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  رساختیشركت ارتباطات ز شدهوام وجوه اداره یاعطا دستورالعمل

 

د لتی در راستتتتتتتنمن ساای و ستتتتتتتمرن   ساستتتتتتت     تتتتتتتمر           همن شر   ارسبمطمت ریرستتتتتتتم  در ف ملی غیر

ن  رسبط در  استتتتتتتتتتتت ومد    ن د ل    اادن    قمیان سوظیم   شتتتتتتتتتتتتر ار   ررات  می الحمققمیان   فمد قااییر یم   اجرایی   آئیر

د لتی آن، تستتالی ت  او  جاا ادارا هتت ا شر   ارسبمطمت ریرستتم    نومستتو  م  اهتتی  وس تتوالمدن ساستتط      ، غیر

ائط ریر     ن مهیمن ارائ  یم  . گردد  م شر

 تعاریف - 1 ماده

کت ارتباطات زیرساخت، به اختصار واژه شركت کت»: شر  استفاده خواهدشد. « شر

شده : کت وجوه اداره  ت شر کت با بانک وجویه که یط قرارداد منعقد شدددددده شرک  در اختیار بانک عامل، از محل مناشع داخیل شر

د تا شرایقرار یم عامل دولت  مندسازی و توسعه مشارکت بخش شمایه گذاری در جهت توان گیک کت،  غیک در فعالیت اصیل شر

 بخش به
 
دولت  صورت تسهیالت در اختیار اشخاص حقیق  و حقوق د غیک  .قرار گیک

، خصددددوم و متسددددسددددات اعتباری که به ح   قانو  یا کلیه بانک: بانک عامل مجوز بانک مرکزی جمهوری اسددددالیم  های دولت 

و حسددددد   اسدددددتعنوا  بانک عامل شدددددعبه شدددددهید فال  به -بانک ایرا  پسدددددت. درحال حاضت شدددددوند ایرا  تأسددددده  شدددددده یا یم

کت و مقررات و ضوابط  ، عاملیت پرداخت تسهیالت وام وجوه بانک مرکزی جمهوری اسالیم ایرا قرارداد منعقد شده با شر

کت را عهده شدددددده حاز محل مناشع موضدددددور ایم دسدددددتورالعمل اداره  شدددددده ازسدددددوی شر
ت
ار اسدددددت. پرداخت دبه متقاضدددددیا  معرق

کت قابل پرداخت است.  ت بانک عامل و شر  کارمزد بانک عامل در ازای خدمات ارائه شده، مطاشق مفاد قرارداد ماشرک

ضی  هریک از  :متقا
 
دولت  بخش اشددددددخاص حقیق  و حقوق ها فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات که پهشددددددنهاد    غیک

کت ارتباطات زیرسددداخت باشدددد. از ایم پ  در ایم سدددند، به اختصدددار واژه  اصدددیل هایبا فعالیتمرتبط اسدددتفاده « متقامت »شر

 خواهد شد. 

سهیالت شده ت از  موادی به قانو  تنظی  بخشدددددر  ات مفاد قانو  الحاقاعتبار  محل از  پرداخت قابل تسدددددهیالت :وام وجوه اداره 

 دولت  مقررات مایل

مدیره؛ مدیره به انتخاب هیأتیک نفر از اعضدددداأ هیأت ، مرک  از نفر  7شددددامل  شددددده کارگروه تسددددهیالت وجوه اداره :كارگروه

، کیحسدددددددددددددداب و مدیر کل امور مایل و  5عنوا  رئه  کارگروه و به
 
کت شددددددددددددددامل مدیر کل دفی  حقوق از  نفر 3نفر از مدیرا  شر

  ها معاونتمدیرا  کل تابعه 
 
دی و توسددددددددددعه کسدددددددددد  و کار که با ح   از معاونت به نمایندگ ، فناوری اطالعات و راهیر های فتت

نماینده سددددازما  نظام صددددنقت ازقبیل ح نفر از متخصددددصددددا  فاقد رابطه اسددددتخدایم با شر ت 1و شددددوند  مدیرعامل منصددددوب یم

