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بسمه تعالي
وزارت نفت  -وزارت نیرو  -وزارت امور اقتصادی و دارایی  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت -
وزارت جهاد کشاورزی  -سازمان انرژی اتمی ایران  -سازمان حفاظت محیط زیست

شًرای ػالی اوزصی در جلغٍ مًرخ  1395/1/23تىا تٍ درخًاعت شمارٌ  94/37850/30/100مًرخ  1394/8/17يسارت
ویزي در خصًص " تماضای يسارت ویزي در مًرد ضماوت عًخت صزفٍجًیی شذٌ تٍ عزمایٍگذاران تخش خصًصی متماضی
اعتفادٌ اس ظزفیتَای لاوًوی مادٌ ( )12لاوًن رفغ مًاوغ تًلیذ رلاتتپذیز ي ارتمای وظام مالی کشًر" مًارد سیز را تصًیة ومًد:
 -1تز اعاط مفاد مادٌ  6آییه وامٍ اجزایی مادٌ  12لاوًن رفغ مًاوغ تًلیذ رلاتتپذیز ي ارتمای وظام مالی کشًر ،عاسمان
مذیزیت ي تزوامٍ ریشی کشًر مًظف اعت اػتثارات السم تزای تاسپزداخت مثالؾ تؼُذ شذٌ مطاتك آییه وامٍ َای اجزایی مًاد
لاوًوی تىذ  19لاوًن تًدجٍ عال  1392ي جشء ( )1تىذ َ تثصزٌ  11لاوًن تًدجٍ عال  1393کل کشًر ي آییه وامٍ مادٌ فًق
الذکز ،مصًب َیات يسیزان ي مصًتات شًرای التصاد را در تًدجٍ عىًاتی پیش تیىی ي وغثت تٍ تامیه مىاتغ اس محل عًخت
صزفٍجًیی شذٌ اػالمی اس طزف يسارتخاوٍ َای ویزي ي وفت الذام ي تزای پزداخت تٍ يسارت امًر التصادی ي دارایی اتالؽ ومایذ.
 -2يسارت امًر التصادی ي دارایی مکلف اعت در صًرت در خًاعت يسارت ویزي ي شزکتُای تاتؼٍ در طزحَای مًضًع مًاد
لاوًوی فًقالذکز ،پزداخت تؼُذات لزاردادی شزکتَای ديلتی طزف لزارداد را در چارچًب مصًتات صادرٌ تًعط شًرای
التصاد ،تضمیه ومایذ.

با احترام مجدد

ريوًشت :
 .رئیظ محتزم مجلظ شًرای اعالمی  -مؼاين ايل محتزم رئیظ جمًُر  -دفتز رئیظ جمًُر -اػضای محتزم شًرای التصاد  -مؼاين محتزم
حمًلی رئیظ جمًُر  -مؼاين محتزم امًر مجلظ رئیظ جمًُر -دفتز تاسرعی يیضٌ رئیظ جمًُر  -دیًان محاعثات کشًر  -ادارٌ کل لًاویه ي
ممزرات کشًر  -عاسمان تاسرعی کل کشًر -ادارٌ کل لًاویه مجلظ شًرای اعالمی – اعتاوذاریَا  -حًسٌ ریاعت  -تمام مؼايوتَای عاسمان
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مذیزیت ي تزوامٍریشی کشًر  -دفتز َیأت ديلت
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