
جدول وضعیت متقاضیان تاییدشده واردات زینک- تاریخ گزارش 1398/02/25

 نوع زینک واردکننده صاحب کاال ردیف

 متراژ مطابق 

پروفرما (متر 

مربع)
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تاریخ بررسی 

در جلسه

تاریخ تایید 

وزارت صنعت
تاریخ خرید ارزتاریخ تامین ارزتاریخ تخصیص ارزشماره ثبت سفارش

6638133371397/08/271397/10/11شش ماه بعد2018.08.29       2.83 82961.00یوان571,294.04       29,297حرارتیبازرگانی افشارمهدي افشار1

6638134491397/08/27302250321397/11/10شش ماه بعد2018.09.29       2.75 80208.00یوان552,378.44       29,151حرارتیبازرگانی افشارمهدي افشار2

6638135591397/08/271397/10/1130002653شش ماه بعد2018.09.29       2.90 96299.00یوان633,161.51       33,247حرارتیبازرگانی افشارمهدي افشار3

6638139371397/08/271397/10/1130002427شش ماه بعد2018.09.29       2.74 71157.00یوان489,991.74       25,933حرارتیبازرگانی افشارمهدي افشار4

6638145491397/08/271397/10/1130002075شش ماه بعد2018.05.08        2.69 78144.00یوان538,151.20       29,014حرارتیبازرگانی افشارمهدي افشار5

6638146931397/08/271397/10/1130001642شش ماه بعد2018.05.08        2.69 78151.00یوان538,151.20       29,014حرارتیبازرگانی افشارمهدي افشار6

7
بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم

بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم
2018.10.242019.01.256637867751397/08/271397/10/15301787861397/10/151397/11/041397/11/07       3.23 40907.36یوان293,665.23         12,654 حرارتی

2018/12/042019/08/316638564051397/08/271397/10/09298861531397/10/221397/10/24       4.35 289907.23یورو268,117.00          66,638 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا8

2018/12/042019/08/316638568911397/08/271397/10/09298853681397/10/221397/10/24       4.35 290361.07یورو268,522.00          66,742 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا9

2018/12/042019/08/316638569891397/08/271397/10/09298847091397/10/221397/10/24       4.35 258367.95یورو239,439.50         59,388 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا10

2018/12/042019/08/316638570631397/08/271397/10/09298834591397/10/221397/10/24       4.35 290906.51یورو268,175.00          66,867 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا11

2018/12/042019/08/316638571671397/08/271397/10/09298900811397/10/221397/10/24       4.35 318262.18یورو293,073.50         73,155 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا12

2018/12/042019/08/316638572531397/08/271397/10/09298784071397/10/221397/10/24       4.35 288106.80یورو265,771.50          66,224 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا13

2018/12/042019/08/316638573251397/08/271397/10/09298733391397/10/221397/10/24       4.35 291416.18یورو268,752.00          66,985 حرارتیتهران فوکاتهران فوکا14

15
بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم

بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم
2018.11.142019.02.136638079531397/09/131397/10/12301998241397/11/17       3.33 33581.68یوان235,718.51         10,080 افست حرارتی

16
بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم

بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم
2018.01.282019.10.296638183731397/09/131397/11/16301848621397/11/17       3.23 36367.59یوان262,068.49         11,250 افست حرارتی

2018.08.182019.11.316635745591397/09/131397/10/03222834081397/10/231397/10/24       4.35 265576.27یورو242,355.00       61,045حرارتیتهران فوکاتهران فوکا17
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2018/12/042019/08/316638566291397/10/261397/11/06       4.35       289,907  یورو                 268,117           66,638 حرارتی CTPتهران فوکاتهران فوکا18

2019/01/132020/01/306639516631397/10/261397/11/03       4.35        265,576  یورو                 242,355          61,045 حرارتی CTPتهران فوکاتهران فوکا19

20

خاتم کارت - 

مهران جلیلی 

شانجانی

خاتم کارت - 

مهران جلیلی 

شانجانی

2018.12.106633629451397/10/261397/11/06     31.52         24,520  یورو                   21,700               778 افست خشک