ت تصددوی  نها   شندی و جهرأی مثبت، جمع 5تصددمیمات کارگروه با حداقل . ای یا سددندی ای صددنعت مخاشرات  اسددترایانه

کت ارسال خواهد شد. به هیأت  مدیره شر

ل هر  ه خارجاسددت  حواد    منظور : (فورس ماژورقوه قهریه ) ت ك از طرفیاز قدرت  نی  متقامت  در زما  امضدداأ قرارداد   شوده و رک

  یاجراوجود نداشدددددددددددته و شناشرایم     تت یششهامكا  پ با بانک عامل،
ت
ماژور  ه حفورسیقهر  ه قوه  تعهدات مقرر توسدددددددددددط طرق

ا تخلف یتعهدات قصددور  ی در اجرایک خأا تیتعهد  نکرد  اجرا در ایم صددورت ا متوقف گردد، یممكم یک اسددت غمتوجه    شددده



 

2 
 

ت   حادثه یدر ا شود.  خواهد  مجاز  ،باشدددد دهیتعهدات طول  شددد ی در اجرایک  ه تاخ  مد    و  نخواهدشدددد  تلق  طرفرک
ً
م حالت؛ اوال

 یسدددت مسدددتقیباه یمیقهر 
ً
 انجام    را با اختالل مواجه ی گذارد و ثانیک قرارداد تأث یشر اجراما

ً
 ممكم  ردهیک ا غیا

ً
 باشدددد، ثالثا

ت
 طرق

ت ا از شیدل یدد اقددامدات مزم را جهدت تقلیدمداژور شر او اثر گدذاشددددددددددددددتده بدافورسد و یدنمدااسدددددددددددددد نداد یم هیدقهر قوهبده  ده   شرد  اثرات رک

  ورد. عمله بهیقهر قوه

تتا  دد  یمار یور شیل، شدددی، سددددار دامنه یهایسدددوز ه ازجمله جنگ، شدددورز، زلزله،  تشیقهر موارد قوه : 1سبرصت ا اعتصددداب ی یمسد

 گذارد. یک تاث ،تعهدات ی ه شر اجرااسددددت  عمویم
ت
 و یاسددددت باماژور متوجه او شددددده ه فورس  طرق

ً
 به اطالر   د مرات  را فورا

ً
 تبا

ور قوهیددددشر تار مبتت   تتر   گر شرسددددددداند و گوایهیطرف د  ی شدددددددور جمهور صدددددددال   ید مراجع کییبه تا ه ه و خاتمه     یقهر  خ شر

  نماید.  باشد ارائهدهیرسرا  یا اسالیم

 ینه و سطح دستمزدها و مواد خام و اولیش هز یتقلیل ارزز ریایل و افزا: 2سبرصا 
ت
 ییک ارز و تغ ی، نوسانات شهاه، اقالم مرصق

 شود. ماژور محسوب نیمه و فورسیقهر جزأ موارد قوهل، یم قبیاز ا یگر یارزها و موارد د یدر نرخ شراشر 

تتتتتتتا  ت ش یهاگر  شددددددددورها، نهادها و سددددددددازما ید ی  ازسددددددددو یاعمال هرگونه تحر :  3سبرصت را  جزو یا اسددددددددالیمیه جمهور یعل الملیلرک

 شود. و فورس ماژور محسوب نیم هیحوادث  قهر 

ت  بدا  کدارگروه  دشیک  :كارگروه دبیر ه امور یدانجدام للمنظور و بده گردد اعضددددددددددددددداأ و یدا خدارج    انتخداب یمنظر رئه  کدارگروه و از شرک

 کند: فعالیت یمشامل موارد زیر اداری لارگروه و  اجرا   

 و ، صورتجلسات تهیه دستور جلسات 
 
  و اعضاأ ا یبا متقاض هماهنگ

 ت اعضاأدریافت تقاضاها  ی واصله و مس ندات مربوطه و توزیددددع    شرک

  کتهیأت بهارسال  جهت کارگروه  شندی شدهجمعتنظی  گزارز تصمیمات  مدیره شر

 قرارداد مفاد و روال مشددددددددددددددخ  شددددددددددددددده در حشراشر  با تایید رئه  کارگروه تنظی  م اتبات مزم با بانک عامل

