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 دستور کار جلسه:

 آخرین وضعیت اجرای طرح رونق تولید -

 و پلی استر آریانپالست پارس لیان ، صنعت شرکت های جی لیان جی بررسی آخرین وضعیت  -

 مطروحه: موارداهم 

ز باا  نی یجار سال در است، آغاز شده گذشته از سال که دیتول رونق طرح  :آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی   

 یصنف یواحدها امسال یول بود متوسط و کوچک یصنعت و یدیتول یواحدها به کمک طرح نیا یاصل هدف گذشته سال در. جدیت بیشتری دنبال خواهد شد
. در ساط   دارناد  اشاتاال  جادیا در یاریبس یرگذاریتأث روستاها و شهرها تمام در آنها گسترش و باال تعداد واسطه به که شده افزوده آن به زین معادن و یدیتول

تی و کالبدی باید توام با ایجاد فضاای  توسعه زیر ساخ و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، به منظور افزایش میل ماندگاری جمعیت در روستاهاروستاها نیز 
حتارم و در  کسب و کار صورت گیرد، بدین منظور بایستی زمینه های الزم برای ایجاد سرمایه گذاری در روستاها فراهم شود و بستر این کاار توساط دولات م   

فرصات شاالی در نقاا      088با هادف ایجااد    سی آخرین وضعیت طرح رونق، رعالوه بر بر . در این جلسهقالب برنامه های اقتصاد مقاومتی فراهم شده است
 و پلی استر آریان صنعت پالست پارس لیان ،جی لیان جیهای شهری، روستایی و مرزی شهرستان های بوشهر، تنگستان و دشتی مسائل و مشکالت شرکت 

 بررسی می شود.نیز 

 382ان ابتدا گزارشی از وضعیت طرح رونق تولید ارائه نمودند و اعاالم داشاتند تااکنون    ایش آقای حسینی مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت:

فقاره   67واحد مربو  به کشاورزی و مابقی مربو  به صنعت است از این تعداد  67بنگاه اقتصادی اعم از کشاورزی و صنعت در این طرح ثبت نام نموده اند که
فقاره تساهیالت در ساط  کشاور      008تاکنون ان همچنین گزارشی از وضعیت این طرح در سط  کشور ارائه نمودند. مورد تایید کارگروه قرار گرفته است. ایش

  پرداخت شده است.

با توجه به وضعیت طرح های شرکت های جی لیان جی، صنعت پالست پاارس لیاان و پلای اساتر آریاان       :صنعت و معدن بانکرئیس  رضاییآقای 

تسهیالت سرمایه ثابت توسعه شرکت جی لیان . حداکثر مساعدت توسط هیئت مدیره بانک جهت تصویب تسهیالت به شرح ذیل صورت پذیرفته است تاکنون
ع میلیارد ریال با وثیقه صندوق ضمانت سرمایه گاذاری صانای   28میلیارد ریال و سرمایه ثابت توسعه شرکت صنعت پالست پارس لیان به مبلغ  28جی به مبلغ

درصاد هزیناه خریاد ماشاین آالت در قالاب اعتباار        28میلیارد ریال و مابقی مازاد محل اجرای طرح و با آورده نقدی هریک معادل 28کوچک هریک به مبلغ 
 داد اقادام نمایاد.  میلیاردریال( مصوب گردیده و شرکت می بایست نسبت باه ارائاه وثاایق و تاامین آورده جهات انعقااد قارار       30اسنادی ارزی یا ریالی )به مبلغ

درصاد   28 تسهیالت طرح عارضه یابی شرکت پلی استر آریان بوشهردر بانک صنعت و معدن در بخش بازار  تایید شده که آورده متقاضی در کل طرح معاادل 
ساهم آورده نقادی متقاضای     درصاد از کال  08میلیارد ریال بوده و در این مرحله شرکت می بایست نسبت به تاامین  078حجم سرمایه گذاری طرح و به مبلغ 

 میلیارد ریال اقدام نموده تا بانک نسبت تهیه طرح توجیهی فنی و مالی اقدام نماید. 07معادل 

بهاره مناد   روناق تولیاد   رح طا تساهیالت   با توجاه باه اینکاه در ساالجاری اصاناف نیاز مای توانناد از         آقای دکتر ساالری استاندار محترم استان: 

اصاناف و معاادن در اساتان، پایش بینای مای شاود ایان طارح باا رشاد چشامگیری نسابت باه ساال گذشاته مواجاه شاود و                    هشوند و با توجه باه جایگاا  
. تاکیاد مای شاود باناک هاا بصاورت جادی تار ایان طارح را دنباال نمایناد و مادیران شاعب               محقاق شاود  تعهدات ایجاد شده در زمیناه تولیاد و اشاتاال    
 ر پرداخت تسهیالت تسریع نمایند.گزارش هفتگی از شعب خودشان اخذ نموده و د

     در این جلسه پس از تبادل نظر سایر اعضا موارد زیر به تصویب رسید.

 
 
 
 

  



 مصوبات: 
 تاریخ اجرا دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

 الف
شرکت صنعت پالست پارس به منظور رفع مشکالت شرکت جی لیان جی و 

   مقرر گردید: لیان

0 

به نوو  تسوهیالت جهوت خریود صورفا ماشوین آالت طورح توسوعه         با توجه 

آورده نقوودی تسووهیالت مصوووي سوورمایه تابووت شوورکت جووی لیووان        

درصوود  51درصوود بووه   03جی،شوورکت صوونعت پالسووت پووارس لیووان از   

میلیوارد ریواب    03میلیوارد ریواب بوه     03کاهش و تسوهیالت مصووي از مغلو     

شوایش اعتغوار اسونادی    افزایش یافتوه و آورده نقودی طورح نیوز در قالو  گ     

درصوود هنگووام گشووایش و مووابقی زمووان معاملووه اسووناد  53ارزی یووا ریووالی

 ماشین آالت توسعه توسط متقاضی تامین گردد.