21
بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم

بازرگانی آیتک 

آسمان سی و سوم
2018.12.032019.03.026639466891397/11/29       3.32 168641.31یوان1,143,388         50,817 حرارتی

3.462018.12.222019.03.226638899971397/12/25        78,277 درهم                 CTP 22,618          275,742شرکت آرن افراشرکت آرن افرا22

23
شرکت بازرگانی 

افشار

شرکت بازرگانی 

افشار
2.832019.01.032020.01.036640859631397/12/25        65,103 یوان                 437,613          23,032 افست حرارتی

24
شرکت بازرگانی 

افشار

شرکت بازرگانی 

افشار
2.742019.01.032020.01.036640761371397/12/25        91,107 یوان                 612,560          33,247 افست حرارتی

25
شرکت بازرگانی 

افشار

شرکت بازرگانی 

افشار
2.832019.01.032020.01.036640761351397/12/25        82,798 یوان                 556,645          29,297 افست حرارتی

26
شرکت بازرگانی 

افشار

شرکت بازرگانی 

افشار
2.742019.01.032020.01.036640761271397/12/25        79,445 یوان                 534,007          29,014 افست حرارتی

27
شرکت بازرگانی 

افشار

شرکت بازرگانی 

افشار
2.742019.01.032020.01.036640761191397/12/25        79,450 یوان                 534,007          29,014 افست حرارتی

28
شرکت بازرگانی 

افشار

شرکت بازرگانی 

افشار
2.722019.01.032020.01.036640761331397/12/25        70,543 یوان                 472,903          25,933 افست حرارتی

29
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640710891397/12/25      285,815 یورو                 264,163           65,697 حرارتی

30
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640710251397/12/25      301,938 یورو                 279,385          69,403 حرارتی

31
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640712611397/12/25      289,904 یورو                 268,117           66,637 حرارتی

32
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640713931397/12/25      226,217 یورو                 207,465          51,998 حرارتی

33
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640713031397/12/25      290,357 یورو                 268,522           66,741 حرارتی

34
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640713471397/12/25      289,904 یورو                 268,117           66,637 حرارتی
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35
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640711931397/12/25      288,612 یورو                 266,432           66,340 حرارتی

36
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640712171397/12/25      300,285 یورو                 277,206          69,023 حرارتی

37
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640711551397/12/25      285,532 یورو                 263,701           65,632 حرارتی

38
شرکت بازرگانی 

تهران فوکا

شرکت بازرگانی 

تهران فوکا
4.352019.3.32020.3.36640711231397/12/25      253,369 یورو                 235,074          58,239 حرارتی

39
شرکت بازرگانی 

فرشید تجارت آرمان

شرکت بازرگانی 

فرشید تجارت آرمان
2.852019.3.42019.9.46640731431397/12/25      102,622 یوان                 697,833          35,997 حرارتی

40
شرکت بازرگانی 

فرشید تجارت آرمان

شرکت بازرگانی 

فرشید تجارت آرمان
2.522019.3.42019.9.46640733131397/12/25        90,611 یوان                 616,158          35,997 حرارتی

41
شرکت بازرگانی 

فرشید تجارت آرمان

شرکت بازرگانی 

فرشید تجارت آرمان
2.712019.2.122019.8.196640669431397/12/25        78,151 یوان                 524,396          28,809 حرارتی

42
شرکت بازرگانی 

کیان گستر وکیلی

شرکت بازرگانی 

کیان گستر وکیلی
2.702019.2.256640588471397/12/25      172,223 لیر                 946,227           63,786 حرارتی

43
شرکت بازرگانی 

کیان گستر وکیلی

شرکت بازرگانی 

کیان گستر وکیلی
2.702019.2.256640573771397/12/25      172,223 لیر                 946,227           63,786 حرارتی

44

شرکت تعاونی تهیه 

و توزیع صنف 

چاپخانه داران

شرکت تعاونی تهیه 

و توزیع صنف 

چاپخانه داران

3.882019.03.072019.05.286641085131397/12/25      107,350 یورو                   95,000          27,635 افست