 منعقده با بانک عامل 

 دددددددددددددر هه گزارز پیته مفاد قرارداد با بانک  طبقلارگروه و عملکرد   تسددددددددددددددهیالتاعطای  فت لار و نتایج عمیلسد

 . مدیرهعامل به هیأت

 کت و هر مهارماه یک بار، ارسددال    به سددازما  مدیریت و تهیه گزارشددات عملکرد وام وجوه اداره شددده شر

ت ریزی کشددددددور ححسدددددد  شرنامه به قانو  تنظی  بخشددددددر از مقررات موادی نامه اجرا   قانو  الحاق مفاد  پرک

  دولت مایل

 

 هدف هایگروههای پرداخت تسهیالت و لویتوا – 2 ماده

 هالویتوا .1

کت باشدددددد  اصدددددیل هایبا فعالیتتقاضدددددای واصدددددله ازسدددددوی متقاضدددددیا  بایسدددددت  مرتبط کهایم نظر به لذا موارد زیر شر

 های اصیل، در دستور کار کارگروه قرار خواهد گرفت: لویتو عنوا  ابه

ات سددددختتوسددددعه  .1.1 ت ، های دیتا و انتقالبا کاربری در زیرسدددداخت ارتبایط، شددددبکه شویمافزاری و نرم افزاریتولید تجهیک

نوری و سوئیچ،   و امنیت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات های مدیریت ترافیکسهست  فناوری اطالعات،فییر
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ات سخت .1.2 ت ها سهست  1و پایش های مدیریت شبکهافزاری شویم با کاربری در سهست افزاری و نرمتوسعه تولید تجهیک

ات ت  1/1موضور شند  و تجهیک

ات سددددددددددددددختپیاده .1.3 ت کت؛ بهبا فعالیتافزاری مرتبطافزاری و نرمسدددددددددددددددازی و تولید تجهیک له تولید بار اول و های شر ت میت

ط به ت شر   2حداقل محصول قابل عرضهتأمرک

ات  و تعمیک  زمینه تولید های تحقیقا   در اجرای فعالیت .1.4 ت ت موضوعه تجهیک اسیو  تجهیک یات اندازهو کالییر  گیک

 اصددددددددددددددیل های با فعالیتحمایت از رویدادهای مرتبط .1.5
ت
 در عرصدددددددددددددده شرگزاری رویدادهای معرق

ً
کت حخصددددددددددددددوصددددددددددددددا شر

ت  ز بازار  المللمحصومت در عرصه شرک  با هدف توسعه و گسی 

کت به تشخی  کارگروهبا فعالیتسایر موارد مرتبط .1.6  های اصیل شر

تتتتتا ات سددددددختبه : 1سبرصت ت ،  2/1و  1/1حموضددددددور شندهای  افزاری تولید شدددددددهافزاری و نرممنظور ارتقاأ قابلیت و فناوری تجهیک

 مح ،جهت توسدددعه تولیداتتوانند متقاضدددیا  دریافت تسدددهیالت یم
ت
شرداری تجاری ول قبیل و مسددد ندات شهرهصدددضدددمم معرق

کت را ارائه نمایند.  اصیل های   در حوزه فعالیتپذیری   ، پهشنهاد فتت خود شرای ارتقاأ محصول و کاربست    شر

تتتا و  ، متقاضددددیا  دریافت تسددددهیالت بایسددددت  طر  تجاری خود 3/1های موضددددور تولید بار اول حشند درخصددددوص طر  : 2سبرصت

ت  پهشددددددددددددددنهادی را بهقابلیت همراه دقت مشددددددددددددددخ  و مسدددددددددددددد ند مربوطه را در مراحل ارزیا ر و بههای کلیدی محصددددددددددددددول حتجهیک

 درخواست تسهیالت ارائه نمایند. 

