
 

  

  

 

به دعوت گروه توسعه صنایع و معادن شهر، گروهی متشکل از الیاس دوران مدیرعامل و حسین کوکسالدی  

حضور   تهران  در  آلفاالین  شرکت  مدیر 

 .یافتند 

جلسه اول در ساختمان مرکزی بانک شهر  

و   بانک  مدیرعامل  ویژه  مشاور  دفتر  در  و 

صنایع و معادن شهر  مدیرعامل گروه توسعه  

 برگزار شد. 

آلفاالین به معرفی خود و هچنین  ن شرکت  در این جلسه که به منظور آشنایی مقدماتی تشکیل شد، مدیرا

ها و پتانسیل های خود پرداخته و اهم سوابق کاری خود در کشور ترکیه و کشورهای دیگر را بیان  فعالیت

دن شهر نیز ضمن معرفی بانک شهر، هلدینگ ها و شرکت  نمودند. مدیر عامل هلدینگ توسعه صنایع و معا

های زیر مجموعه بانک و موضوع فعالیت آنها، سازوکار سرمایه گذاری مالی و اجرایی آنها را در پروژه های  

 های کشور بیان نمود. عمرانی تهران و کالن شهر

های زیر مجموعه، ارزیابی  طرف ترکیه ای پس از کسب اطالع از نحوه عملکرد مجموعه بانک شهر و شرکت  

نموده همچنین اعالم آمادگی نمود با رفع تحریم ها و امکان فاینانس بانک های خارجی در    ابرازخود را مثبت  

هایی را نیز جهت مشارکت در  در پروژه های داخلی مشارکت نماید و پروژه   BOTایران، حاضر است بصورت  

 ایع و معادن شهر به شرح ذیل پیشنهاد داد: کشور ترکیه و سایر مناطق، به گروه توسعه صن
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های عمرانی ترکیه از جمله پروژه مخابراتی شهر آنکارا که اغلب تحت گارانتی دولت  مشارکت در پروژه  -

 کابل مشترک جهت استفاده تمام اپراتورهای تلفن همراه(  می باشند. )ایجاد 

ای آمادگی  مخابراتی و عمرانی تهران )طرف ترکیه های زیر ساخت  گذاری مشترک در پروژه سرمایه -

 فاینانس پروژه های داخل ایران اعالم نمود.(  % 50خود را برای 

و   - تهران  در  شهری  درون  هوشمند  های  تونل  هوشمند،  شهرهای  ساخت  های  پروژه  در  مشارکت 

 تومبیل( شهرهای دیگر ایران )شامل ساخت تونل، روشنایی و عالمت گذاری و سیستم های کنترل ا

میلیارد دالر که طرف   20مشارکت در پروژه عمرانی شهر آلماتی متعلق به دولت قزاقستان به ارزش  -

  میلیون دالری می باشد. 500ترک در حال مذاکره برای سهم 

 مشارکت در پروژه های شهرک سازی در ترکیه  -

 برداری می باشد.   سال بهره   49و با    BOTمشارکت در ساخت بندرگاه و هتل در قبرس که بصورت    -

طرف ترکیه ای با کسب اطالع از امکان ترک تشریفات مناقصات برای شرکت های زیر مجموعه بانک شهر،  

مباحث   در  است  حاضر  نمود  اعالم 

مخصوصاً پروژه،  اجرای  و  در    فاینانس 

هم   غیر  های  تقاطع  ساخت  های  پروژه 

طرف   همچنین  نماید.  مشارکت  سطح 

تامین قطعات پله برقی و آسانسور با برند های مرغوب ترکیه ای و با قیمت مناسب   خارجی اظهار نمود توانایی

 را دارد. 

 مباحث مطروحه عبارت بودند از:  جمع بندی 

های همسایه و آفریقا جهت صادرات سیمان دارد.  اعالم نمود بازار های مناسبی در کشور   آلفاالینگروه   -

بدین منظور آمادگی عقد قرارداد خرید سیمان، اجاره کارخانه و یا خرید آن را دارد. هلدینگ توسعه  

دت با  صنایع و معادن شهر نیز اعالم نمود پتانسیل های مناسبی بدلیل عقد قرارداد های خرید بلند م

های عمرانی شهری در آن هلدینگ وجود دارد و قادر است  کارخانه های سیمان جهت تامین پروژه 



   سیمان مورد نیاز را در تناژ باال و قیمت مناسب تهیه و عرضه نماید.

نماینده هلدینگ توسعه صنایع و معادن شهر بیان نمود با توجه به نیاز روز افزون شهرداریها به مبلمان   -

اذعان داشت ارتباطات خوبی با تولید    آلفاالینمادگی همکاری در این زمینه وجود دارد. گروه  شهری آ

کنندگان مطرح ترکیه ای دارد و می تواند تجهیزات مورد نیاز را با قیمت رقابتی و به سفارش طرف  

 ایرانی تولید و عرضه نماید.

های عمرانی شهرداری ها اعم از پل،  آمادگی خود را جهت حضور در طرح ها و پروژه    آلفاالین گروه   -

 درصدی اعالم نمود.   50تونل و مترو با فاینانس 

شرکتی   - تاسیس  موضوع  طرفین  نمود،  پیشنهاد  شهر  معادن  و  توسعه صنایع  هلدینگ  عامل  مدیر 

مشترک در ایران یا ترکیه را بررسی نمایند تا پروژه های دارای توجیه اقتصادی از طریق این شرکت  

 . صورت پذیرد

در پایان مقرر گردید طرفین جزئیات طرح های پیشنهادی را به منظور بررسی های کارشناسی برای   -

 یکدیگر ارسال نمایند. 

همچنین طرفین توافق نمودند به منظور شروع همکاریهای دوجانبه، تفاهم نامه همکاری مشترکی را   -

  ای نزدیک به امضاء برسانند.در آینده 

 

 

 

 

 

 

 

 



داده است و آماده است جزئیات    م های الزم را در خصوص مشارکت انجاای اعالم نمود که بررسی ترکیه طرف  

همکاری با مجموعه بانک شهر و شرکت های زیر مجموعه  را جهت انجام پروژه های مشترک در داخل و خارج  

های   انرژی  بحث  همچنین  و  ایران  از 

  تجدید پذیر بررسی نماید.

ای متعهد شد  ترکیه   همچنین این شرکت

نام  نامه  و  سوابق  تمام  همراه  به  ای 

با  شرکت هایی که در زمینه های مرتبط 

های برقی از قبیل؛ فرستنده  مترو و بخش 

آنها   با  مشارکت  امکان  مترو،  سیگنال 

  و مطالعات بیشتر، مشخصات فنی و   مقرر گردید جهت بررسی   عالوه بر اینوجود دارد را تهیه و ارسال نماید.  

با انرژی های تجدید  پذیر و خورشیدی را به هلدینگ توسعه معادن و صنایع شهر اعالم  پروژه های مرتبط 

  نماید.


