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کتابچه آشنایی با

قانون جهش تولید دانشبنیان
تدوین :معاونت سیاستگذاری و توسعه
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور

خرداد 1401

ما رد این چند سال روی مسئلهی تولید تکیه کردیم .بیتأثیر هم نبود،
بحمدا لله تأثیرات خوبی هم داشت.امسال هم من تولید را
میخواهم مطرح کنم .منتها یک الهیی جدید ،یک چهرهی جدید از
تولید را میخواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که
دارای دو خصوصیت باشد :یکی اینکه اشّتغالآفرین باشد ،یکی اینکه
دانشبنیان باشد .تولید دانشبنیان ،متکی هب دانش ،دانش جدید و
پیشرفتاهیعلمی ،و تولیدی که اشتغالآفرین باشد.

سرآغاز ...
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قانون جهش تولید دانشبنیان

ماده 1

مسئولیت دستگاههای اجرایی در ارتقای
توانمندیهای فناورانه

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
 1386/7/8موظفند:
الف -ساالنه فهرست اقالم راهبردی خود و نیز تواناییهای فناورانه داخلی و خالءهای
موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها به
شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده ( )2قانون حمایت از
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب
 1389/8/5با اصالحات بعدی ارائه دهند .رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری
است:

بررسی میزان حساسیت و نقش
اقالم در حوزههای اولویتدار

تعیین اقالم با ارزبری باالی
یک میلیون دالر
شناسایی موارد آسیبزای تأمین
اقالم از خارج در شرایط تحریم

بررسی تناسب اقالم با ظرفیت
بازار داخلی و صادراتی

پیشبینی تناسب واردات اقالم
با روند تحوالت فناورانه کشور

امنیت غذایی
دفاع و امنیت
سالمت
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صنعت

ب -منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان ،شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
برای تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش مذکور و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای
توانمندیهای فناورانه و تولیدی اقالم راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر

اساس آییننامهای که توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران
میرسد بهکارگیرند.

تبصره -مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند ،ساالنه بخشی از درآمد و یا
امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقالم راهبردی اولویتدار ،موضوع
بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری،
سرمایهگذاری و هزینه نمایند.
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ماده 2

رفع چالشها و مشکالت فعاالن اقتصاد
دانشبنیان در حوزههای مرتبط با تحریم

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ( )61قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب  1397/2/30با همکاری دبیرخانه شورایعالی
امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است
نسبت به تشخیص نقاط آسیبپذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام نموده
و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست
تحریمها قرار گرفتهاند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزههای
آسیبپذیر از جمله تعامالت بینالمللی ،مالیات ،گمرک ،تسهیالت بانکی و تبادالت
ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره  -1عبارت «معاون علمی و فناوری رئیسجمهور» به عنوان بند ( )8به تبصره

ماده ( )61قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصالحات و
الحاقات بعدی آن الحاق ،شماره بندهای بعدی به ترتیب اصالح و در ذیل تبصره
عبارت «بندهای ( )1تا ( »)7به عبارت «بندهای ( )1تا ( »)8اصالح میشود.
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تبصره ماده ( )61قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
در راستای وظایف ستاد ،در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و
سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه میکند .ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانههای مورد
نیاز آنها ،باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان
تشکیالت جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
 -1وزیر صنعت ،معدن و تجارت (رئیس ستاد)
 -2رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
 -3وزیر امور اقتصادی و دارایی
 -4وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -5وزیر کشور
 -6رئیس کل بانک مرکزی
 -7رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
 -8معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و ...
اعضای بندهای ( )1تا ( )8به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت میشوند .مصوبات ستاد
مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی میشود.
تبصره  -2مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و
نیروی انسانی موجود ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل میگردد .این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری
فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده ( )2قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات فعالیت میکند .اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط نهاد
ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ماده 3