تتتتتتتتتا متناسدددددددددد  با هریک از ، حتوسددددددددددط متقامت ارائه طر  تجاری  عالوه شر مسدددددددددد ندات قیدشددددددددددده در ضددددددددددوابط عمویم، : 3سبرصت

 . استجزأ الزامات ها، لویتو ا

 

 های هدفگروه .2

ت الدددذکر، هدددای فوقلویدددتو شراسدددددددددددددددداس ا دولت   بخش فعدددالرک عنوا  متقدددامت دریدددافدددت تسددددددددددددددهیالت، توانندددد بدددهزیر یم غیک

کت، ازطریق م اتبه اداری به «گردز کار»بخش  -5منطبق شر روال درج شده در مادهدرخواست خود را  خانه شر ارسال  دشیک

 .  نمایند 

 همن  م ساای و ن  مالشر   .2.1

 کت :(1) نوع  ها به تشخی که تولیدات و یا نتایج اجرای طر      ویژههای یا طر محصول بالغ های دارای شر

 و وسددددددددعت کاربرد، دارای  ثار شاشی در شددددددددبکه باشددددددددد و یا به لحاظ گسددددددددی  ، کارگروه
 
منجر به ت میل حلقه دگ

کتاصیل های فعالیت ای در مفقوده  .شودیم شر

 (2نوع): کت   خریم یا  شده حساشریس مایل هایصورت خریم  اساس شر  ها    سامنه در مد  مجمور که  ها   شر

ا  تسهیالت سقفشراشر  ۴ از شهشحداقل  ،مالیا    اظهارنامه ت  .است میک

ت  2 مداده مفدداد  بدا  مطدداشق: بنیتتمنهتمن داش شر ت  .2.2 کدت از  حمددایدت ندامده ئرک  مصددددددددددددددوبده موضددددددددددددددور شنیددا دانش هدایشر

 وزیرا . هیأت 91/  8/  21 مورخ -ه  46513 / ت/  141602  شماره

                                                           
1 Monitoring 
2 Minimum Viable Product 
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ت  1 ماده الف شند  مفاد  با  مطاشق : ییپم  همنشر   .2.3 کت از  حمایت نامه  ئرک  شدددددددددماره ر مصدددددددددوبهموضدددددددددو ی نوپا هایشر

  . وزیرا هیأت 98/  3/  1 مورخ -ه  54991 / ت/  25071

کددت: ییپتتم یر غ هتتمنشر تت  .2.4   هددایشر
 
 فعددالیددت اطالعددات فندداوری و  ارتبدداطددات حوزه در  کدده  شددددددددددددددددده ثبددت فعددال حقوق

ایط حددائز  و  نمدداینددد یم کددت شر ت  1 مدداده الف شنددد  مفدداد  بددا  مطدداشق نوپددا  هددایشر کددت از  حمددایددت نددامدده ئرک  نوپددا  هددایشر

 .نهس ند وزیرا تأهی1/3/98مورخ  ه  54991 / ت/  25071 شماره موضور مصوبه

 

 عمومی ضوابط - 3 ماده

کت از تاریددددخ اعالم فراخوا  تسددددهیالت وام وجوه امسدددد ندات متقاضددددیا  جهت اخذ دریافت  .1 سددددایت در وبداره شددددده شر

کت به ت شده در فراخوا مدت بهو  «www.Tic.ir» درس رسیم شر   است.  تعیرک

ور فر یند  .2 ایم  5بازه زما ت فراخوا ،  غاز و مطاشق روال قید شددده در ماده از اتمام های واصددله پ ارزیا ر درخواسددتشر

 دستورالعمل، انجام خواهدشد. 

ازجمله هرگونه مسددد ند مزم جهت ت میل فر یند ارزیا ر درخواسدددت خود را به کارگروه تحویل نماید.  اسدددتمتقامت ملزم  .3

وی انسا ت و شاغل، سواشق شیمه و ....  مس ندات مزم درخصوص   تشخی  توا  مایل، حج  نیک

کت در ارزیا ر تخصیص، به تشخی  خود و بهتواند در صورت نیاز به کارگروه یم .4 ه شر صورت موردی از کارشناسا  خیر

 شدده ازسدوی کارگروه مراحل ارزیا ر اسدتفاده نماید. در ایم
ت
خصدوص متقاضدیا  ملزم به هرگونه هم اری با نماینده معرق

 . هس ند 

؛  هدف هایگروه  به تسدددددهیالت اعطای .5  2قیدشدددددده در ماده   هایاولویت طبقشراسددددداس خرو ر مشدددددخ  و قابل ارزیا ر

