معرفی برنامه های صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال 9317
حوزههای فعال

عنوان

طرحهن توسع مننط
محرلم ل داکشبنننن

 -0آب ل شنلرز
 -1صننیع تکمنلی ل تبویلی

شروط اصلی

سود تسهیالت

آب ل شنلرز  01درصو
سنیر حوزههن  01درصو

 -3صنعت ل معون

شههر ت داکشبنننن
یههن مهنههنطه

ههمتر

توسع ینفت

اطالعات بیشتر و ثبتنام
مراجعه به بهنکه

ههن عنمل

(جهول پهنین) ل ارائ طرح،
استعالم شعب بنک

از معنلکت

علمیلفننلر

بانکهای عامل طرحهای توسعه مناطق محروم و دانشبنیان

آینده پارسیان

پست
بانک

تجارت

توسعه

توسعه

تعاون صادرات ایران کارگران

آب و کشاورزی
صنایع تبدیلی و
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و معدن

کشاورزی

ملی
ایران

**
**
**

**

11/12482
1397/04/05
دارد

ﺑﺎ ﻌﻪﺎ ﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدي /رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﻓﺨﻤﯽ /رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻦ زاده /رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭼﻘﺎزردي /رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺧﺪارﺣﻤﯽ /رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﺪﯾﺎن /رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﻬﻤﺎﻧﯽ اﺻﻞ /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﺮوﯾﺰﯾﺎن /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دوﻟﺖآﺑﺎدي /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻓﺮﺣﯽ /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /97/8982ص ﻣﻮرخ  1397/03/21در ﺧﺼﻮص اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺿﺮورت اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮم اﺳﺘﻌﻼم از اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻌﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﻮرات ﻻزم را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از زﺣﻤﺎت ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﻟﯿﺮي

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

روﻧﻮﺷﺖ:
-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺗﯿﻤﻮري؛ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ؛ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر؛ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن؛ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري ؛ ﺑﺮاي اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم.

باسمهتعالی
فرم استعالم درخواست تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان
از محل منابع صندوق توسعه ملی
جدول -1مشخصات متقاضی

نام شرکت
شناسه ملی شرکت
تلفن ثابت
همراه مدیرعامل

جدول -2مشخصات طرح

عنوان طرح (مرتبط با فعالیت دانشبنیان)
نوع تسهیالت (ایجادی /توسعهای /سرمایه در گردش)
مبلغ تسهیالت درخواستی(ریال)
سرفصلهای اصلی هزینه کرد