حمایت از توسعه بازار ماشینآالت و تجهیزات
ساخت داخل

به منظور حمایت از صنعت ماشینسازی کشور ،بند «غ» ماده ( )119قانون امور گمرکی اصالحی
مصوب  1394/2/1حذف میشود و واردات ماشینآالت و تجهیزات خدمات تولیدی ،صنعتی ،معدنی و
کشاورزی مشمول حقوق ورودی است .دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به
منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل ،ساالنه حقوق ورودی این کاالها اعم از سود
بازرگانی و سایر دریافتیهای موضوع بند «د» ماده ( )1قانون امور گمرکی مصوب  1390/8/22را
تعیین نماید.
بند (غ) ماده ( )119قانون امور گمرکی (پیش از اصالح):
عالوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و
معافیتهای دیگری که به موجب قوانین ،تصویبنامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای مصوب مجلس شورای
اسالمی برقرار شده است ،موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد:
غ -واردات ماشین آالت خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی
مجاز

راهنما :حقوق گمرکی معادل  %4ارزش گمرکی کاال به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران
تعیین میگردد به عالوه وجوهی که به موجب قانون ،گمرک مسئول وصول آن است و به واردات
قطعی کاال تعلق میگیرد ولی شامل هزینههای انجام خدمات نمیشود (بند (د) ماده ( )1قانون امور
گمرکی).
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تبصره -دولت موظف است با رعایت اصل
پنجاه و سوم ( )53قانون اساسی پس از
تأمین هزینههای اجرای این قانون از محل
منابع حاصل از اجرای این ماده ،منابع حاصله
مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان
افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی
صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده
( )5قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید
بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی
ساخت ماشینآالت خط تولید و طراحی
و
تسهیالت
قالب
در
مهندسی،
سرمایهگذاری تخصیص یابد.
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ماده 4

اصالح و تقویت ابزارهای تأمین مالی
فعالیتهای دانشبنیان

به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
توسعه اقتصاد دانش بنیان:
الف -در بند «ح» ماده ( )1قانون امور گمرکی ،متن زیر
بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه میشود:
«ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوق
ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری
با رعایت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری»
بند (ح) اصالحی ماده ( )1قانون امور گمرکی:
ح ـ تضمین :وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،ضمانتنامه

صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوق ضمانت صادرات و
صندوقهای پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و
رتبهبندی اعتباری و بیمهنامه معتبری است که برای
اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک
سپرده میشود.
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ب -دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون
مدیریت خدمات کشوری ،بانکها و مؤسسات
مالی اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات
تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی،
نهادهای انقالب اسالمی و نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ،مجازند در تضامین اعتباری و
تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار ،خرید انواع
کاال و ماشینآالت ،معامالت پیمانکاری ،انجام
تعهدات ،پیشپرداخت و حسن انجام کار،
ضمانتنامههای صادره توسط صندوق نوآوری و
شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و
فناوری موضوع ماده ( )44قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
 1394/2/1را بپذیرند.
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متن زیر به عنوان بند «د» به ماده ( )9قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب
 *1398/2/15الحاق میشود:
«د -دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات
کشوری و نیروهای مسلح و مجموعههای زیر نظر مقام معظم رهبری
با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری ،مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا
دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع
کار ،انجام تعهدات ،پیشپرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان
میزان ،مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند .در
صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر
باشد ،الزم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات ،ضمانتنامه
معتبر ارائه نماید .آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از
تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد».
* موضوع ماده ( )9قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی ،گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمهای در
کشور است.
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ت -در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق الزماالجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع
قضایی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری ،سازمان
برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده ( )24قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  ،1393/12/4قراردادهای مرتبط با تولید
محصوالت دانشبنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
بند (ج) ماده ( )24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2
در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق الزم االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه
دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری ،چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت
مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  1365به هر دلیل از

