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گزارش شور دوم
تاريخ
گزارش كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوری به مجلس شورای اسالمي
شور دوم طرح جهش تولید دانش بنیان که کلیات آن در جلسه علنی مجلس
جه

ر یدگی به ابن کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شدا بود ،طی جلسسات معدسدد بسا ر سور

مسئوالن د عگااهای اجرائی ذیربط و کارشنا ان مرکز پژوهشهای مجل
گرف

تصسوب

شسدا ا س ،

و نهابعاً در جلسه مورخ  1400/6/14به شرح زبر به تصوب

مورد بحث و تبساد نرسر سرار

ر ید.

ابنك گزارش آن در اجرای مادا ( )143انون آبیننامه داخلی تقدبم مجل

شورای ا المی میشود.

رئيس كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوری
عليرضا منادی سفيدان

معاونت قوانين

با مه تدالی

طرح جهش تولید دانش بنیان
ماده  -1کلیه د عگاا های اجرابی موضوع مادا ( )5انون مدبرب
الف -االنه لیس

خدمات کشوری موظفند:

ا الم راهبردی خود ونیز توانابیهای فناوارانه داخلی وخالهای موجسود کشسور و

برآورد ارزش و زنجیرا های تأمین هر کدام را با تدیین اولوبعها ارائه دهند .رعاب
ضروری ا

الزامات زبر در ابن را عا

:

-1تدیین ا الم با ارزبری باالی بك میلیون دالر
-۲تدیین مواردآ ی
-3رعاب

زای تامین ابن محصوالت از خارج در شرابط تحربم وغیر آن

وپیش بینی تنا

-4تنا

با ظرفی

-5رعاب

میزان رسا ی

واردات ابن محصوالت با روند تحوالت کشور در روزا فنآورانه

بازار داخلی صادراتی
ونقش محصو در روزا امنی

ب -منابع و اخعیارت خود را با اولوب

غذابی ،دفاعی ،الم  ،صند

ا عفادا از ظرفیس

و امنی

کشور

همسه ذبنفدسان ،شسرک ها و مو سسات

دانشبنیان و واردهای فناور مسعقر در مراکز رشد و پسار هسای علسم و فنساوری بسرای ت میسو و تو سده
زنجیراهای ارزش مذکور و تسهیو رمابهگذاری و ارتقای توانمندیهای فناورانه و تولیدی ا الم راهبسردی
در داخو کشور و تو ده صادرات آنها ب ارگیرند.
تبصرا -مؤ سات و نهادهای عمومی غیردولعی مجازند ،االنه بخشی از درآمد و با ام انات خود را
برای ت میو زنجیرا ارزش و تولید ا الم راهبردی اولوب دار ،موضوع بند (الف) ابن مادا از طربس
مشارک

سرارداد

و هم اری با شرک ها و مؤ سات دانشبنیان و واردهای فناور مسعقر در مراکسز رشسد و پسار

های علم و فناوری ،رمابهگذاری و هزبنه نمابند.
مادا  -۲عاد تسهیو و رفع موانع تولید موضوع مادا ( )61سانون رفسع موانسع تولیسد ر اب پسذبر و
ارتقای نرام مالی کشور مصوب  1394/۲/1با اصالرات و الحا ات بددی آن ،با هم اری دبیرخانه شسورای
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عالی امنی

ملی و مرکز هم اری های تحو و پیشرف

جمهوری موظف ا

ربا

نسب

به تشخیص

نقاط آ ی پذبر ا عصادی و صندعی ناشی از تحربم ها ا دام نمودا و اشخاص رقیقسی و رقسو ی فدسا در
روزا های ا عصادی و صندعی که در فهر
آنها در روزا های آ ی
ارزی مورد رماب

تحربم ها رار گرفعهاند را با ارائه مشساورا و رفسع لالشسهای

پذبر از جمله تدامالت بین المللی ،مالیات ،گمر  ،تسسهیالت بسان ی و تبسادالت

رار دهند.
جمهور» به عنوان بند ( )8به تبصرا مادا ( )61سانون

تبصرا -عبارت «مداون علمی و فناوری رئی

رفع موانع تولید ر اب پذبر و ارتقای نرام مالی کشور مصوب  1394/۲/1با اصالرات و الحا ات بدسدی آن
اصالح و در ذبو تبصسرا عبسارت «بنسدهای ( )1تسا ( »)7بسه عبسارت

الحاق ،شمارا بندهای بددی به ترتی
«بندهای ( )1تا ( »)8اصالح میشود.
ماده  -3به منرور جماب

از صند

ماشین ازی کشور ،بند غ از مسادا  119سانون امسور گمرکسی،

مصوب  1390/8/۲۲رذف می شود و واردات ماشین آالت و تجهیزات خدمات تولیدی ،صندعی ،مدسدنی و
کشاورزی مشمو رقوق ورودی ا
رماب