45

شرکت تعاونی 

سازندگان کلیشه و 

لیتوگراف

شرکت تعاونی 

سازندگان کلیشه و 

لیتوگراف

4.302019.03.052019.10.286641019451397/12/25      637,000 یورو                 490,000        148,000 افست حرارتی

46

شرکت تعاونی 

سازندگان کلیشه و 

لیتوگراف

شرکت تعاونی 

سازندگان کلیشه و 

لیتوگراف

4.302019.03.052019.09.286641019071397/12/25      637,000 یورو                 490,000        148,000 افست حرارتی

47

شرکت تعاونی 

سازندگان کلیشه و 

لیتوگراف

شرکت تعاونی 

سازندگان کلیشه و 

لیتوگراف

4.302019.03.052019.09.286641028331397/12/25      637,000 یورو                 490,000        148,000 افست حرارتی

48

شرکت تعاونی 

ناشران و 

کتابفروشان قم

شرکت تعاونی 

ناشران و 

کتابفروشان قم

3.412019.01.152019.03.22664096771397/12/25      411,049 لیر ترکیه              2,334,974        120,702 افست

49
شرکت چاپ افست 

گرافیک

شرکت چاپ افست 

گرافیک
2018.10.182019.05.296637813631397/09/13       2.85 47722.50یوان41,773.35         16,770 حرارتی

2.592019.01.032020.08.306640597591397/12/25        78,609 یوان                 541,883          30,351 افست حرارتیشرکت چکاد چاپشرکت چکاد چاپ50

51
شرکت سفیر آراد 

مهر

شرکت سفیر آراد 

مهر
CTP 66,720           1,291,962              3.152019.01.152019.06.156641022491397/12/25      210,168 لیر ترکیه
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52
شرکت صنعتی اکو 

تابان پارس

شرکت صنعتی اکو 

تابان پارس
2019.01.142020.01.146639795511397/11/29       4.09 99662.65یورو89,000         24,364 افست

53
شرکت صنعتی اکو 

تابان پارس

شرکت صنعتی اکو 

تابان پارس
2019.01.142020.01.146639794391397/11/29       4.09 121589.17یورو109,200         29,726 افست

54
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 32,359          567,328                 2018.12.122019.03.126638788211397/10/261397/11/0631634390       2.53         81,747  یوان

55
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 33,326          597,747                 2018.12.122019.03.126638796211397/10/261397/11/06312617101397/11/131397/11/17       2.58         86,131  یوان

56
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 33,110          571,587                 2018.12.122019.03.126638806051397/10/261397/11/06       2.49         82,361  یوان

57
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 23,054          552,421                 2018.12.122019.03.126638807531397/10/261397/11/06       3.45         79,600  یوان

58
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 31,796          551,358                 2018.12.122019.03.126638808451397/10/261397/11/06       2.50         79,446  یوان

59
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 32,667           594,981                 2018.12.122019.03.126638809271397/10/261397/11/06        2.62         85,732  یوان

60
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 33,898          580,942                 2018.12.122019.03.126638812351397/10/261397/11/06       2.47         83,709  یوان

61
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 33,274          591,477                 2018.12.122019.03.126638811651397/10/261397/11/06        2.56         85,227  یوان

62
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 33,811          577,316                 2018.12.122019.03.126638813051397/10/261397/11/06        2.46         83,187  یوان

63
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 32,281          589,285                 2018.12.122019.03.126638814251397/10/261397/11/06        2.63         84,911  یوان

64
شرکت فرشید 

تجارت آرمان

شرکت فرشید 

تجارت آرمان
CTP-CTCP 32,486          565,920                 2018.12.122019.03.126638814531397/10/261397/11/06       2.51         81,545  یوان

65
شرکت کیان گستر 

وکیلی

شرکت کیان گستر 

وکیلی
2018/12/056639280331397/10/261397/11/03311195321397/11/101397/11/17       2.70       148,000  یوان                 980,000          54,787 حرارتی

