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 مالی خارجی )فاینانس( جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت 

 «طرح جامع احداث شبکه انتقال و فوق توزیع برق شهر مشهد»

 سال
 دریافت تسهیالت

 )یوان(

 )یوان( بازپرداخت تسهیالت

 اصل تسهیالت
و  سود، کارمزد و بیمه

 هاسایر هزینه
 جمع

2041 220،833،444 -- 1،177،288 1،177،288 

2048 220،833،444 -- 22،840،831 22،840،831 

2040 220،833،444 -- 21،718،,47 21،718،,47 

204, 220،833،444 -- 18،478،141 18،478،141 

2041 -- 42،,24،044 ,2،187،1,0 201،703،4,0 

2047 -- 42،,24،044 14،310،872 221،870،772 

2043 -- 42،,24،044 2,،808،108 241،3,8،108 

2044 -- 42،,24،044 4،784،14, 242،102،44, 

2024 -- 42،,24،044 0،218،718 4,،170،218 

 127،114،444 214،243،444 1،444,,،0,7 1،444,,،0,7 جمع
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 ربانهم رزیی و نظارت راهبردی رئیس جمهىر معاون

 188311    :  ماره انهمش 

1829 /19 /92  : اترخی انهم  

 دارد :   ستویپ
 

 

ن بهارستان  –تهران  گار مرکزی:-  77233ن :  مرکز تلف   - خیابان دانشسرا  –میدا  177551ش ش:           77331732- 77136316دورن

 

 بسمه تعالي
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  محمد باقر نوبخت  

 ريوًشت:
يلت ـ اعضاي محترم شًراي اقتصاد ـ جمًُر ـ دفتر َيأت د جمًُر ـ دفتر رئيس . رئيس محترم مجلس شًراي اسالمي ـ معاين ايل محترم رئيس 

كل قًاويه ي مقررات كشًر ـ  ادارٌ  - جمًُر ـ ديًان محاسبات كشًر دفتر بازرسي ييژٌ رئيس  - جمًُر در امًر حقًقي ي مجلس  معاين محترم رئيس
سازمان  - عاين مجلس شًراي اسالميكميسيًن امًر اقتصادي ي دارايي ي ت –ي بًدجٍ ي محاسبات مجلس شًراي اسالمي  كميسيًن امًر بروامٍ

ريسي  َاي معايوت بروامٍ حًزٌ معايوت ي ريابط عمًمي ـ تمام معايوت  - َا داري استان - ادارٌ كل قًاويه مجلس شًراي اسالمي - بازرسي كل كشًر
 امًر تًليدي - ـ امًرزيربىاييامًر َماَىگي ي تلفيق بروامٍ ي بًدجٍ  –جمًُر ـ دفتر َماَىگي  امًر مجلس  ي وظارت راَبردي رئيس
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 رئ�س ���ور�عاون        
 و                                        

 رئ�س سازمان                  
 

 

 ریا�ت ���وری                                                                 
 ��� و �ود� ��ورسازمان 

 
   :  �ماره ��

 
 

 137264 

1397 /03 /23  : �ر� ��  

 دارد :   ��ت
 

 

 ���ه �عا�ی
 نیرووزارت 

 

وزارت نیرو درخصوص  1397/ 2/ 11مورخ  97/ 13759/ 20/ 100درخواست شماره  1397/ 3/ 7شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 
دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) براي طرح جامع احداث شبکه انتقال و فوق توزیع زمانبندي اصالح جدول 

ساله  ) قانون برنامه پنج20به استناد ماده (را  شوراي اقتصاد 1392/ 12/ 29مورخ  133811وع مصوبه شماره برق شهر مشهد موض
کل کشور، بررسی و به شرح جدول ذیل  1397) قانون بودجه سال 3تبصره (» الف«ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران و بند 

 مورد تصویب قرار داد.
 باقی است. سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود -

 جدول زمانبندي دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)
 »احداث شبکه انتقال و فوق توزیع برق شهر مشهد « 