اجرای حکم خودداری کنند ،مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور اعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه ،محکومٌ به را بدون رعایت
محدودیتهای جابه جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط
کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
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ث -عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری»
به ترتیب بعد از عبارتهای «که بانکها»« ،اعالم بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره ()1
ماده ( )15قانون عملیات بانکی بدون ربا اصالحی مصوب  1376/11/29اضافه میشود.
تبصره ( )1ماده ( )15قانون بانکداری بدون ربا:
ماده  15اصالحی  -کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین
طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند
الزماالجرا بوده و تابع مفاد آییننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.
آن دسته از معامالت مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر
اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبقتشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره  - 1کلیه وجوه و تسهیالت اعطائی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش
و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا مینمایند و برابر قراردادتنظیمی
مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی بهانضمام سود و خسارت و
هزینههای ثبتی و اجرائی،دادرسی و حقالوکاله را بپردازند ،درصورت عدم پرداخت و اعالم بانک و صندوق
نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع
قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به
صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و
فناوری ،طبق مقررات این قانوناقدام نمایند.
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ج -با هدف حمایت از اقتصاد دانشبنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد
شرکتهای دانشبنیان کشور ،مبلغ سیهزار میلیارد ( )30,000,000,000,000ریال ،به
سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( )5قانون حمایت از
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات اضافه
میشود.
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چ -در راستای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تقویت زیستبوم فناوری،
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش
خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میشود ،سند مالکیت اعیانی
صادر نماید .پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط ،مجاز هستند حق
بهرهبرداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط
وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی یا آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و
شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها ،در اختیار پارک قرار داده شده
است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود ،در قالب
قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی ،اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط
به «عدم تغییر کاربری» و «بهرهبرداری اختصاصی در چهارچوب مأموریتهای
پارک» ،در اختیار شرکتهای دانشبنیان و فناور و نوآور ،اعضای پارک و
سرمایهگذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره -پارکهای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
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ماده 5

حمایت از تجاریسازی داراییهای فکری
و دستاوردهای پژوهشی

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری،
دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از
داراییهای فکری ،دستاوردهای پژوهشی و حق بهرهبرداری از آنها را حسب مورد
پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف ،پدیدآورنده ،مخترع و دارنده حق جهت
بهرهبرداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در
انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و پژوهشگران به صورت
بالعوض در جهت تجاریسازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانهبودن
واگذار و یا در جهت تجاریسازی یافتههای علمی با کارآفرینان ،قرارداد مشارکت
منعقد نمایند .آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابالغ این
قانون توسط وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ماده 6

توسعه زیرساختهای الزم برای
فعالیتهای دانشبنیان

در راستای حمایت از پارکهای علم و فناوری ،شرکتها و مؤسسات دانشبنیان:
الف -در تبصره بند ( )24ماده ( )55قانون شهرداری اصالحی مصوب  ،1352/5/17پس از
عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانشبنیان» اضافه میشود.
تبصره بند ( )24ماده ( )55قانون شهرداری اصالحی :1352
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در
پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمانرا قید کند .در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه
ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را
درکمیسیون مقرر در تبصره  1ماده  100این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف
مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید ازدو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا
پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای
کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبسجنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار
و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر
مهندسی و دفتر شرکتهای دانشبنیان وسیله مالک از نظر این قانون استفادهتجاری محسوب
نمیشود.
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ب -دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند
امالک ،زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان ،پارکهای علم و فناوری ،سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و
واحدهای خالق ،بدون واگذاری مالکیت ،طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار
دهند .آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  -واحدهای خالق ،افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه
صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارتهای انسانی،
نوآوری و فناوریهای جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصوالت (کاال و
خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهرهبرداری از الگوهای جدید کسبوکار اقدام
مینمایند .تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور است.
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پ -در ماده ( )81قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( ،)2عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی»
و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از
عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه میشود.
ماده ( )81قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2
وزارتخانههای نیرو ،نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند ،نسبت به تأمین آب،
برق ،گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و
پارکهای علم و فناوری تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرکها و نواحی
صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه
سنواتی به این منظور پیش بینی کند.
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ت -وزارتخانه علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به عنوان مراجع
صدور مجوز ایجاد مراکز رشد،
پردیسها و پارکهای علم و فناوری،
حسب وظایف قانونی آنها موظفند،
برای دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی و پژوهشی دولتی،
غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی و
دستگاههای اجرائی که دارای ضوابط
قانونی میباشند ،مجوز تأسیس و
راهاندازی پردیسهای استانی پارک
علم و فناوری را صادر کنند.
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ماده 7