هدفمند و مدت دار از اخ

 .دول

موظف ا

معنا

با ظرفی

تولیسد کشسور و بسه منرسور

داخو ،االنه رقوق ورودی ابن کاالها را اعسم از سود بازرگسانی و

ابر دربافعی های مادا  ۲انون تجمیع عوارض مصوب  1380/10/۲۲را تدیین نمابد.
تبصرا -دول

موظف ا

با رعاب

اصو ( )53انون ا ا ی پ

از تأمین هزبنه های اجرای ابسن

انون از محو منابع راصو از اجرای ابن مادا منابع راصله مسازاد را در الس
افزابش رمابه به صندوق نوآوری و ش وفابی اخعصساص دهسد تسا بسا اولوبس
توانمندی فناورانه داخلی اخ

بودجسه سنواتی بسه عنسوان
تولیسد بسار او و ارتقسای

ماشینآالت خط تولید و طراری مهند ی ،در الس

تسسهیالت و سرمابه

گذاری تخصیص بابد.
ماده  -4به منرور رماب

از شرک

ها و مو سات دانش بنیان و تو ده ا عصاد دانش بنیان:

الف -در بنسد (ح) مسادا ( )1سانون امسور گمرکسی مصسوب  1390/8/۲۲مسعن زبسر بدسد از عبسارت
«ضمانعنامه بان ی» الحاق میشود:
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«ضمان

نامه صندوقهای رمابعی ،ضمان

انون با مجوز انونی تأ ی

صادرات و غیردولعی پژوهش و فناوری که بسه موجس

شدا با میشوند»

ب -در تبصرا ( )3بند (خ) و جزء ( )10بند (د) مادا ( )16انون ار سام دائمسی برنامسههای تو سده
کشور مصوب  1395/11/10عبارت «و صندوق نوآوری و ش وفابی» بدسد از عبسارت «بانكهسای دولعسی و
غیردولعی» الحاق میشود.
پ -د عگااهای اجرابی موضوع مادا ( )5انون مدبرب

خدمات کشوری  ،بان ها و مو سات مالی

اععباری و شرکعها و مو سات تابده و وابسعه به نهادهای عمسومی غیردولعسی ،نهادهسای انقسالب ا سالمی و
نیروهای مسلح جمهوری ا المی ،مجازند در ت امین اععباری و ت امین مربوط به فرابند ارجاع کار ،خربد
انسواع کساال و ماشسسینآالت ،مدسامالت پیمان سساری ،انجسام تدهسدات ،پسسیش پرداخس

و رسسسن انجسام کسسار،

ضمان نامههای صادرا تو ط صندوق نوآوری و ش وفابی و صسندوقهای غیردولعسی پسژوهش و فنساوری
موضوع مادا ( )44انون رفع موانع تولید ر اب

پسذبر و ارتقسای نرسام مسالی کشسور مصسوب  1394/۲/1را

بپذبرند.
ت -معن زبر به عنوان بند (د) به مادا ( )9انون رداکثر ا عفادا از توان تولیدی و خدماتی کشسور و
رماب

از کاالی ابرانی مصوب  1398/۲/15الحاق میشود:
«د -د عگااهای اجرابی موضوع مسادا ( )5سانون مسدبرب

درخوا

خسدمات کشسوری م لفنسد در صسورت

شرک ها و مؤ سات دانشبنیان و واردهای فناور مسعقر در مراکز رشد و پسار هسای علسم و

فناوری ،مطالبات طدی آنها را در راردادهای مربوط به خود با د عگاا های اجرابی دبگر به عنوان ت مین
مدعبر برای فرابند ارجاع کار ،انجام تدهدات ،پیشپرداخ

و رسن انجام کسار بپذبرنسد و بسه همسان میسزان،

مطالبات معقاضی تا زمان انجام تدهدات را مسدود نمابند .در صورتی که میسزان مطالبسات معقاضسی از مبلس
ت امین مورد نرر کمعر باشد ،الزم ا

معقاضی صرفاً مداد کسری مطالبات ،ضسمان

نامسه مدعبسر ارائسه

نمابد .آبیننامه اجرائی ابن بند رداکثر ظرف ه ماا از تاربخ ابالغ ابن انون تو ط وزارت امور ا عصسادی
و دارابی تهیه می شود و به تصوب

هیأت وزبران می ر د».
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بدد

ث -عبارت «صندوق نوآوری و ش وفابی و صندوق های غیر دولعی پژوهش و فناوری» به ترتی

از کلمات «بانك ها» و «بانك» به تبصرا  « 1انون الحاق دو تبصرا به مادا(  )15اصالری انون عملیات
بان ی بدون ربا» مصوب  1376و اصالرات والحا ات بددی آن الحاق می بابد.
ج -با هدف رماب

به جهش ابو توجه تدداد شرک های دانشبنیان

از ا عصاد دانشبنیان و با عناب

کشور ،مبل  ( 30000ی هزار) میلیارد ربا  ،به رمابه کنونی صندوق نوآوری و ش وفابی موضوع
مادا  5انون رماب
 1389/8/5مجل

از شرکعها و مؤ سات دانش بنیان و تجاری ازی نوآوربها و اخعراعات مصوب
شورای ا المی اضافه می شود.