66
شرکت کیان گستر 

وکیلی

شرکت کیان گستر 

وکیلی
2018/12/056639283731397/10/261397/11/03311475311397/11/111397/11/17        2.67         88,300  یوان                 587,717          33,056 حرارتی

67
شرکت کیان گستر 

وکیلی

شرکت کیان گستر 

وکیلی
2018/12/056639285811397/10/261397/11/03312242501397/11/101397/11/17       2.70         77,000  یوان                 511,380          28,503 حرارتی

68
شرکت گلچین 

رسانه هوشمند

شرکت گلچین 

رسانه هوشمند
2018/12/102019/05/106638742851397/10/261397/11/1622768587   19.84      12,997یورو                11,340            655افست
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69
عزت اله حیدري- 

چاپخانه گلبرگ قم

عزت اله حیدري- 

چاپخانه گلبرگ قم
2.652019.02.262019.04.266640647551397/12/25        59,285 یورو                   52,004          22,369 افست

70
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.862019.1.32019.7.36640636571397/12/25        83,003 یوان                 534,007          29,014 حرارتیمهدي افشار

71
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.742019.1.32019.7.36640636371397/12/25        79,629 یوان                 534,007          29,014 حرارتیمهدي افشار

72
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.742019.1.32019.7.36640636851397/12/25        79,630 یوان                 534,007          29,014 حرارتیمهدي افشار

73
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.832019.1.32019.7.36640636911397/12/25        83,005 یوان                 556,645          29,297 حرارتیمهدي افشار

74
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.742019.1.32019.7.36640636811397/12/25        79,627 یوان                 534,007          29,014 حرارتیمهدي افشار

75
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.742019.1.32019.7.36640636771397/12/25        79,629 یوان                 534,007          29,014 حرارتیمهدي افشار

76
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.752019.1.32019.7.36640636671397/12/25        91,341 یوان                 612,560          33,247 حرارتیمهدي افشار

77
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.832019.1.32019.7.36640636611397/12/25        83,004 یوان                 556,645          29,297 حرارتیمهدي افشار

78
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.732019.1.32019.7.36640636951397/12/25        92,715 یوان                 621,777          33,970 حرارتیمهدي افشار

79
شرکت بازرگانی 

مهدي افشار
2.742019.1.32019.7.36640637011397/12/25        79,628 یوان                 534,007          29,014 حرارتیمهدي افشار

80
موسسه فرهنگی 

هنري خراسان

موسسه فرهنگی 

هنري خراسان
CTP42,530       633,606               2018.07.292018.12.316634869251397/10/261397/11/10        4.06     172,530درهم

2018.10.202019.04.286633255031397/08/271397/10/0917027978       4.03 105000.00یورو94,000.00         26,052 حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون81

2018.10.252019.05.286636311211397/08/271397/10/0924250686       4.05 555000.00یورو488,000.00       137,000 حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون82

2018.10.252019.06.286636312271397/08/271397/10/0924249917       4.04 557000.00یورو491,500.00       138,000 حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون83

2018.10.252019.05.286636313011397/08/271397/10/0924248215       4.03 125000.00یورو111,000.00         31,000 حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون84

2019.02.152019.09.286640248271397/11/29        3.63 541168.00یورو483,500       149,000 افستنگارگستر هاموننگار گستر هامون85
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4.312019.03.052019.10.286641019611397/12/25      642,200 یورو                 494,000        149,000 افست حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون86

4.312019.03.052019.10.286641018671397/12/25      642,200 یورو                 494,000        149,000 افست حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون87

4.312019.03.052019.10.286641019671397/12/25      642,200 یورو                 494,000        149,000 افست حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون88

4.312019.03.052019.10.286641026911397/12/25      642,200 یورو                 494,000        149,000 افست حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون89

4.312019.03.052019.10.286641026891397/12/25      642,200 یورو                 494,000        149,000 افست حرارتینگارگستر هاموننگار گستر هامون90
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