 . شود یمایم مس ند انجام 

فت کار و خرو ر های ارائه شده توسط متقامت و متعاق   .6 ت میل مراحل پرداخت تسهیالت به متقامت شراساس پهسر

کت و تائید کارگروه انجام یم  شود.    ارزیا ر کارشنایس شر

ور بازپرداخت و تعداد  .7 سددقف تسددهیالت متعلقه، نرخ سددود تسددهیالت، مراحل پرداخت تسددهیالت، مدت زما  تنف  شر

ط تأیید از ت میل فر یند ارزیا ر درخواسدددددت و بهاقسددددداط، پ   متقاضدددددیا   نها   فر یند،شر
ت
به بانک عامل، در زما  معرق

ت  ازسوی کت تعیرک  و به بانک عامل اعالم خواهدشد.  شر

ائط مدنظر اسددت. درصددورت مشددارکت تمایم گروه  ۲حموضددور ماده های هدف تسددهیالت به تمایم گروه ارائه .8 ها و در شر

 پذیرد. های هدف صورت یملویت پرداخت تسهیالت در راستای ت میل گروهو ، انتایج ارزیا ر  از یکسا  ححاصل

ا   .9 ت ت وثایق و تضدددددددددداممیک ت و در زما  تشددددددددددکیل  مطاشق ،اعطا    تسددددددددددهیالت رک کت، تعیرک ت بانک عامل و شر قرارداد منعقده شرک

  . شود یمبه عهده بانک عامل و توسط بانک عامل اخذ شرای هر پرونده پرونده تسهیالت، 

ت اعالم مشدددددخصدددددات متقامت به بانک عامل، اطالرپ  .10 رسدددددا ت مزم به از تأیید و تصدددددوی  درخواسدددددت متقاضدددددیا ، درحرک

حداکی   تسددددددهیالت، بایسددددددت  د. شر ایم اسدددددداس متقاضددددددیا  از زما  ابالد ن یجه تأیید درخواسددددددت متقامت انجام خواهدشدددددد

درصددددددددددددورت  بدییه اسددددددددددددت ت میل پرونده نزد بانک عامل و اخذ تسددددددددددددهیالت اقدام نمایند. به ماه، نسددددددددددددبت 2 ظرف مدت

ی درخصدددوص بازنگریتصدددمی  ،تمدید مهلت یادشدددده شر درخواسدددت متقامت مبتت   مهلت ارائه مدارک به بانک عامل گیک
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کت  دلیل تأخیک در ت میل پرونده و دریافت تسددددددددددددددهیالت ، از اختیاراتحبه کت، درصددددددددددددددورت عدم . اسددددددددددددددتشر موافقت شر

 . گردد یممتقامت از لهست دریافت کنندگا  تسهیالت حذف 

ت شددددددددددددددده و تایید  طر  مجدد در ارائه به یک متقامت شر مبنای  بامتر دوم و مرتبه شرای تسددددددددددددددهیالت پرداخت  .11 فر یند تعیرک

 است بالمانع کارگروه

 

 بازپرداخت زمان مدت و مراحل پرداخت، مدت زمان تنفس ،تسهیالت سود نرخ تسهیالت، سقف - 4 ماده

 تسهیالت سقف -الف

 کت شرای تسهیالت  ریال میلیارد 20 : نوپا  هایشر

 کت شرای تسهیالت  ریال میلیارد 25 : شنیا و دانش نوپا غیک  هایشر

 کت شرای تسهیالت  ریال میلیارد 50  :  2ح و  1ح رنو  بام  توانمندی با  هایشر

تت  ددر  ایصدددورت مرحلهپرداخت تسدددهیالت به: 1اسبرصت ، مراحل پرداخت و فت کار خواهد و متناسددد  با پهسد شود و در زما  ارزیا ر

ت یم ا  پرداخت هر مرحله توسددددددددددددددط کارگروه تعیرک ت ،  گردد. میک خرو ر در زما  ارزیا ر مسدددددددددددددد ندات پهشددددددددددددددنهاد فعالیت متقامت

ت هریک از مراحلبا مرتبط  ، پذیری حصول ن یجه موردنظرریسک ،شرییند تولید و هزینهاهمیت و سخت  فر ح بادرنظر گرفر 

مرحله 3مرحله و حداکی  مراحل پرداخت،  2حداقل مراحل پرداخت،  مشدددخ  و به تأیید متقامت و کارگروه خواهد رسدددید. 