معافیتهای بیمهای و مالیاتی قراردادهای
دستگاههای اجرایی با شرکتهای دانشبنیان

به منظور حمایت از کاالهای ایرانی ،تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانشبنیان:
الف -دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با
کاال و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند .مزایای بندهای «الف» و
«ب» ماده ( )12قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی به
قراردادهای آنها در حوزه تولید کاال و خدمات دانشبنیان تسری مییابد.
بندهای الف و ب ماده ( )12قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ایرانی:
به منظور تقویت تحقیق و توسعه ،مشوقهای بیمهای ،مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال میشود:
الف ـ به دولت اجازه داده میشود اقدام قانونی الزم برای تشویق بیمهای فعالیتهای تحقیق و توسعه،
نحوه محاسبه حق بیمه ،معافیتهای بیمه ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با
دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری یا
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزههای علمیه را انجام دهد.
ب ـ در بند «س» ماده ( )132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366/12/3و اصالحات و الحاقات بعدی
آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیتهای تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی
کشور ،وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
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ب -در ماده ( )24قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی،
عبارت «مواد ( )12و ( »)13جایگزین عبارت «ماده ( »)12میشود.
ماده ( )24قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی:
از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ،کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در
تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ( )104قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  »1391/5/1به جز مواد ( )12و ( )13آن نسخ میشود.
ماده ( )13قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر
صادرات:
تمـام یا قسـمتی از جـریمههای مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به
دالیل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و
خوش حسابی واحد تولیدی ،صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس
بندهای ذیل ماده ( )2قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی مصوب  1387/4/8مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،قابل بخشودگی است .آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه
میشود و دو ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ماده 8

تمرکزبخشی به ابزارهای اجرایی قانون دانشبنیان
و حذف موازیکاریها و دوبارهکاریهای موجود

در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات:
الف -در ماده ()2؛
 -1عبارت «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان متشکل از
رئیسجمهور (رئیس شورا) ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور (نایبرئیس
شورا) ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزیر جهاد
کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیونهای آموزش ،تحقیقات و فناوری،
صنایع و معادن ،اقتصادی و کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست به
انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورایعالی
علوم ،تحقیقات و فناوری» میشود.
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 -2دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
«تبصره  -1هرگونه استفاده از مزایا ،امتیازات و تسهیالت عنوان شده در این
قانون برای شرکتها ومؤسسات دانشبنیان ،پس از انطباق با اهداف مندرج
در این قانون و متناسب با ویژگیها و انواع آنها ،توسط هر یک از اعضاء جهت
تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ارائه میگردد.
همچنین کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند مزایا ،امتیازات و
تسهیالت خود در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان را به منظور
بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون ،به شورای راهبری فناوریها و
تولیدات دانشبنیان اطالعرسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و
مغایرت ،نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.
تبصره  -2دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان در معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار
برگزار میشود».
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ماده ( )2قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات:
ماده  -2شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان متشکل از رئیسجمهور (رئیس شورا) ،معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور (نایبرئیس شورا) ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای
کمیسیونهای آموزش ،تحقیقات و فناوری ،صنایع و معادن ،اقتصادی و کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و
محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر مسؤولیت سیاستگذاری ،برنامه ریزی و
پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود.
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط
خواهد بود.
تبصره  -1هرگونه استفاده از مزایا ،امتیازات و تسهیالت عنوان شده در این قانون برای شرکتها
ومؤسسات دانشبنیان ،پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگیها و انواع آنها،
توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ارائه میگردد.
همچنین کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند مزایا ،امتیازات و تسهیالت خود در حمایت از
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون ،به شورای
راهبری دانشبنیان اطالعرسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت ،نسبت به توقف و در
صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.
تبصره  -2دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار میشود.
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ب -در مواد ( )7( ،)2و ( )12عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور» حسب مورد
جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» میشود.

مواد ( )7و ( )12قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات:
ماده  -7کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک
ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون
رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعالم نمایند ،چنانچه نظر مبنی بر رد
درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند.
درخواست کننده میتواند نزد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور اعتراض
کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
ماده  -12گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهور تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه میگردد.
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پ -در ماده ( )4عبارت «شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه
نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» میشود.

ماده ( )4قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات:
وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است در راستای قانون اجراء
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب بهمن ماه
 1386شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ،با همکاری کلیه
دستگاههای دولتی ،فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را
تهیه و به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه نماید .شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این
فهرست ،مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش
خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق
قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.
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ت -در ماده ( )5عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان
به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به
شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» میشود.

