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دارد

مدیران عامل محترم بانک های صادرات ایران ،تجارت ،ملت و آینده
باسالم و احترام،
مستحضر میدارد به استناد جزء ( )5بند (ب) تبصرر ( )16قراون بندهره سرا  1400کر کورنر مرررر
گرديد است:
" بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست
و هشتاد هزار میلیارد ( )۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی و

سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از باال به پایین بهه پیشهنهاد دسهت ا
مربوطه بهشرح ذیل تسهیالت پرداخت نماید:

جزء (" :)5مبلغ د هزار میلیارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با
معرفههی معاونههت علمههی و فنههاوری ریاسههت جمهههوری بههه کسههب و کارهههای نوبورانههه و مبلههغ د هههزار میلیههارد
( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بامعرفی صندوق نوبوری و شکوفایی به شرکتهای دانه

بنیهان اختصهام مییابهد

تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری باالتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافت ی صورت پذیرد "
بر همین اساس در راستای اجرای بند قانونی یاد شد  ،سهمیه بن بانک جهت اعطای تسهیالت موصوف طبهق جهدول
پیوست تعیین گردید است ضمناٌ به استحضار می رساند توزیع استانی سهمیههای موصوف با هماهن ی دست ا ههای
مربوطه صورت پذیرد
با عنايت به مراتب فنق ،خناهومند است دستنر فرمايید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت يک هفته
از تاريخ وصن اين وامه ،منضنع به واحدهاي اهرايی ذيربط ابالغ و يک وسخه از ابالغیه مربنطه به اين باورک
ارسا گردد5182759/.
اداره اعتبارات
شهرزاد دانشمندی
2817-01

محمد حسین اینانلو
2817-02
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توزيع بانکی سرفصل هاي قرض الحسنه سال ( 1400جزء  5بند ب)
ارقام به ميليارد ريال

نام بانک

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

صندوق نوآوری و شکوفایی

1

صادرات

3,000

3,000

2

تجارت

3,000

3,000

3

ملت

3,000

3,000

4

آينده

1,000

1,000

10,000

10,000

جمع کل