چ -در را عای تسهیو رمابه گذاری بخش خصوصی برای تقوب
ا ناد کشور موظف ا

زبس

بوم فناوری  ،ازمان ثب

برای اخعمان هابی که تو ط بخش خصوصی در اراضی پار

فناوری ارداث می شود  ،ند مال ی

و

علم و

اعیانی صادر نمابد .پار های علم و فناوری دارای مجوز از

مراجع ذیربط ،مجاز هسعند ر بهرابرداری مال انه و اذن در انعفاع از اراضی معدل به خود با اراضی
که تو ط منابع طبیدی با مس ن و شهر ازی با ابر د عگااهای اجرابی با مانند آنها ،در اخعیار پار
رار دادا شدا ا

را در لارلوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود در اخعیار

شرک های دانشبنیان و فناور و نوآور ،اع ای پار
تخصصی و عمومی ،در ال

راردادهای مشارک

و رمابهگذاران و کارگزاران ارابه خدمات

با بخش خصوصی ،اجارا بلند مدت با واگذاری

طدی مشروط به "عدم تغییر کاربری" و "بهرابرداری اخعصاصی در لارلوب مامورب های پار "،
رار دهند.
ماده  -5کلیه د عگااهای اجرابی موضوع مادا ( )5سانون مسدبرب

خسدمات کشسوری ،دانشسگااها،

مراکز و مؤ سات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمسام بسا بخشسی از دارابیهسای ف سری ،د سعاوردهای
پژوهشی و ر بهرابرداری از آنها را رس
دارندا ر جه

از اخذ رضاب

مورد پ

عرع و
مخعسرع
پدبدآورنسدا ،مخ
مولسف ،پدبدآور ندا،
کعبسی مو لف،
کع ب

بهرا برداری علمی و پژوهشی در اخعیار شرک ها و مؤ سات دانشبنیان و واردهای ففنساور
ناور

هیئس
ای هی ئ
مسعقر در مراکز رشد و پار های علم و فناوری و با افراد فدا در انجام پروژا اعم از اع سای
دانشجوبان و پژوهشگران به صورت بالعوض در جه
بافعه های علمی با کارآفربنان ،رارداد مشارک

تجاری ازی آنها واگذار و با در جه

علمسی،
می،
عل

تجاری ازی

مندقد نمابند .آبیننامه اجرائی ابن مادا رداکثر ظرف ه مساا
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از تاربخ ابالغ ابن انون تو ط وزارتخانههای علسوم ،تحقیقسات و فنساوری و بهداشس  ،درمسان و آمسوزش
پزش ی تهیه می شود و به تصوب
ماده  -6در را عای رماب

هیأت وزبران می ر د.
ها و مو سات دانش بنیان:

از پار های علم و فناوری ،شرک

الف -در تبصرا بند ( )۲4مادا ( )55انون شهرداری ها مصوب  1334/4/11با اصالرات و الحا ات
بددی آن ،پ

از عبارت «دفعر مهند ی» عبارت «و دفعر شرک های دانشبنیان» الحاق میشود.

ب -د عگااهای اجرابی موضوع مادا ( )5انون مدبرب

خدمات کشوری مجازند امسال  ،زمسین و

اخعمانهای خود را برای ا عقرار شرک ها و مؤ سات دانشبنیان ،پار هسای علسم و فنساوری ،سراهای
نوآوری دانشگاا آزاد ا المی و واردهای خالق ،بدون واگذاری مال ی

در اخعیار آنها رار دهند .آبیننامه

اجرائی ابن بند رداکثر ظرف ه ماا از تاربخ ابالغ ابن انون تو ط وزارت امور ا عصسادی و دارابسی تهیسه
می شود و به تصوب

هیأت وزبران می ر د.

تبصرا -ارراز صالری
و فناوری رئی

و برخورداری واردهای خالق از مزابای ابن انون بر عهدا مداون

علمی

جمهور خواهد بود .آبیننامه اجرائی ابن تبصرا رداکثر ظرف ه ماا از تساربخ ابسالغ ابسن

انون تو ط مداون

علمی و فناوری رئی

جمهور تهیه می شود و به تصوب

هیأت وزبران می ر د.