ماده ( )5قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات:
به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی
نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیالت قرض الحسنه و تسهیالت بدون
أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی
زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به عنوان هیأت امنای
صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس میشود .منابع مالی صندوق شامل کمکهای
دولت ،اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه ،هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص
حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع ،نهادهای عمومی غیردولتی و
شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع میباشد.
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ث -در تبصره ( )3ذیل ماده ( )5و ماده ( )13کلمه «شورا» ،جایگزین عبارت
«شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری» میشود.

تبصره ( )3ماده ( )5قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات:
اساسنامه این صندوق شامل ارکان ،وظایف ،اختیارات ،نحوه فعالیت ،مدیریت و
نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون توسط شورا حداکثر ظرف سه ماه از
تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ( )13قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات:
ماده  -13آیین نامههای اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
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ج -در ماده ( )9عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات
دانشبنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده ( )1این قانون توسط شورای
مذکور ،از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادالت مالی
بینالمللی» اضافه میشود.
ماده ( )9قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات:
به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تقویت همکاریهای بین
المللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای
علم و فناوری و شهرکهای فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای
قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه
گذاری خارجی و مبادالت مالی بین المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری
فناوریها و تولیدات دانشبنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده ( )1این
قانون توسط شورای مذکور ،از مزایای شرکتها و مؤسسات دانشبنیان برخوردار
گردند.
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چ -متن زیر جایگزین ماده ( )10میگردد:
«ماده  -10کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده ( )91قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب  1366/12/3با اصالحات و الحاقات بعدی میباشند .آییننامه اجرائی این بند
ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تهیه و به تصویب
هیأت وزیران میرسد».
ماده ( )91قانون مالیاتهای مستقیم
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
- 1رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای
نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ودریافتی از دولت متبوع خود به
شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و
مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات
مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالم ایران نباشند.
 - 2رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات
فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی ازدول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
و ...
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ماده 9

رفع چالشهای قضایی شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان

قوه قضائیه مکلف است به منظور
رسیدگی به کلیه اختالفات در زمینههای
علمی و فناوری مابین اشخاص ،اعم از
حقیقی و حقوقی ،با اشخاص حقیقی و
حقوقی دانشبنیان ،فناور و نخبگان،
شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل
اختالف و دادگاهها ،تشکیل دهد .شعب
تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین
طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در
صورت توافق طرفین ،پرونده را جهت
رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور،
حداکثر ظرف ششماه پس از ابالغ این
قانون ،توسط رئیس قوه قضائیه تصویب
میگردد.
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ماده 10

تکلیف بخش دولتی در حمایت از تولیدات دانشبنیان

به منظور رونق بازار محصوالت دانشبنیان:
الف -یک بند به عنوان بند «ی» به ماده ( )29قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383/1/25به
شرح ذیل الحاق میشود:
«ی -در مواردی که به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید ،محصول
دانشبنیان برای بار اول در کشور ساخته میشود و دارای مشابه داخلی نباشد ،با تأیید
کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده ( )2قانون
حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات متشکل از
نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ،نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نماینده
دستگاه اجرائی متقاضی ،الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده،
با مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان ،واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری ،سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی ،جهاد دانشگاهی و واحدهای خالق ،بدون انجام
تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود».
تبصره -مبلغ پیشپرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص باالترین مقام دستگاه
اجرائی تا پنجاه درصد ( )%50مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن
است ،با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است».
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ماده ( )29قانون برگزاری مناقصات:
ماده  29ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای
اجرائی مندرج در بند «ب» ماده ( )1این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه ،معامله مورد نظر را
انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول ،خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در
مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید ،اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا باالترین
مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی
دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد
شد.
...
ی -در مواردی که به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید ،محصول دانشبنیان برای بار اول در
کشور ساخته میشود و دارای مشابه داخلی نباشد ،با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و
تولیدات دانشبنیان موضوع ماده ( )2قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها
و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ،نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
نماینده دستگاه اجرائی متقاضی ،الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده ،با
مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان ،واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ،سراهای
نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی ،جهاد دانشگاهی و واحدهای خالق ،بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات
انجام میشود.
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ب -وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری موظف است ساالنه فهرست شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان ،واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و جهاد
دانشگاهی ،سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهای خالق و محصوالت آنها را به
صورت تخصصی و مجزا اعالم نماید .دستگاههای اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا،
برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیفهای بودجه ذیل خود
برنامهریزی و نظارت نمایند.
پ -پس از ورود سرمایهگذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعالم کتبی به شورای
راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با رعایت اصل یکصد و دهم ( )110قانون اساسی،
اقدامات وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقالم موضوع بند «الف» ماده ( )1این قانون ،نباید
موجبات رقابت با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد
و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد .تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوریها
و تولیدات دانشبنیان میباشد .چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور
بالفاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید .مدت توقف ،حسب مورد توسط شورای
فوقالذکر تعیین میگردد.
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ماده 11

