وسارت راه و شـــهـزســــاسی
شزکت راه آهه جمهوری اسالمی ایزان
دفتز سزمایه گذاری و اقتصاد حمل ووقل

مصوبه وحوه باس پزداخت تسهيالت ارسی
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وزارت نیرو -وزارت راه و شهرسازی -وزارت امىر اقتصادی و دارایی
بانک مرکسی جمهىری اسالمی ایران -سازمان مدیریت و برنامو ریسی کشىر
صندوق تىسعو ملی

ّیئت ٍسیزاى در جلسِ  13۳4/ 3/ 10ثِ پیشٌْبد شوبرُ  5665/ 100/ 02هَرخ ٍ 13۳4/ 2/ 14سارت راُ ٍ شْزسبسی ٍ ثِ استٌبد
اصل یکصذ ٍ سی ٍ ّشتن قبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى تصَیت کزد:
 -1در هَاردی کِ قزارداد خزیذ ثزق ثیي تَلیذکٌٌذگبى ثخش ؿیزدٍلتی ثزق ٍ ٍسارت ًیزٍ ٍ شزکت ّبی تبثؼِ ٍ ّوچٌیي قزارداد
هشبرکت ثخش ؿیزدٍلتی ثب ٍسارت راُ ٍ شْزسبسی ٍ شزکت ّبی تبثؼِ در طزح ّبی حول ٍ ًقل اس قجیل تَسؼِ ریلی ،ثٌبدر ٍ
فزٍدگبُ ّب ثِ صَرت ریبلی هٌؼقذ گزدد ،ثِ هٌظَر ثبسپزداخت تسْیالت ارسی دریبفتی ثخش ؿیزدٍلتی اس هٌبثغ صٌذٍق تَسؼِ
هلی ،ثبًک هزکشی جوَْری اسالهی ایزا ى هَظف است ثزاسبس درخَاست ثبًک ػبهل طزف قزارداد ثب صٌذٍق یبد شذُ طجق
جذٍل ثبسپزداخت ارسی تسْیالت هذکَر ،شزایط السم ثزای تجذیل ریبل ثِ ارس ثب ًزخ رسوی (هجبدلِ ای) هَرد هؼبهلِ را فزاّن
ًوَدُ ٍ پس اس دریبفت هجلؾ ریبلی ّز قسط ،هؼبدل ارسی آى را ثِ حسبة صٌذٍق تَسؼِ هلی ًشد خَد هٌظَر ًوبیذ.
 -2ایي تصَیت ًبهِ جبیگشیي تصَیت ًبهِ شوبرُ / 535۳ت ّ5170۳ـ هَرخ  13۳4/ 1/ 23هی شَد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهىر

رًٍَشت ثِ دفتز هقبم هؼظن رّجزی ،دفتز رییس جوَْر ،دفتز رییس قَُ قضبییِ ،دفتز هؼبٍى اٍل رییس جوَْر ،دثیزخبًِ هجوغ تشخیص
هصلحت ًظبم ،هؼبًٍت حقَقی رییس جوَْر ،هؼبًٍت اهَر هجلس رییس جوَْر ،هؼبًٍت اجزایی رییس جوَْر ،دیَاى هحبسجبت کشَر،
دیَاى ػذالت اداری ،سبسهبى ثبسرسی کل کشَر ،هؼبًٍت قَاًیي هجلس شَرای اسالهی ،اهَر تذٍیي ،تٌقیح ٍ اًتشبر قَاًیي ٍ هقزراتٍ ،سارت
دادگستزی ،رٍسًبهِ رسوی جوَْری اسالهی ایزاى ،دثیزخبًِ شَرای اطالع رسبًی دٍلت ٍ دفتز ّیئت دٍلت اثالؽ هی شَد.
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