پ -در مادا ( )81انون الحاق برخی مواد به انون تنریم بخشی از مقررات مالی دول

( )۲مصوب

 1393/1۲/4و اصالرات بددی آن ،عبارت «و پار هسای علسم و فنساوری» بدسد از عبسارت «منساط وبسژا
ا عصادی» و عبارت «و واردهای فناور مسعقر در مراکز رشد و پار

های علم و فنساوری» بدسد از عبسارت

«منطقه وبژا ا عصادی» الحاق میشود.
ت -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پزش ی به عنوان مراجع
صدور مجوز ابجاد مراکز رشد ،پردب

ها و پار های علم و فناوری ،رس

وظابف انونی آنها موظفند،

برای دانشگاا ها و مو سات آموزشی و پژوهشی دولعی ،غیردولعی و دانشسگاا آزاد ا سالمی و د سعگاههای
اجرابی که دارای ضوابط مصوب مورد نیاز می باشند ،مجوز تا ی
علم و فناوری را صادر کنند.
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و راا اندازی پردب

های ا عانی پار

ماده  -7به منرور رماب

از کاالهای ابرانی ،تولیدات و خدمات شرک

الف -د عگاا های اجرابی موضوع مادا ( )5انون مدبرب

ها و مو سات دانش بنیان:

خدمات کشوری مجازند با شرک

ها و

مو سات دانش بنیان و واردهای فناور مسعقر در مراکز رشد و پار های علم و فناوری رارداد مرتبط بسا
کاال و خدمات دانش بنیان از محو بودجه پژوهشی در آن د عگاهها مندقد نمابند .مزابای بند (الف) و (ب)
مادا ( )1۲انون رداکثر ا عفادا از توان تولیسدی و خسدماتی کشسور و رمابس

از کساالی ابرانسی مصسوب

 1398/۲/15به راردادهای آنها در روزا تولید کاال و خدمات دانشبنیان تسری می بابد.
ب -در مادا ( )۲4انون رداکثر ا عفادا از توان تولیدی و خدماتی کشور و رماب

از کاالی ابرانی

مصوب  ،1398/۲/15عبارت «مواد ( )1۲و ( »)13جابگزبن عبارت «مادا ( »)1۲میشود.
مــاده  -8در سسانون رمابس

از شسسرک ها و مؤ سسسات دانشبنیسسان و تجاری سسازی نوآوریهسسا و

اخعراعات مصوب :1389/8/5
الف -در مادا ( )۲عبارت «شورای راهبری فناوری ها و تولیسدات دانسش بنیسان معشس و از ربسی
جمهور(ربی

شورا) ،مداون علمی و فناوری ربی

جمهور (ناب

رئی

شورا) ،وزبسر علسوم ،تحقیقسات و

فناوری ،وزبر صند  ،مددن و تجارت ،وزبر بهداش  ،درمان و آموزش پزشس ی ،وزبسر امسور ا عصسادی و
دارابی ،وزبر ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزبر جهاد کشاورزی ،رئی

عاد کو نیروهسای مسسلح ولهسار

نفر از اع ای کمیسیون های آموزش ،تحقیقات و فناوری ،صنابع و مدساون و ا عصسادی و کشساورزی ،آب،
منابع طبیدی و محیط زبس

به انعخاب مجل

شورای ا المی به عنوان ناظر» جسابگزبن عبسارت «شسورای

عالی علوم ،تحقیقات و فناوری» می شود.
علمی و فناوری ربی

ب -در مواد ( )7( ،)۲و ( )1۲عبارت «مداون

جمهسور» جسابگزبن عبسارت

«دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.
پ -معن زبر به انعهای مادا ( )۲الحاق می شود:
یا عهای کالن در روزا رماب
فناوریها و تولیدات دانش بنیان به تصوب

از شرکعها و مو سات دانش بنیسان بسا پیشسنهاد شسورای راهبسری
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری می ر د.

ت -دو تبصرا به شرح زبر به مادا ( )۲الحاق میشود:
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«تبصرا  -1هرگونه ا عفادا ازمزابا ،امعیازات و تسهیالت عنوان شدا در ابن انون بسرای شسرک
ومؤ سات دانش بنیان پ
هر بك از اع اء جه

از انطباق با اهداف مندرج درابن انون و معنا
تصوب

هسا

با وبژگیها و انواع آنها تو ط

به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ارائه میگردد .همچنین

کلیه د عگاا های مجری ابن انون موظف هسعند مزابا ،امعیازات و تسهیالت خود در رماب

از شسرکعها و

مو سات دانش بنیان را به منرور برر ی انطباق با اهداف مندرج در ابن انون ،به شسورای راهبسری دانسش
بنیان اطالع ر انی کردا و در صورت تشخیص عسدم انطبساق و مغسابرت ،نسسب
کوتاهی نسب

بسه تو سف و درصسورت

به انجام آن ا دام کنند.