حمایتهای مالیاتی در جهت تقویت تولیدات
دانشبنیان و فعالیتهای تحقیق و توسعه

با هدف جهتدهی حمایتهای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد
دانشبنیان:
الف -در ماده ( )141قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «وکاالهای واسطهای
نیمهخام» بعد از عبارتهای «بیست درصد ( )%20درآمد حاصل از صادرات مواد
خام» و «فهرست مواد خام و کاالهای نفتی» اضافه میشود.
ماده ( )141قانون مالیاتهای مستقیم:
صد درصد ( )% 100درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و
محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد ( )% 20درآمد حاصل از صادرات
مواد خام و کاالهای واسطهای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
فهرست مواد خام و کاالهای نفتی و کاالهای واسطهای نیمه خام به پیشنهاد
مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و نفت و
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ب -معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه ،به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت
انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء میشود و معادل آن از مالیات
قطعیشده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود .آییننامه اجرائی این بند
حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .مسؤول نظارت بر اجرای
این بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان میباشد.
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پ -یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده ( )127قانون مالیاتهای مستقیم الحاق
میشود:
«د -کمکهای بالعوض دولتی به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز
رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ماده ( )127قانون مالیاتهای مستقیم:
موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف – کمکهای نقدی و غیر نقدی بالعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا
موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص
حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب – وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ،زلزله ،سیل ،آتشسوزی و یا
حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت
مینماید.
د -کمکهای بالعوض دولتی به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز
رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری
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ت -با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانشبنیان ،موارد زیر بهعنوان اعتبار
مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات
قطعیشده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.
 -1حداکثر سی درصد ( )%30سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم
فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یکسیام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی،
در شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور
 -2سرمایهگذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء ( )1این بند در تأسیس یا افزایش و صندوقهای پژوهش و
فناوری موضوع ماده ( )44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای
سرمایهگذاری موضوع بندهای ( )20و ( )21ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384/9/1
که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان به تأیید شورای راهبری فناوریها و
تولیدات دانشبنیان رسیده باشد.
آییننامه اجرائی این بند از جمله تعاریف ،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،صنعت ،معدن و
تجارت و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .مسؤول نظارت بر
اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایهگذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیستبوم نوآوری ،شورای راهبری
فناوریها و تولیدات دانشبنیان میباشد.
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بندهای ( )20و ( )21ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران:
 - 20صندوق سرمایه گذاری :نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه
گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود ،در
سود و زیان صندوق شریکند.
 - 21نهادهای مالی :منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن
جمله میتوان به کارگزاران ،کارگزاران/معاملهگران ،بازارگردانان ،مشاوران
سرمایهگذاری ،مؤسسات رتبه بندی ،صندوقهای سرمایه گذاری ،شرکتهای
سرمایهگذاری ،شرکتهای پردازش اطالعات مالی ،شرکتهای تأمین سرمایه
و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.
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ماده 12