ا  تنف  کس خواهد شد . است ت  میک
 حمدت زما  مراحل پرداخت از حداکی 

تتا ددسدددیوم باشدددد، قرارداد مشدددارکت مد ت با موضدددور دریافت تسدددهیالت  : 2سبرصت در صدددور   که متقامت دریافت تسدددهیالت کنسد

کت و ارائه گردد.  ،و انعقاد قرارداد با بانک عامل وجوه اداره شده شر وجه تسهیالت به حساب اعالیم  باید توسط عضو پهسر

دسددیوم اسددت واریز یم و یا کنسد در و باید از و  گردد در قرارداد مشددارکت مد ت که متعلق به عضددو پهسد در فعال  متقاضددیا عضددو پهسد

کت باشد. در زمینه فعالیت  های اصیل شر

تتتتتا ا  کاربسددددددت : 3سبرصت ت ت توا  مایل متقامت نتایج ارزیا ر فتت طر  پهشددددددنهادی و میک های ازجمله شدددددداخ  ،پذیری    و همچنرک

ا  تسهیالت  ت ت میک  خواهدشود.  1. شرایم اساس اثرگذاری توا  مایل مطاشق جدول شمارهاستاثرگذار در تعیرک

 

 

 

 

 

 

 

 

تتتتتتتا کت : 4سبرصت کمی  و یا قابل   1جدول شددددددددماره 1های نوپا از حداقل نصدددددددداب ککر شددددددددده در ردیف منانچه ارزیا ر توا  مایل شر

 منظور خواهد شد.  1جدول شماره 1ها مطاشق ردیف ، حداکی  تسهیالت پرداخت    ارزیا ر نباشد 

 همبراسمس ساان  می آن همن ه فگر ا: ح اکیر تسالی ت وردا تی     1ج  ل ه مرا

ان تسالی ت ) یلیان ریمل( ساان  می ) یلیان ریمل( ردیف ن  س ف  یر

* توان مالی %10 0-10000 1  

 10000( + %8توان مالی(* -10000)) 10000 -25000 2

 22000+  %7توان مالی(*-20000)) 25000-40000 3
 32500+%6توان مالی(*-40000)) 40000-55000 4

 41500+%5توان مالی(*-55000))     مال 55000ار  5
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 بازپرداخت مدت وتسهیالت  سود نرخ -ب

   درصد 8و  درصد  4ترته  بهسود تسهیالت  نرخحداقل و حداکی 

  و  2ماده « 1»های موضدددور شندلویتو تنف ، شراسددداس ا مدتو تسدددهیالت حداکی  نرخ تسدددهیالت، دوره بازپرداخت

ائط ارزیا ر  2مطاشق جدول شماره ، 2ماده « 2»نور گروه هدف، موضور شند 
ا  واقیع    شر اساس شر ت است و میک

ت خواهدشد.   توسط کارگروه تعیرک

 

 هملیی  ف ملی   بر اسمس ا   مرپردا   تسالی ت سوفس ر من  ،   ت: یرخ تسالی ت2ج  ل 

 ) ما( پردا   تسهی ت مر  ) ما(سوفس ر من   ت )%( یرخ تسهی ت لیی   ا گر ا ه ف

 1/2گر ا 

1/1 ،2/1   3/1 6-4 10 36-18 

4/1 8-6 6 18-12 

5/1 8 --- 8 

 4/2    3/2،  2/2همن گر ا

1/1 ،2/1   3/1 5-4 12 36-18 

4/1 6-4 5 18-12 

5/1 8 --- 8 

تتتتتتتتتتا  ر اسددددددددددداس نتایج ارزیا ر کارگروه، ش 6/1موضدددددددددددور شند  و بازپرداخت تسدددددددددددهیالت مدت زما  تنف  نرخ تسدددددددددددهیالت،: 1سبرصت