تبصرا  -۲دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در مداونس
ربی

علمسی و فنساوری

جمهور تش یو و جلسات آن شورا ردا و ماهی ب بار برگزار می شود».
ث -در مادا ( )4عبارت «شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری» جابگزبن عبارت «شورا» میشود.
ج -در مادا ( )5عبارت «زبر نرر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان به عنسوان هیسات

امنای صندوق نوآوری و ش وفابی» جابگزبن عبارت «وابسعه به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنساوری و
زبر نرر ربی

شورا» میشود.

چ -در تبصرا ( )3ذبو مادا ( )5و مادا ( )13عبارت «شورا» ،جابگزبن عبارت «شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری» می شود.
ح -در مادا ( )9عبارت «و در لارلوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیسان
وپ

از انطباق با اهداف مندرج در مادا ( )1ابن انون ،از مزابای شرک

ها و مو سات دانش بنیان» پس

از عبارت «مبادالت مالی بین المللی» الحاق میشود.
خ -معن زبر جابگزبن مادا ( )10میگردد:
«مادا  -10پار های علم و فناوری با تصوب

هیات امنای خود مشمو مزابا و اخعیسارات مسادا ( )7و

مادا ( )15انون تش یو و ادارا مناط وبژا ا عصادی جمهوری ا المی ابران مصسوب  1384/9/5مسیباشسند و
کارکنان شاغو در پار های علم و فناوری مشمو مادا ( )91انون مالیات های مسعقیم می باشند.
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ماده  -9کلیه اخعالفات در زمینه علمسی و فنساوری مسابین اشسخاص ،اعسم از رقیس و رقسو ی ،بسا
اشخاص رقی و رقو ی دانش بنیان ،فناور و نخبگان از طرب مراجده به شورای رسو اخسعالف تخصصسی
وبژا امور شرک

های دانش بنیان و نخبگان با روش های صلح و ازش ،میسانجی گسری ،داوری و تدیسین

داور تو ط شورا ،رو و فصو می گردد .آرا و تصمیمات صادرا از شورای مذکور ابو تجدبد نرر در شدبه
با شد
رئی

خاصی از دادگاا های عمومی می باشد که رداکثر تا شش ماا بدد از تصوب
وا

ابسن سانون ،تو سط

ائیه تدیین می گردد.

ماده  -10به منرور رون بازار محصوالت دانشبنیان:
الف -بك بند به عنوان بند «ی» به مادا ( )۲9انون برگزاری منا صات مصوب  1383/1/۲5به شرح
ذبو الحاق می شود:
" ی -در مواردی که به تشخیص باالتربن مقام د عگاا اجرابی معقاضی خربد ،محصو دانش بنیسان
برای بار او در کشور اخعه می شود و دارای مشابه داخلی نباشد ،با تائید کسارگروهی زبسر نرسر شسورای
راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع مادا ( )۲انون رماب

از شرک ها و مؤ سات دانشبنیان

و تجاری ازی نوآوریها و اخعراعات مصسوب  1389/8/5بسا اصسالرات و الحا سات بدسدی آن و نمابنسدا
د عگاا اجرابی معقاضی ،الزام به برگزاری منا صه نبودا و مدامله با مو سسات و شسرک های دانسش بنیسان،
واردهای فناور مسعقر در مراکز رشد و پار های علم و فناوری ،راهای نوآوری دانشسگاا آزاد ا سالمی،
جهاد دانشگاهی و واردهای خالق ،بدون انجام تشربفات انون برگزاری منا صات انجام می شود".
تبصرا -مبل پیشپرداخ

در راردادهای موضوع ابن بند به تشخیص باالتربن مقام د عگاا اجرابی

تا پنجاا درصد ( )50%مبل اولیه رارداد با به میزانی که تحق
مزبور ابو افزابش ا
ب -دول

رارداد منوط به آن ا

 ،با تابید کسار گسروا

.

موظف ا

االنه فهر

شرک ها و مو سات دانش بنیان ،واردهای فنساور مسسعقر

در مراکز رشد و پار های علم و فناوری و جهاد دانشسگاهی ،سراهای نسوآوری دانشسگاا آزاد ا سالمی و
واردهای خالق و محصوالت آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعالم نمابد .د عگااهای اجرابی مرکسزی
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موظفند با تجمیع تقاضا ،برای بازار ازی و تسهیو خربد از فهر

مذکور از محو ردبفهسای بودجسه ذبسو

خود برنامه ربزی و نرارت نمابند.
پ -به منرور ابجاد امنی

رمابه گذاری بخش خصوصی  ،ا دامات وزارتخانه ها  ،سازمان هسا و

شرکعهای وابسعه دولعی و مو سات و نهادهای عمومی غیر دولعی در تسامین زنجیسرا ارزش و تولیسد ا سالم
موضوع بند «الف» مادا ( )1انون ،نبابد موجبات ر اب

با شرک

ها و مو سات دانش بنیسان و وارسدهای

فناور مسعقر در مراکز رشد و پار های علم و فناوری را فراهم آورد .تشخیص مصداق ر اب
راهبردی فناوریهای و تولیدات دانش بنیان می باشد .لنانچه اصو وجود ر اب
مذکور بالفاصله نسب

به تو ف فدالی

ماده  -11با هدف جه

بسا شسورای

محرز گردبد بابسد مرکسز

ا دام نمابد.