تکلیف استانها در حمایت از توسعه زیستبوم
فناوری و نوآوری

با هدف توسعه زیستبوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در استانها:
الف -استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل
استان ،منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیتهای نوآورانه و
شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان،
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ،مراکز نوآوری
دانشگاهی ،کسب و کارهای نوآورانه و خالق در استان بهکارگیرند.
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یک جزء به عنوان جزء ( )10به بند «الف» ماده ( )31قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به
شرح زیر الحاق میشود:
« -10رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»
بند (الف) ماده ( )31قانون احکام دائمی توسعه کشور:
الف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعملها
مشخص میشود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت
هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان ،پیگیری عدالت
سرزمینی ،تقویت تمرکززدایی ،افزایش اختیارات استانها و تقویت نقش و جایگاه استانها در راهبری
و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،با ترکیب اعضای
زیر تشکیل میشود .آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب
هیأت وزیران میرسد:
1ـ استاندار(رئیس)
2ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر)
[]...
 -10رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه
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یک جزء به عنوان جزء ( )10به بند «ب» ماده ( )31قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،به شرح زیر
الحاق میشود:
« -10حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی برای رفع چالشهای استان ،ایجاد ،توانمندسازی و
توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و
واحدهای خالق ،تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از
ظرفیت طرحهای توسعهای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور
استان»

بند (ب) ماده ( )31قانون احکام دائمی توسعه کشور:
وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین میشود:
1ـ بررسی ،تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامههای توسعه استان که شامل جهتگیریهای
توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش
سرزمین و برنامههای میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژههای بخشی
و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای کالن ،آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامههای
بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.
[]...
 -10حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی برای رفع چالشهای استان ،ایجاد،
توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری و واحدهای خالق ،تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی
استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعهای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور استان
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ت -در تبصره ( )3بند «ب» ماده ( )31قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور عبارت «و
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده ( )44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی»
اضافه میشود.
تبصره  3بند (ب) ماده ( )31قانون احکام دائمی توسعه کشور:
شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد () % 5
از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و
تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه
صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری
موضوع ماده ( )44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان استان یا
شهرستان اختصاص دهد .همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد ( )20%از
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت
تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
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ماده 13

تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت،
صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق
و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط ،با
اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا
واحد تولیدی ،تفاهمنامه همکاری منعقد
نمایند ،قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با
این تفاهمنامهها ،مشمول مزایای طرح شده
در بند «ب» ماده ( )11این قانون نیز
میگردند .همچنین تمامی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند
کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور
نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی ،با
اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و
مراکز آموزشعالی و پژوهشی ،تشکیل دهند.
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ماده 14

توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایهگذاریها و
داراییهای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

به هیأت امنای دانشگاهها ،مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی ،جهاد دانشگاهی و پارکهای علم و
فناوری اجازه داده میشود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریتهای علمی ،آموزشی و
پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایهگذاریها ،داراییها ،اموال
و موقوفات (با رعایت موازین شرعی) ،سازمان توسعه و سرمایهگذاری وابسته به خود را در چارچوب
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه تأسیس نماید.
تبصره  -1سازمان توسعه و سرمایهگذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها،
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،جهاددانشگاهی و پارکهای علم و فناوری فعالیت میکند و
صددرصد ( )% 100مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه ،مؤسسه پژوهشی ،جهاد دانشگاهی و پارک علم و
فناوری میباشد.
تبصره  -2درآمد سازمان توسعه و سرمایهگذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم ( )52و پنجاه و سوم
( )53قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه ،مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی،
جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره  -3اساسنامه این سازمان شامل ارکان ،وظایف ،اختیارات ،نحوه فعالیت ،مدیریت و نظارت در
چهارچوب این قانون ،حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارتخانههای علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ماده 15

کاهش هزینههای پیگیری دعاوی قضایی
شرکتهای دانشبنیان

شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت
مدیره و مدیران عامل آنها ،در موضوعات مرتبط با
همان شرکت یا مؤسسه میتوانند عالوه بر استفاده از
وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا
تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در
ماده ( )35قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب (در امور مدنی) مصوب  ،1379/1/21از
کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان
نماینده حقوقی استفاده نمایند:
 -1دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا باالتر در
رشته حقوق
 -2دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره
حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به
قضاوت یا وکالت
تبصره -ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع
قضائی الزامی است.
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ماده ( )35قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب:
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء
کرده یا توکیل در آن خالف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح
شود:
 - 1وکالت راجع به اعتراض به رأی ،تجدیدنظر ،فرجامخواهی و اعاده دادرسی.
 - 2وکالت در مصالحه و سازش.
 - 3وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
 - 4وکالت در تعیین جاعل.
 - 5وکالت در ارجاع دعوا بهداوری و تعیین داور.
 - 6وکالت در توکیل.
 - 7وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
 - 8وکالت در دعوای خسارت.
 - 9وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
 - 10وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
 - 11وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
 - 12وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
 - 13وکالت در ادعای اعسار
 - 14وکالت در قبول یا رد سوگند.
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ماده 16

