
 

  

  

در دفتر گروه توسعه صنایع و معادن شهر بین مدیران عامل دو طرف    ایهای قبلی، جلسهنشست  در ادامه

برگزار شد. در این جلسه آقای مصطفی هاکان آکونسال مدیر پروژه شرکت اوزالتین ترکیه نیز حضور داشت.  

مبنی بر آغاز همکاری های دوجانبه، دو طرف به بررسی جوانب  پیرو دو نشست پیشین و اعالم آمادگی طرفین  

و مسائل پرداختند. همچنین  

به   اوزالتین  شرکت  نماینده 

معرفی شرکت خود پرداخت.  

این   ایشان  توضیحات  طبق 

امور   زمینه  در  شرکت 

ساختمانی و سازه های عظیم  

سرمایه گذاری در زمینه پروژه    شهری و نیز زیرساختی مانند سدسازی، هتل سازی و راه سازی و همچنین

رهای محرکه، انرژی های نو، پمپهای آبی، توریسم و فضای سبز فعالیت    های کالن شهری مانند ریل، موتو

 گسترده و کالنی دارد. 

این شرکت همچنین پروژه هایی به ارزش چندین میلیارد دالر در شناسنامه کاری خود دارد که از آن جمله  

ستاره گلوریا را نام برد که با موفقیت در ترکیه و اروپا اجرا شده است و از درجه    5ازی  می توان پروژه هتل س 

اول در اروپا برخوردار است.  عالوه بر آن پروژه ساخت سالنهای ورزشی و محیط سازی و فضای سبز و گلخانه  

 های صنعتی نیز از جمله فعالیتهای ساختمانی شهری این شرکت می باشد.  
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امه بیان نمود؛ سرمایه گذاری در طرحهای مذکور عموماً از طرف خود سهامداران و با یاری بانکهای  ایشان در اد

ترک انجام می پذیرد و بانکهای صنعتی و خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری می نمایند. بنابراین بانکهایی  

بانک، مد نظر اگزیم  ارائه تسهیالت کاال و تجارت می پردازند مانند  به  تامین مالی    که  این گونه فرصتهای 

( ، می تواند  %20نخواهند بود و بیشتر ارائه خدمات و یا سطح محدودی واردات تجهیزات صنعتی ) حدود  

 ها باشد.  عنوان تسهیالت دریافتی مرتبط با این پروژه 

مترو حدود  مترو اشاره نمود و گفت؛ خط    6سپس مدیرعامل گروه توسعه صنایع و معادن شهر به پروژه خط  

رسد و با توجه به نیازهای  کیلومتر می   48به     7کیلومتر طول دارد که به انضمام مسیر اتصال به خط    30

تجهیزات  مرحله  الکترونیک،  مکانیکی،  تجهیزات  تامین  قبیل  از  خدماتی  نیازمند  پروژه  اجرای  فصلی،  و  ای 

باشد که توسط هلدینگ بانک شهر تامین  ره می مخابراتی و عالئم هشداردهنده و ارتباطی، ریل، لکوموتیو و غی

از   بانک شهر، کنسرسیومی متشکل  با  ایشان اضافه نمود؛ جهت اجرای این پروژه طبق مذاکره  خواهد شد. 

شرکتهای توانمند ایرانی مانند مپنا و هلدینگهای بانک، بانک شهر و شرکتهای خوش نام داخلی برای عقد  

شود. در فازهای بعدی باتوجه به نیاز انتقال دانش  ای مختلف پروژه تشکیل میمناقصه و تعیین پیمانکاران فازه

از سایر متخصصین خارجی دعوت می  المللی  بین  استانداردهای   اجرای  نیز جهت  و  اوزالتیس  نام  شود که 

 بررسی در بین آنها قرار خواهد گرفت. 

ان شرکت  رئیس  ادامه  اعالم  -در  از 

معتبر  نمود که شرکتی بین المللی و  

پارتنر   و  است  لندن  در  آن  مقر  که 

اصلی پروژه های شرکت زیمنس در  

باشد آمادگی دارد  منطقه و ترکیه می 

ای به همراه  تا بعنوان همکار منطقه 

آید.     EN-EZشرکت   ایران  به 

میلیارد    460گروه آنتا و شرکت لندنی  ایشان اضافه نمود، ارزش برخی پروژه های رسمی ثبت شده با همکاری  



های فرودگاهی نیز در  دالر بوده است و سوابق درخشانی در ساخت مترو و تونل دارد و سابقه ساخت محیط 

  کارنامه این شرکت موجود است.

در این جلسه همچنین موضوع ثبت و تاسیس شرکت توسط بانک شهر در کشور ترکیه مطرح شد و اعالم شد  

به منظور    EN-EZبا    Joint Ventureن شرکت بصورت  چنانچه مقدمات این امر فراهم شود، امکان ثبت ای

 شروع رسمی و سریع همکاری وجود دارد. 

جمع  جهت  مذاکرات  پایان  شهرداریدر  از  پروژه  رسمی  دریافت  از  پس  که  گردید  مقرر  تهران  بندی  های 

پس از آن نسبت  نامه همکاری فی مابین طرفین به امضا برسد تا حسن نظر و اعتماد متقابل تایید گردد.   تفاهم 

در    بندی و سازوکار مورد نیاز اقدام گردد. به بررسی شرایط و نحوه همکاری، تامین مالی پروژه، برنامه زمان 

های آن شرکت و نیز انجام مذاکرات پایانی از  ای جهت بازدید از امکانات و پروژه پایان این نشست، تیم ترکیه 

  برای سفر به شهر آنکارا مقر آن شرکت دعوت بعمل آورد.گروه توسعه صنایع و معادن شهر رسماً 


