
 

  

  

فرزند خود تاسیس شد و فعالیت    3که توسط یک پدر و    1967سال    گردد بهبرمی تاریخچه شرکت گولریوز

 خود را با تامین و نگهداری و ارائه کلیه خدمات اتومبیل آغاز کرد. 

شروع به تبدیل بدنه چوبی اتوبوس ها به فلزی کرد. همچنین در آن زمان بسیاری از    1967پس از سال   

این شرکت به فعالیت های    1998تا سال   و نوسازی نمود.  اتوبوس های فرسوده شهرداری ها و دولت را تعمیر

  ( نامیده Cobraخود ادامه داد، تا اینکه در همان سال تصمیم به تولید اتوبوس با برند خود نمود که کبری )

این شرکت   متری کبری را تولید کرد.  9متری و  12این شرکت اولین اتوبوس های   2000شد. در اوایل سال 

از مبتکران اولیه اتوبوس های دو طبقه ای می باشد و در حال حاضر با شرکت های مطرحی مانند مرسدس 

(Mercedes  دانگ  ،)

(Dang ( زد اف ،)ZF  و فورد )

(Ford  .همکاری نزدیکی دارد )

روش ب بررسی  منظور  های  ه 

تأمین  زمینه  در  همکاری 

سازی گولریوز ترکیه برگزار  ای با مدیران شرکت اتوبوس شهرهای ایران، جلسههای شهری برای کالناتوبوس 

اینترنشنال گروپ و هیات همراه، با خانم  مابین آقای احمدی رئیس هیات مدیره سیتیاین نشست فیگردید.  

هیات مدیره و معاون مدیر عامل و آقای اردینچ بربر مدیر صادرات شرکت گولریوز، در بورسا  یس  ئ سودا گولمز ر

  محل شرکت گولریوز برگزار گردید.
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ابتدای جلسه معاون بازرگانی شرکت گولریوز به اهم سوابق کاری در کشور ترکیه و کشورهای دیگر اشاره نمود  

های زیر مجموعه و موضوع  یز به معرفی بانک شهر، هلدینگو مدیر عامل گروه توسعه صنایع و معادن شهر ن

سرمایه سازوکار  آنها،  گذاری  فعالیت 

اتوبوس   تامین  پروژه  روی  بر  مشترک 

 اشاره نمود. 

رییس هیات مدیره  - خانم سودا گولمز   

عامل مدیر  مدیر  معاون  و     - گولریوز 

یر مجموعه، ارزیابی خود را مثبت  پس از کسب اطالع از نحوه عملکرد مجموعه بانک شهر و شرکت های ز 

تر راجب به تامین اتوبوس های شهری و همچنین امکان تامین  اعالم و آمادگی خود را برای مذاکرات جدی 

  مالی پروژه  اعالم نمود.

اعالم  آقای احمدی نیز شرایط خرید اتوبوس از این شرکت با توجه به شرایط و قوانین جمهوری اسالمی ایران  

درصد اتوبوس ها و انتقال تکنولوژی به داخل کشور ایران به منظور    40الی    20فرموده و نیز موضوع تولید  

 استفاده حداکثری از قابلیت ها و توانمندی های ایران مطرح نمودند.

 



طرح های  با هیات مدیره خود انواع    رو روزهای پیشدر  ای فوق العاده  طی جلسهکه  شرکت گولریوز اعالم نمود  

خواهند کرد و تصمیمات الزمه در مورد آن اتخاذ می گردد و نتیجه این جلسه را  را مطرح و بررسی  همکاری  

ارسال به  کتبی  بصورت   گروه 

 خواهند داشت.

درصد   25سپس مقرر گردید تا  

منابع   طریق  از  پرداخت  مبلغ 

گروه توسعه صنایع و معادن شهر 

 ن از طریق فاینانس اگزیم بانک ترکیه انجام گردد.و مابقی آ 

های الزم، هم از جانب گروه توسعه صنایع و معادن شهر با بانک  جلسه نیز مقرر شد تا هماهنگی  انتهایدر  

ای با مدیر  توسعه صادرات ایران و هم از طرف شرکت گولریوز با اگزیم بانک ترکیه صورت گیرد و مجددا جلسه

 ترکیه جهت بهبود شرایط فاینانس برگزار شود.  عامل اگزیم بانک

 