 07/6/67 بانک صنعت و معدن

3 

بووا عنایووت بووه اعووالم نناینووده صووندوي ضوونانت سوورمایه گوو اری صوونایع   

توسوط   درصود وتیقوه خوارز از طورح     13کوچک در اسوتان مغنوی بور ارائوه     

بور بوودن    متقاضی جهت صدور هریک از ضونانت ناموه هوا و هنننوین زموان     

اخ  ضنانت ناموه مقورر گردیود بانوک صونعت و معودن نسوغت بوه پو یر           

مازاد محل اجورای طورح کارشناسوی شوده موجوود و آتوی بوه عنووان وتیقوه          

تسووهیالت مصوووي و در صووورت کسووری سوواته بووا امقووا  موودیران اقوودام و 

 قاضی پرداخت نناید.تسهیالت را به مت

 

شرکت  -بانک صنعت و معدن

شرکت صنعت جی لیان جی و 

 پالست پارس لیان
07/6/67 

2 

 توسووعه طوورح بوورداری بهووره انووهوپر اخوو  از پووس معوودن و صوونعت بانووک

 بوه  نسوغت  لیوان  پوارس  پالسوت  صونعت  شورکت  و جوی  لیوان  جوی  شرکت

 بوه  سواله  سوه  بازپرداخوت  بوا  درگورد   سورمایه  تسهیالت پرداخت و تامین

 بوا ( تسوهیل  کوارگروه  مصووبه )ریواب  میلیوارد  13 مغلو   بوه  طرحهوا  از هریک

 مودیران  امقوا   بوا  سواته  کسوری  صوورت  در و طرح اجرای محل مازاد وتیقه

 .نناید اقدام

شرکت  -بانک صنعت و معدن

شرکت صنعت جی لیان جی و 

 پالست پارس لیان
28/6/67 

   مقرر گردید:پلی استر آریان بوشهر به منظور رفع مشکالت شرکت  ب

0 

 شصها   66با عنايت به  يينهه  ابهابر  هوج هه ارائ يشيهه  وهاً  ها  ي          

نقبه  ش  هتايئ   21يوتغال  هوج  ش انها ر ترتهو ه  ها  يااته  ي هتا         

 21آ ش ً اتقاضههئ  ش  ههوج ه  هها   ههايت و  ،اههو( ا ييدهها  اههئ  ههو   

  بانه  صهنات      هو   شصا   نوخ     انا ر ترتو ه  ها  يااته  اظها     

 ااا  نسهتت به   ههاارن انهابز يش(    شيهاائ اه ش  نرها(  هوج ه  ها           

 ام آ ش ً اتقاضئ نره  سها ي( يناقها  قهويش ي    ار اها  بها        .يقايم نرايا

 سرشوات ار يهئ سو يخت  و  .

شرکت  -بانک صنعت و معدن

 پلی استر آریان
28/6/67 

3 

ااهت ههیارن  قرقه  هسهار        ،با عنايت به  يش(  ياه   ً  هوج ه  ها      

اايا اظل ياوي   وج ادها ي  يش(يهابئ    ش صه ش  عهام هههاا  ،  ه ت        

 با ياضاء اايوي  ب  عن ي  اهرل  قرق  انظ ش  و   .

شرکت  -بانک صنعت و معدن

 پلی استر آریان
28/6/67 

2 

ووتت سلهئ ي هتو آشيها  ب وهاو يقهاياا  ا(م شي نسهتت به  بو (ش هانئ         

ه ارا  وج ا ا   او  ، ااا ضه  خهت ه ارها ا اه     (رهوًا      ههن ا ژ  

يقههايم   بانهه  صههنات   ااهها  نسههتت بهه  صهها ش اد (اهها  ا(م يقههايم  

 نرايا.

 
 

شرکت  -بانک صنعت و معدن

 پلی استر آریان
07/6/67 

 تاریخ اجرا دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف



0 

ووتت  سلئ ي تو آشيا  ب واو    ها(اا  صهنات ،ااها   هدهاش  نسهتت      

بها    ش  هتايئ  به نق 21بهرن  هاان ه ارها  ش    3ب  سرگرو  يخذ اد (  اخت 

 يقايم نرايا. اا   وتئ   هنگستا اراانگئ اواانايشي  واو تا 

اداره کل صنعت ، معدن و 
پلی استر شرکت  -تجارت

 آریان
08/6/67 

7 

ارلرهاش  شيهال ي( اظهل     166ا ش  نرا( ييهن  هوج به  اتله      هسار   شياائ 

انابز صهنا   ه  ها  الهئ شيهاائ ااهت ه  ها  يوهتغال ش  هتايئ   ي(         

 وير يهئ ي( بان  اا  عاال ههاارن   به  صه ش   هنايهايئ به  عاالرهت       

 بان  صنات   ااا  ب   وج سو يخت و  .

 -بانک صنعت و معدن
 استانداری

7/6/67 

 با ذکر صلوات خاتمه یافت. 06:28جلسه در ساعت 

 

 


