
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  با سالم و احترام

نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و  03/09/92ص مورخ /9067/3/10تصوير نامه شماره بپيوست 

پيمانكـاران،  (كشاورزي ايران به رئيس دفتر رياست جمهوري در خصوص ارائه ي پيشنهادي بابت مطالبـات  

   .جهت استحضار بحضور ايفاد مي گردد )مشاوران، توليدكنندگان و سازندگان

  

  

  

  تشكر     با                                                                                              

  مصطفي بهنيا                                                                                                                         

 عضو هيئت مديره و دبير                                                                                                    

         

  

  

                                                                                                                           

                                                                                                     

  مديريت محترم عضو انجمن

  

07/09/92  

3222/12/11  

 دارد



 

 

 اتوماسيون اداري

03/09/1392  
  ص/9067/3/10
  ندارد

  .باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار مي

 بسمه تعالي

 
 جناب آقاي دكتر نهاونديان

 رئيس دفتر محترم رياست جمهوري اسالمي ايران
 با سالم

، همانگونه كه مستحضريد، اكثر پروژه هاي عمراني بدليل عدم تخصيص اعتبار درحال ركود و يا توقف هستند، كه اين "احتراما        
شامل مبلغ اوليه ، تعديل، تعليق، عدم النفع ناشي از بهره برداري (هاي پروژه  موضوع باعث افزايش نرخ بيكاري شده و در مجموع هزينه

به مراتب از تامين مالي و پرداخت سود تسهيالت بانكهاي خصوصي بيشتر خواهد بود، اين در حالي است كه تامين مالي از ) دير هنگام
پيمانكاران، (طرفي امكان استفاده از منابع مالي بخش خصوصي سيستم بانكي نيز در حال حاضر براي دولت محترم دشوار مي باشد و از 

وجود دارد لذا پيشنهاد ميگردد متن ذيل توسط هيئت محترم وزيران مصوب و به دستگاههاي ) مشاوران، توليدكنندگان و سازندگان
  :اجرائي ابالغ شده تا امكان فعال شدن پروژه ها فراهم گردد 

لي بخش خصوصي و فعال نمودن پروژه هاي نيمه تمام كه در سنوات گذشته قرارداد به منظور استفاده از منابع ما"
تمايل به ادامه پروژه و ) پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تامين كنندگان(آنها منعقد شده است و بخش خصوصي 

ق با بخش خصوصي، پروژه ادامه پيدا تامين مالي آنرا دارد، به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه با تواف
كرده و صورت وضعيت ها به ذيحسابي ارائه شود و از تاريخ وصول صورت وضعيت هاي تائيد شده به ذيحسابي 

، تازمان )براساس مفاد شرايط عمومي پيمان درخصوص زمان رسيدگي و مهلت پرداخت ها(دستگاههاي اجرائي 
وز شمار معادل نرخ تسهيالت بانكهاي خصوصي به مطالبات فوق پرداخت صورت وضعيت ها، سودي به صورت ر

انجام  1393پرداخت اين مطالبات و سود متعلقه آن و تسويه حساب در اينمورد تا پايان سال . پرداخت گردد 
  ".خواهد شد 

 

  : رونوشت

 جهت اطالع و پيگيري كميسيون عمران و صدور خدمات فني و مهندسي اتاق ايران

  