دهی رماب های مالیاتی به م

تو ده نوآوری و ا عصاد دانشبنیان:

الف -در مادا ( )141انون مالیاتهای مسعقیم مصوب  1366/1۲/3و اصالرات و الحا سات بدسدی
آن عبارت «وکاالهای وا طهای نیمه خام» بدد از عبارتهای «بیس
خام» و «فهر

درصسد( )۲0%درآمسد راصسو از مسواد

مواد خام و کاالهای نفعی» الحاق می شود.

ب -مداد هزبنه انجام شدا برای فدالی های تحقی و تو ده ،به عنوان اععبسار مالیساتی بسا ابلیس
انعقا به نوات آتی به شرک ها و مؤ سات معقاضی اعطا میشود و مداد آن از مالیات طدی شدا سا
انجام هزبنه مذکور با ا های بدد کسر میشود .آبیننامه اجرائی ابن بند رداکثر ظرف سه مساا از تساربخ
ابالغ ابن انون تو ط وزارت امور ا عصادی و دارابی با هم اری مداون

علمی و فناوری ربسی

جمهسور،

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پزش ی تهیه می شود و به تصوب
هیأت وزبران می ر د .مسئو نرارت بر اجرای ابن بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانسش بنیسان
می باشد.
پ -بك بند به شرح زبر بسه عنسوان بنسد «د» بسه مسادا ( )1۲7سانون مالیاتهسای مسسعقیم مصسوب
 1366/1۲/3و اصالرات و الحا ات بددی آن الحاق میشود:
«د -کمكهای بالعوض دولعی به شرک های دانشبنیان و واردهای فناور مسعقر در مراکز رشسد و
پار های علم و فناوری با هدف تو ده فناوری»
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ت -با هدف رماب

از تدمی فناوری و ا عفادا رداکثری از توان شرکعهای دانش بنیان ،مداد

ی

درصد رمابه گذ اری مسعقیم شرکعهای پذبرفعه شدا در بورس تهران و با بازار او و با دوم فرابوس
ابران و با شرکعهای دارای رمابه ثبعی ردا و بك ی ام رمابه صندوق نوآوری و ش وفابی ،در
شرکعها و مو سات دانش بنیان و فناور با رمابه گذاری غیرمسعقیم آنها در تا ی
نهادهای فدا در زبس

با افزابش رمابه

بوم دانش بنیان شامو صندو های رمابه گذاری جسورانه و خصوصی،

شعابدهندا های شرکعی ،مراکز و کارخانه های نوآوری و صندوق های پژوهش و فناوری ،به عنوان
اععبار مالیاتی با ابلی

انعقا به نوات آتی به شرکعها و مو سات معقاضی اعطا شدا و به همین میزان

از مالیات طدی شدا ا تخصیص رمابه مذکور با الهای بدد کسر می شود .آبیننامه اجرائی ابن
بند رداکثر ظرف ه ماا از تاربخ ابالغ ابن انون تو ط وزارت امور ا عصادی و دارابی با هم اری
مداون

جمهور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت صند  ،مددن و

علمی و فناوری ربی

تجارت و وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پزش ی تهیه می شود و به تصوب
مسئو نرارت بر اجرای ابن بند و تدیین مصادب
زبس

هیأت وزبران می ر د.

رمابه گذاری و تو ده ازوکارهای معنا

با

بوم نوآوری ،شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
ماده  -12با هدف تو ده زبس

بوم نوآوری و ا عصاد دانش بنیان در ا عان ها:

الف -ا عانداران را ر کشور موظفند با هم اری پار های علسم و فنساوری داخسو ا سعان ،منسابع
ا عانی و اخعیارات خود را با اولوب
از شرک

تقوب

فدالی

های نوآورانه و شنا ابی و رو مسابو بومی با ا عفادا

ها و مو سات دانش بنیان ،واردهای فناور مسعقر در مراکسز رشسد و پارکهسای علسم و فنساوری،

مراکز نوآوری دانشگاهی ،کس

و کارهای نوآورانه و خالق در ا عان ب ار گیرند.

