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  های علوم پزشکيهای علوم پزشکي  روسای محترم دانشگاهروسای محترم دانشگاه

  

  بنیانبنیانبسته تأمین مالي تجهیزات و ملزومات پزشکي دانشبسته تأمین مالي تجهیزات و ملزومات پزشکي دانش  ::موضوعموضوع

 

 با سالم و احترام،

رساند؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهورری بوا کمرواری ووندوآ نورووری و       به استحضار می

کای علرم پزشری و مراکز درمانی و ترسعه  انشگاهشررفایی و کارگزاری وندوآ نانر و با کدف تامین نیاز د

بنیوان حورزه   بنیان ساخت داخل اقدام به طراحی بسته تأمین مالی محصرالت دانش بازار محصرالت دانش

الزم به ذکر اسوت در بسوته مورکرر، امروان     . گردد تجهیزات پزشری نمرده است که به پیرست ارسال می

بنیان ترلید داخل کشرر بوا   صروی و دولتی تجهیزات پزشری دانشتامین مالی لیزینگ برای خریداران خ

رسوانی گسوترده در ون مجمرعوه، امروان      بوا اطوال    خراکشمند است .درود فراکم شده است 0نرخ سرد 

برداری از تسهیالت این بسته و پیرو ون، تامین نیازکای مراکز بهداشتی و درمانی کشرر بوا تجهیوزات    بهره

 .م سازیدبنیان را فراک دانش

 .شرد پیشاپیش از کمراری جنابعالی تشرر و قدردانی می

 

  

  

 



 بنیان برای خریداران خصوصی و دولتی فراخوان تأمین مالی تجهیزات پزشکی دانش

در سال رونق تولید در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و با « توسعه تولید و بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی»برنامه 

سعی دارد تا تقاضای  شده است و نوآوری و شکوفایی اجراییهمکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق 

با هدف رفع نیازهای فناورانه لذا  .بنیان ساخت داخل برطرف نماید این حوزه را از طریق توسعه تولید و بازار محصوالت دانش

بر  و های خصوصی و دولتی و کاهش ارزبری تجهیزات پزشکی، ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی و رفع نیاز بیمارستان

 : ردیگ میواسپاری در اختیار خریداران خصوصی و دولتی قرار  تسهیالت یط زیراساس شرا

 التیتسه افتیدر طیشرا

  خریددار،  حسابی در صورت خوش. است% 11بنیان پزشکی  تجهیزات دانش( لیزینگ)نرخ تسهیالت برای واسپاری 

  .گردد یم کسرمحاسبه و از بازپرداخت خریدار  آخر اقساطخواهد شد که در % 9کاهش یافته و % 2 یواسپار نرخ

  است% 22و خریدار دولتی % 03خصوصی خریدار ، برای پرداخت عنوان پیش بهخریدار آورده نقد حداقل. 

  افزوده خواهد بودبدون احتساب ارزشو % 02و خریدار دولتی % 03برای خریدار خصوصی سقف تسهیالت. 

  شودخواهد بود که بر مبنای اعتبارسنجی خریداران تعیین میماه  03بازپرداخت  حداکثر ماه و 6حداکثر تنفس. 

  است میلیون ریال 033حداقل خرید. 

 انجام خواهد شد انر مبنای اعتبارسنجی خریدارب تسهیالت تعیین تضامین و وثایق.  

  ( نام مانند اوراق مشارکت بی)اوراق بازار سرمایه اوراق اخزا یا توانند بازپرداخت خود را از طریق  میخریداران دولتی

  . ارائه نمایند

 تعهدد  نامده  گردد و شدامل کدو و سدفته، ضدمانت    تعیین میمبنای اعتبارسنجی  تضامین مورد نیاز از خریداران بر 

 که درصورتی. مادر و مانند آن خواهد بود دستگاه گذاری ملکی، ودیعه ، وثیقه(LC) داخلی اسنادی پرداخت، اعتبار

صندوق نانو  عاملیت اعتبارات پژوهشی سازمان مادر خریدار دولتی را داشته باشد؛ فرایند تضمین متفداوت خواهدد   

 . بود

 فرایند اجرایی   

سازنده  های شرکتبنیان  تجهیزات دانش،  medical.iranlabexpo.ir مانهسادر  نام ثبتخریداران بعد از  

برای کسب راهنمایی بیشتر  .توانند انتخاب و سبد خرید خود را تشکیل دهند می دستگاه،های  به تفکیک مدلرا 

 :های زیر تماس حاصل نماییدهای خریداران و سازندگان، با شماره و پاسخگویی به پرسش

http://medical.iranlabexpo.ir/


 

 شماره همراه های داخلی شماره های صندوق شماره نام

 87877999899 987 88997788 آقای علی محمدی    

 87899896898 998 88997789 خانم یارمحمدی        

 87899968898 999 88997789 آقای استیری

 




