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موضوع مشورت:نام خانوادگی مشاور: کامران عامریان 
بانکتأمین اجتماعیمالیاتامور حقوقی

و قرارداد بین المللی

بازرگانی خارجی

روابط کارگانی و گواهی مبداءربازکارت

نام حقیقی/ حقوقی ردیف
نحوه پیگیريتوضیح مشاورموضوع درخواستمتقاضی

تن شکر از 200ارائه مشاوره در زمینه قرارداد خرید 1
شرکتی برزیلی جهت ترانزیت به کشور افغانستان

فروشنده مورد بررسی قرار گرفته شد متن قرارداد ارائه شده توسط 
و اشکاالت آن در زمینه نحوه پرداخت و تنظیم اسناد مورد نیاز 

حمل ترانزیت به خریدار توضیح داده شد
 ---

» ارگانو«شرکت 2
ارائه مشاوره در زمینه قرارداد نمایندگی انحصاري جهت 

با مصارف کشاورزي از شرکت PEواردات ورقهاي 
اسپانیایی

اولیه مورد بررسی قرار گرفت و بصورت متن قرارداد تهیه شده 
--- مشروح و بند بند موارد اصالحی در قرارداد درج گردید.

زرین ت شرک3
کیمیاي خراسان 

ارائه مشاوره در زمینه قرارداد صادرات زعفران به امارات 
متحده عربی 

27/6/95

به صورت مشروح تمامی مواردي که بایستی در قرارداد درج شود 
براي مراجعه کنندگان توضیح داده شد و بویژه در زمینه نحوه 

دریافت وجه هشدار الزم به ایشان داده شد.

مقرر شد که درصورت 
نیاز مجددا مراجعه 

نمایند
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نحوه پیگیريمشاورتوضیح موضوع درخواستمتقاضی

با یک کشاورزي مشکل دارند و درخواست جلوگیري از ---- شرکت 1
ماه را دارند6اقدامات اجرائی حداقل به مدت 

شرکت مخترع مواد شوینده صنعتی جدید است اما بنظر مشکل 
مدیریتی و اجرایی دارند و طرح هنوز به بهره برداري نرسیده و بانک 

است. علی ایحال مشتري جهت ارائه کشاورزي در حال اقدام 
حال به کارگروه تامین مالی بانکی در انجمن متوضیحات و اخذ است

معرفی شد.

مشتري

استمحال بدهی بانکی 4پشم شیشه ال2

شرکت ما در صورتهاي مالی و اظهار نامه است درخواست شرکت در 
و جلسه ستاد تسهیل (کارگروه بانکی الوند) اما اظهار میدارند 

در عین حال راهنمایی الزم بایشان جهت طرح -تعطیل نیستند
موضوع در کارگروه بعمل آمد

مشتري

شرکن گلوبال تولید 3
استمحال بدهی در بانک کشاورزيزعفران

شرکت شریک خارجی دارد. ظاهراً شرکاء با یکدیگر مشکل دارند و 
درخواست اینست که مشکل با شریک خارجی (طرح دعوا در 

محاکم قضایی) حل شود سپس بدهی بانک تعیین تکلیف شود. 
راهنمایی الزم جهت شرکت در کارگروه امور بانکی بعمل آمد.

مشتري


