
 

  

  

 

 

سرپرستی   به  اعزامی  هیات  مابین  فی  مالقات  این 

آقایان و  سو  یک  از  احمدی  سولون"آقای    "سویر 

مدیر    "آلپر کورت"  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و

ارشد فروش و بازاریابی شرکت مرسدس بنز ترکیه  

در دفتر مرکزی آن شرکت در شهر استانبول صورت  

 گرفت. 

به   آقای سولون ضمن خوشامدگویی  دیدار  این  در 

هیات اعزامی، به معرفی فعالیت های مرسدس بنز  

پرداخته و سابقه حضور این شرکت در کشور ترکیه  

مدیر عامل هلدینگ توسعه   را به اختصار توضیح داد.

بانک شهر،   نیز ضمن معرفی  صنایع و معادن شهر 

تابعه و موض وع فعالیت  هلدینگ ها و شرکت های 

های بازرگانی، سازوکار سرمایه گذاری مشترک در  

تامین اتوبوس های شهری را اعالم نمود. همچنین  

لیستی از تعداد و انواع اتوبوس های مورد نیاز ارائه  

رئیس هیات مدیره مرسدس بنز پس از آشنایی   شد.

بانک شهر و گروه   از شیوه عملکرد  و کسب اطالع 
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و    ر، ارزیابی خود را مثبت اعالم نموده و آمادگی خود را جهت انجام مذاکرات جدی توسعه صنایع و معادن شه

 بررسی تامین اتوبوس های شهری ایران با شرایط تامین مالی توسط بانک های ترکیه ای اعالم نمود. 

درصد اتوبوس ها در    20اتوبوس با پیش شرط تولید بیش از    2000همچنین در این جلسه، موضوع خرید  

ان و انتقال تکنولوژی ساخت به داخل کشور با مشارکت هالک بانک بعنوان تامین کننده مالی مطرح و مورد  ایر

 بحث قرار گرفت.

در پایان مقرر گردید، طرفین انواع مدل های همکاری را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله را طی مکاتبات  

سدس بنز نیز آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری  رسمی به یکدیگر اطالع دهند. مدیران ارشد شرکت مر

در خصوص ترغیب تامین کننده های مالی ترکیه ای بویژه هالک بانک، برای مشارکت در این موضوع اعالم  

 نمودند.

پس از انجام مذاکرات تجاری، مدیرعامل گروه توسعه صنایع و معادن شهر به منظور ارزیابی توان تولید و انجام  

ولیه، موضوع بازدید از کارخانه و خط تولید را مطرح نمود. با موافقت مدیرعامل مرسدس بنز،  بررسی های ا

 ای را از کارخانه تولیدی و بخش های مختلف عملیاتی انجام دادند. هیات اعزامی بازدید یک روزه 

 

 

 

 

 

 

 