ب -دو جزء به عنوان جزءهای ( )11( ،)10و ( )1۲به بند (السف) مسادا ( )31سانون ار سام دائمسی
برنامه های تو ده کشور مصوب  1395/11/10به شرح زبر الحاق می شود:
«-10رئی

پار و فناوری ا عانی با مدرفی وزبر علوم ،تحقیقات و فناوری با وزبر بهداش  ،درمان

و آموزش پزش ی معنا
 -11ربی

با روزا مربوطه

مراکز نوآوری دانشگاهی با مدرفی باالتربن مقام دانشگاا مربوطه

 -1۲نمابندا اتحادبه دانشگاهای غیر دولعی »
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پ -بك جزء به عنوان جزء ( )10به بند (ب) مادا ( )31انون ار سام دائمسی برنامسه هسای تو سده
کشور مصوب  ،1395/11/10به شرح زبر الحاق می شود:
« -10رماب

از تو ده و تجاری ازی فناوری های راهبردی برای رفع لالش های ا عان ،ابجساد،

توانمند ازی و تو ده شرک

ها و مو سات دانش بنیان ،واردهای فناور مسعقر در مراکز رشسد و پسار

های علم و فناوری و واردهای خالق ،تقوب
ا عان و ا عفادا رداکثری از ظرفی

های تحقی و تو ده بنگساا هسای بسزرق ا عصسادی

فدالی

طرح هسای تو سده ای ا سعانی و خربسدهای دولعسی در ارتقسای بسازار

شرک ها و مو سات دانش بنیان و فناور ا عان»
ت -در تبصرا ( )3بند (ب) مادا ( )31سانون ار سام دائمسی برنامسه هسای تو سده کشسور مصسوب
 1395/11/10عبارت «و صندوق های غیردولعی پژوهش وفناوری موضوع مادا ( )44انون رفع موانع تولید
ر اب

پذبر و ارتقای نرام مالی کشور مصوب ا  »1394بدد از عبارت «صندوق های رماب

از تو سده

بخش کشاورزی» الحاق می شود.
ماده  -13با هدف تو ده ارتباط دانشگاا با صند  ،تمامی صنابع و واردهای تولیدی دارای وارسد
تحقی و تو ده( )R&Dکه با ب ی از واردهای دانشگاا ها و مراکز آموزشی عسالی و پژوهشسی مسرتبط ،بسا
اولوب

ا عان محو ا عقرار آن صند

با وارد تولیدی ،تفاهم نامسه هم ساری مندقسد نمابنسد ،راردادهسای

تحقی و تو ده که ذبو ابن مادا بین دانشگاا و صند

بسعه می شود شامو مزابای طرح شدا در بنسد «ب»

مادا ( )11ابن انون نیز می گردند همچنین تمامی دانشگاا ها و مراکز آموزشی عسالی و پژوهشسی موظفنسد
کارگروا ارتباط با صند

و مددن را با ر ور نمابندگان صند

و با واردهای تولیدی ،با اولوبس

ا سعان

محو ا عقرار آن دانشگاا ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی ،تش یو دهد.
ماده  -14به هیات امنای دانشسگاهها ،مو سسات پژوهشسی ،جهاددانشسگاهی و پسار هسای علسم و
فناوری اجازا دادا می شود تا در را عای تحقس و تو سده اهسداف و ماموربس
پژوهشی از طرب تو ده منابع مالی و مدبرب

هسای علمسی ،آموزشسی و

معمرکز و ب پارله رمابه گذاری ها ،دارابسی هسا ،امسوا و

مو وفات « ،ازمان تو ده و رمابه گذاری» وابسعه به خود را تا ی
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نمابد.

تبصرا  1س ازمان تو ده و رمابه گذاری با تصوب

هیات امناء و زبسر نرسر رو سای دانشسگاهها،

مو سات پژوهشی ،جهاددانشگاهی و پار های علم و فنساوری فدالیس
مال ی

مسی کنسد و صددرصسد ()% 100

آن معدل به آن دانشگاا ،مو سه پژوهشی ،جهاددانشگاهی و پار علم و فناوری می باشد.
تبصرا  ۲س درآمد ازمان تو ده و رمابه گذاری منحصراً در را سعای تحقس اهسداف آن دانشسگاا،

مو سه پژوهشی ،جهاددانشگاهی و پار علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصرا  3س ا ا نامه ابن ازمان ،شامو ارکان ،وظابف ،اخعیارات ،نحوا فدالی  ،مدبرب

و نرسارت

در لهارلوب ابن انون ،رداکثر ظرف ه ماا از تاربخ ابالغ ابسن سانون تو سط وزارتخانسه هسای علسوم،
تحقیقات و فناوری و بهداش  ،درمان و آموزش پزش ی و مداون
می شود و به تصوب

علمی و فناوری ربا

جمهوری تهیه

هیات وزبران می ر د.

