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 بسمه تعالي
 

 های اجراییکلیه دستگاه   
 

 

 

نس هایی که از محل تسهیالت مالی خارجی آژاها و پروژهطرح ، موضوع27/6/1396شورای اقتصاد در جلسه مورخ 

 .د تصویب قرار دادشوند را بررسی و به شرح ذیل مورمالی میتامین  ژاپن )جایکا(المللی های بینهمکاری

نس آژااز محل تسهیالت مالی خارجی ها ها و پروژهبرای تامین مالی طرح های اجراییدستگاه

موضوع را برای بررسی به ابتدا هرگونه اقدامی، قبل از مکلفند  ،المللی ژاپن )جایکا(های بینهمکاری

درخواست الزم برای اخذ ، مذکور سازمان و در صورت تایید منعکس نمایندسازمان برنامه و بودجه کشور 

 .را تنظیم و به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال دارندشورای اقتصاد  مجوز

 

 

 
 

   
 رونوشت:

معاون محترم  -جمهور ـ اعضای محترم شورای اقتصادجمهور ـ دفتر رئیس. رییس محترم مجلس شورای اسالمی ـ معاون اول محترم رییس 
جمهور ـ دیوان محاسبات کشور ـ اداره کل قوانین و رییس جمهور ـ معاون محترم امور مجلس رییس جمهور ـ دفتر بازرسی ویژه رییس حقوقی

 هاسازمان برنامه و بودجه استان _هاکل قوانین مجلس شورای اسالمی ـ استانداریمقررات کشورـ سازمان بازرسی کل کشور ـ اداره
 حمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجهجناب آقای دکتر پورم 
 جناب آقای دکتر پورمحمدی سرپرست محترم معاونت توسعه امور تولیدی 
 جناب آقای دکتر واعظ مهدوی معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی 
 جناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی 
 ربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استانهاسرکار خانم ا 
 جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی 
 جناب آقای حسینی فشمی رئیس محترم امور مجلس 
 محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد جناب آقای دکتر خالصی رئیس 
 م امور حقوقی وقوانینجناب آقای نعمت الهی رییس محتر 
 آقای دکتر باقری رییس محترم امور اقتصاد کالن جناب 
 جناب آقای امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن 
 مهندس مصطفوی رییس محترم امور نظام فنی و اجرائی جناب آقای 

 

 محمد باقر نوبخت 
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 روستاییمدیریت عمران شهری و جناب آقای مهندس رحمانی رئیس محترم امور راه و ترابری و  
 ارتباطات و فناوری اطالعاتجناب آقای مهندس نادمی رئیس محترم امور زیرساخت ها و خدمات  
 جناب آقای دکتر پوراصغری رئیس محترم امور رفاه اجتماعی 
 دکتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی جناب آقای 
 و ورزش فرهنگ،گردشگریجناب آقای دکتر معصومی راد رئیس محترم امور  
 جناب آقای دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناوری 
 آقای مهندس صدرنوری مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل جناب 
 و توسعه مشارکت های مردمی جناب آقای رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراها 
 مالیمحترم امور بازرگانی و خدمات  سرکار خانم خانلوساوجبالغی رئیس 
 جناب آقای مهندس کفاشی رییس محترم امور انرژی 
 ملکوتی خواه رئیس محترم امور دفاعی و امنیتی جناب آقای 
 طبیعیجناب آقای دکتر عدل رئیس محترم امور آب،کشاورزی و منابع  
 ن و محیط زیستجناب آقای دکتر مسجدی رئیس محترم امور برنامه ریزی، آمایش سرزمی 
 آقای فروزانمهر مشاور محترم رئیس سازمان و رییس امور عمومی و قضاییجناب  
 جناب آقای دکتر حسینی رئیس  محترم امور سالمت 
 بودجه جناب آقای نوری رییس محترم امور تلفیق 
 و فناوری اطالعاتسرکار خانم زینالی رئیس محترم مرکز توسعه سیستم ها  

 