 واحد : یوان

 دریافت تسهیالت سال

 بازپرداخت تسهیالت                     

 اصل تسهیالت
سود، کارمزد، بیمه و 

 ها هزینه سایر
 جمع بازپرداخت

1397 000/388/114  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

1398 000/388/114  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

1399 000/388/114  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

1400 000/388/114  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 147/ 900/ 000 56/ 389/ 600 91/ 510/ 400 ـــــــ 1401
 133/ 210/ 000 41/ 699/ 600 91/ 510/ 400 ـــــــ 1402
 122/ 530/ 000 31/ 019/ 600 91/ 510/ 400 ـــــــ 1403
 111/ 850/ 000 20/ 339/ 600 91/ 510/ 400 ـــــــ 1404
 102/ 170/ 000 10/ 659/ 600 91/ 510/ 400 ـــــــ 1405
 617/ 660/ 000 160/ 108/ 000 457/ 552/ 000 457/ 552/ 000 جمع 

 
 

 
 

  محمد باقر نوبخت 

ن �ھار�تان  –���ان  گار ����ی:                                     ٣٣٢٧١ - ٤ن :��� ت�� �                                                 �یابان دا�ش�را  –�یدا  ۲۴۴۰۳۹۸ش ش:           ٣٣۱١٦١٤٦دور�
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 رئ�س ���ور�عاون        
 و                                        

 رئ�س سازمان                  
 

 

 ریا�ت ���وری                                                                 
 ��� و �ود� ��ورسازمان 

 
   :  �ماره ��

 
 

 137264 

1397 /03 /23  : �ر� ��  

 دارد :   ��ت
 

 

 رونوشت:
معاون محترم  - جمهور ـ اعضاي محترم شوراي اقتصاد هور ـ دفتر رئیسجم . رییس محترم مجلس شوراي اسالمی ـ معاون اول محترم رییس 

جمهور ـ دیوان محاسبات کشور ـ اداره کل قوانین و  حقوقی رییس جمهور ـ معاون محترم امور مجلس رییس جمهور ـ دفتر بازرسی ویژه رییس
 ها سازمان برنامه و بودجه استان _ها ـ استانداري کل قوانین مجلس شوراي اسالمی مقررات کشورـ سازمان بازرسی کل کشور ـ اداره

 جناب آقاي دکتر پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه 
 جناب آقاي دکتر عدل معاون محترم فنی،امور زیربنایی و تولیدي 
 سرکار خانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی 
 تر نمکی معاون محترم امور علمی،فرهنگی و اجتماعیجناب آقاي دک 
 جناب آقاي دکتر رمضانپور نرگسی معاون محترم مجلس و توسعه منطقه اي 
 جناب آقاي حسینی فشمی رئیس محترم امور مجلس 
 خالصی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شوراي اقتصاد جناب آقاي دکتر 
 مور حقوقی، قوانین و مقرراتجناب آقاي نعمت الهی رئیس محترم ا 
 آقاي دکتر باقري رییس محترم امور اقتصاد کالنجناب  
 ارتباطاتجناب آقاي امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت،معدن،بازرگانی و  
 و مدیریت عمران شهري و روستاییجناب آقاي مهندس رحمانی رئیس محترم امور راه و ترابري  
 ئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعیجناب آقاي دکتر پوراصغري ر 
 آموزش عالی، تحقیقات و فناوريجناب آقاي دکتر گرائی نژاد رئیس محترم امور  
 جناب آقاي مهندس کفاشی رئیس محترم امور انرژي 
 رئیس محترم امور برنامه ریزي، نظارت و آمایش سرزمین جناب آقاي دکتر پندار 
 قضایی، دفاعی و امنیتیم رئیس سازمان و رئیس امور عمومی، جناب آقاي فروزانمهر مشاور محتر 
 بودجهجناب آقاي نوري رئیس محترم امور هماهنگی و تلفیق  
 جناب آقاي دکتر نعمتی رئیس محترم امور استان ها و مناطق 
 خانم خانلوساوجبالغی رئیس محترم امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سرکار 
 جدي رئیس محترم امور آب،کشاورزي و محیط زیستجناب آقاي دکتر مس 
 محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه اي جناب آقاي طاهري رئیس 
 جناب آقاي جعفري نژاد سرپرست محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش 
 جناب آقاي مهندس صدرنوري مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست 

 

ن �ھار�تان  –���ان  گار ����ی:                                     ٣٣٢٧١ - ٤ن :��� ت�� �                                                 �یابان دا�ش�را  –�یدا  ۲۴۴۰۳۹۸ش ش:           ٣٣۱١٦١٤٦دور�
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