخبوٍ ثٍ  

 ػىًان يحیمٍ

 20 ضبثلًن تجُیش صبدرات

مبٌ 16 فؼبل  400 حبثت 

 میلیًن

پست  

 ثبوک

 21 غزة فیشیک داالًَ

در حبل 

 سبخت

 

مکبن سلشلٍ  -

 سدٌ

تصًیت 

 وطذٌ

تًلیذات صىؼتی  - ثٍ ثبوک مؼزفی وطذٌ

 سبختمبن

22 



وضعیت 

 فعلی

مدت 

 گردش کار

مبلغ  نوع تسهیالت

 تسهیالت

 ردیف نام شرکت نام بانک علت عدم دریافت تسهیالت

در حبل 

 تًلیذ

 24 حبمذ خًضجخت - يحیمٍ   

در حبل 

 احذاث

گًراوی سمبوٍ صبدرات      25 

ویمٍ 

 تؼطیل

 26 محمًد ثبلزی ملت يحیمٍ   

ثته آمبدٌ ي محصًالت  - ضمبوت    تؼطیل

 ثتىی

27 

 28 مجیذ اکجزی صبدرات يحیمٍ    فؼبل

پست  يحیمٍ    فؼبل

 ثبوک

 29 سیذ جًاد حسیىی

صىؼت ي  ثذَی تسُیالت لجلی    فؼبل

 مؼذن

 30 محمًد کزیمی

صىؼت ي  يحیمٍ    تؼطیل

 مؼذن

 31 صىبیغ گبسسًس

 32 لًلٍ پلی اتیله ملی -    تؼطیل

پست  يحیمٍ    

 ثبوک

 33 تًسؼٍ مبضیه آالت

سزمبیٍ در   

 گزدش

ضزکت مُىذسی لیز ي   درخًاست آيردٌ اس سًی ثبوک 

 آسفبلت

34 

 

 