ماده  -15شرک ها و مو سسات دانشبنیسان بسا اع سای هیسات مسدبرا و مسدبران عامسو آنهسا ،در
موضوعات مرتبط با همان شرک
هرگونه دعوا با دفاع با تدقی

با مو سه میتوانند عالوا بر ا عفادا از وکسالی دادگسسعری بسرای طسرح
دعاوی مربوط و همچنین موارد مصسرح در مسادا  35سانون آبسین دادر سی

دادگااهای عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب  ،1379 /1 /۲1از کارکنسان خسود بسا داشسعن ب سی از
شرابط ذبو به عنوان نمابندا رقو ی ا عفادا نمابند:
 -1دارا بودن ب ی از مدار کارشنا ی با باالتر در رشعه رقوق
 -۲دو ا

ابقه کار

ابی با وکال

با مشاورا رقو ی به شرط عدم محرومی

بلی از اشعغا به

اوت با وکال
ارائه مدرفی نامه نمابندگی رقو ی به مراجع

ابی الزامی ا

.

ماده  -16در را عای تو ده صنابع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدبدپذبر و تو ده بازار
برای ابن صنابع ،و تولید برق پا

در محو مصرف ،صنابع با درت مصرف بیشعر از بك ( )1مگاوات

موظفند مداد بك ( )1درصد از برق (انرژی ال عرب ی) مورد نیاز االنه خود را از طرب ارداث
نیروگاا های تجدبدپذبر تامین نمابند و ابن میزان در پابان ا پنجم ردا و به پنج ( )5درصد بر د.
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درصد ذکر شدا از برق مصرفی ابن صنابع را با تدرفه برق

در غیر ابنصورت وزارت نیرو موظف ا

تجدبدپذبر محا به نمودا و از صنابع اخذ نمابد .مبال فوق ضمن تف یك از بوض برق ،به میزان پنجاا
( )50درصد مسعقیما صرف خربد ت مینی برق تجدبدپذبر گردد ،به میزان بیس
رساب مداون

علمی و فناوری ربا

و پنج ( )۲5درصد به

جمهوری واربز می گردد تا صرف رماب

از آزمابشگاا ها،

شرکعهای دانش بنیان و شعابدهندا ها و ابر موارد مرتبط با تو ده برق گردد ،و مابقی از طرب خزانه
داری و بانك مرکزی صرف پرداخ

تسهیالت کم بهرا به بخش خصوصی جه

ارداث نیروگاا های

تجدبدپذبر کولك مقیاس گردد .صنابدی که ملزم به خربد برق در بورس انرژی هسعند ،می توانند
درصد فوق را از برق تجدبدپذبر عرضه شدا در بورس انرژی خربداری نمابند .آبین نامه اجرابی ابن
انون رداکثر ه ماا پ
علمی و فناوری ربا

از تصوب

ابن انون ،با هم اری وزارت نیرو ،وزارت صم

جمهوری به تصوب

ماده  -17طرح های وبژا و رائز اهمی

هیئ

وزبران خواهد ر ید.

فناورانه از م

صندوق نوآوری و ش وفابی به شسورای

راهبری فناوری ها وتولیدات دانش بنیان مدرفی و در صورت تصسوب
طرح های مذکور در اولوب

و مداون

در ابسن شسورا ،سرمابه گسذاری در

برنامه های نهادهای تو ده ای کشور رار خواهد گرف  .سرمابه گسذاری بسه

صورت مسعقیم تو ط نهادهای تو ده ای کشور ملزم خواهند بود و گزارش های فصلی در خصوص نحوا
رمابه گذاری در طرح های تصوب

شدا به شورا ارائه می گردد.

ماده  -18با هدف نرارت پذبری فدالی
نوآوری و ش وفابی در تامین مالی ،منع مشارک

رمابه گذاری بانك هسا ،در صسورت مشسارک

صسندوق

بانك ها در رابطه با مفاد مادا  16و  17انون رفسع موانسع

تولید و ارتقا نرام مالی کشور مصوب  ،1394/0۲/01ا عثناء می شود و بانك ها مجساز بسه سرمابه گسذاری
مشعر با صندوق نوآوری و ش وفابی در طرح های مصوب شواری راهبری می باشند .بانك ها و صندوق
نوآوری م لف هسعند رداکثر پ

از  7ا از تاربخ تا ی  ،از شرک

هامی موضوع ابن مسادا ،خسارج

شوند.
ماده  -19هزبنه های اجرای ابن انون از محو منابع راصو از اجرای مادا ( )3ابن انون و دبگر مواد
آن ،تأمین میشود.
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ماده  -20مداون

علمی و فناوری رئی جمهور مسئولی

پیگیری اجرای ابن انون را بر عهدا دارد

و گزارش آن را هر شش ماا به کمیسیون های آموزش ،تحقیقات و فناوری ،صنابع و مدساون و ا عصسادی و
کشاورزی ،آب ،منابع طبیدی و محیط زبس

ارائه می کند.
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