 گردد. مشخ  یم

ا  نرخ واقیع  : 2سبرصتا ت ا  ارزز خلق شدده شرای کسد  و  تسدهیالت نرخمیک ت  طر  پهشدنهادی و میک
 
دگ اعطا   متناسد  با گسدی 

ت یم کت تعیرک   . گردد کار شر

تتتتا  نده  :  3سبرصت به تعهدات خود عمل  ماژور  فورس  غیک از دمیلبه دمییل تسدددددهیالتدر مواردی که به تشدددددخی  کارگروه، گیک

 و  ماهه10بازپرداخت تسدددددهیالت با نرخ سدددددود تسدددددهیالت بانگ مصدددددوب شدددددورای پول و اعتبار محاسدددددبه و در بازه زما ت  ننماید،

 .شود. انجام یمتنف   بدو  اعمال دوره

تتتتتتتتتتا  ندگا   4سبرصت مواجه شدددددددددددوند، دوره  ماژور  و فورس دمیل مربوطهبا  تسدددددددددددهیالت: در مواردی که به تشدددددددددددخی  کارگروه، گیک

ا  بهبازپرداخت  ت   . قابل افزایش است ،باشد دهیتعهدات طول  ش یدر اجراات مجاز یک  ه تاخ  مد   میک

 

 كار گردش - 5 ماده

کت، ازطریق بارگذاری اطالعات در وباعطای تسهیالت وام وجوه اداره فراخوا  .1 کت به  درس شده شر سایت رسیم شر

«www.Tic.ir»،  دولت  هددای بخش تشدددددددددددددد ددلبددارگددذاری و سددددددددددددددندددی ددای  ،ایحوزه فدداوا حسدددددددددددددددازمددا  نظددام صددددددددددددددنقت رایدداندده غیک

ت معاونت علیمو ...  تولیدکنندگا  صنعت مخاشرات  . خواهدشد رسا ت اطالرجمهوری فناوری ریاست -  و همچنرک
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، و با قید شدماره تلفم شرقراری ارتباط و شدماره فک  همراه مسد ندات مزمهای خود را بهمتقاضدیا  بایسدت  درخواسدت   .2

خانه م اتبه رسدددددددیم، ب ازطریق کته دشیک ، بامتر از مهارراه شدددددددهید قدویس، نرسدددددددیده به پل »به  درس ؛ شر یعت  خیابا  شر

کت ارتباطات زیرساخت ساختما  مرکزی ،17سیدخندا ، ورودی    ارسال نمایند.  «طبقه همکف -شر

پ  از شرریس مسددددددددددددد ندات دریافت  از متقاضدددددددددددددیا  در صدددددددددددددورت وجود نواق  مرات  را به اطالر کارگروه موظف اسدددددددددددددت  .3

 7ظرف  2مطاشق شند متقامت متقامت رسددددددددددددانده و 
ً
ت میل مجدد درصددددددددددددورت عدم بارگذاری و ارسددددددددددددال نماید.  روز  مجددا

  ،مدارک
ً
  به متقامت اعالم نماید.  مرات  مردود نمود  درخواست واصله را کتبا

ا  تسدددددهیالت، نرخ سدددددود تسدددددهیالت، پهشدددددنهادات مزم مبتت و ت میل مسددددد ندات ارزیا ر درخواسدددددت واصدددددله پ  از    .4 ت شر میک

کت ارسال نماید. تنظی  و به هیأترا  مدت زما  بازپرداخت، مدت زما  تنف ، مراحل پرداخت تسهیالت  مدیره شر

کتپ  از تصوی  نها   درخواست واصله،  .5   سبت بهروز کاری ن7بایست  ظرف مدت  شر
ت
متقامت به بانک عامل  معرق

 انجام دهد.  متقامت  سا ت مزم را بهر اطالرموازات اقدام و به

از مدیره اعالم و اصددددالحات مزم پ د پهشددددنهادی توسددددط کارگروه به هیأتدر صددددورت نیاز به اصددددال  دسددددتورالعمل، موار  .6

 مدیره صورت خواهد گرفت. تصوی  هیأت

 

کت رسید. به تصوی   1400/10/12تاریددددخ جدول در  دو ه و تبرص  14ماده و  5ایم دستورالعمل در    هیأت مدیره شر