حمایت از توسعه شبکه تولید برق تجدیدپذیر

در راستای توسعه صنایع دانشبنیان مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و
تولید برق پاک در محل مصرف ،صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک
درصد ( )%1از برق مورد نیاز ساالنه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و
این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد ( )%5برسد .در غیر این صورت وزارت نیرو
موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده
و از صنایع أخذ نماید .مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق ،به میزان پنجاه درصد ( )50%با رعایت
اصل پنجاه و سوم ( )53قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر میگردد ،به
میزان بیست و پنج درصد ( )%25پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور به حساب معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهور واریز میگردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان
و شتابدهندهها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی طریق خزانهداری کل کشور و بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران صرف پرداخت تسهیالت کمبهره به بخش خصوصی جهت احداث
نیروگاههای تجدیدپذیر کوچکمقیاس میشود .صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس)
انرژی هستند ،میتوانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضهشده در بهابازار (بورس) انرژی
خریداری نمایند .آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سهماه پس از ابالغ این قانون ،توسط
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری وزارتخانههای نیرو و صنعت ،معدن و تجارت تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ماده 17

تسهیل سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان

با هدف توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان و ایجاد شبکههای شرکتهای
دانشبنیان در بخشهای مختلف اقتصاد ،با اولویت تولید اقالم راهبردی موضوع ماده ()1
این قانون:
الف -صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع
ماده ( )44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به
عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند .سازمان بورس و
اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرحهای فناورانه و
امکان تخصیص بخشی از منابع صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از سازمان
بورس و اوراق بهادار را در صندوقها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسالمی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت میکنند ،فراهم
کند.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سهماه پس از ابالغ این قانون
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ب -دستگاههای متولی ارائه کمکهای فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکها را با
هدف توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان اختصاص دهند .آییننامه اجرائی این بند
ظرف سهماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با
همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه میشود و به تصویب
هیأت وزیران میرسد.
پ -بانک مرکزی ،سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت
محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط دادههای مرتبط با فعالیت شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق
نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
ت -سازمانهای توسعهای مجازند در طرحهای فناورانه مصوب شورای راهبری
فناوریها و تولیدات دانشبنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به
صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و
مقررات مربوطه و در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ()44
قانون اساسی سرمایهگذاری نمایند.
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ماده 18

تقویت جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی
در زیستبوم فناوری و نوآوری

الف -متن ذیل به انتهای بند (ب) ماده ( )16قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
کشور مصوب  1394/2/1اضافه میشود:
«سرمایهگذاری مشترک بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری
فناوریها و تولیدات دانشبنیان از شمول این بند مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانکی تلقی میشود.
بانکها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایهگذاری
نسبت به اتمام سرمایهگذاری و خروج اقدام نمایند».
بند (ب) ماده ( )16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
ب -سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام
میدهند ،به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند .تشخیص «غیربانکی» بودن
فعالیت بنگاه هایی که بانک ها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه ،سهامدار آنها هستند ،برعهده
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است .سرمایهگذاری مشترک بانکها و صندوق نوآوری و
شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان از شمول این بند
مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانکی تلقی میشود .بانکها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر
پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایهگذاری نسبت به اتمام سرمایهگذاری و خروج اقدام نمایند.
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ب -در بند ( )2ماده ( )45قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و
طرحهای مصوب شورای برنامهریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه
میشود.
بند ( )2ماده ( )45قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی ،کشاورزی و خدمات گردشگری و
مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامهریزی استان و طرحهای قابل
واگذاری دولتی ،با رعایت مقررات زیست محیطی ،از شمول تبصره ( )2ماده ( )9قانون افزایش بهره
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود .آیین نامه اجرائی این ماده توسط
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
تبصره ( )2ماده ( )9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
با تصویب این قانون ،انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی ،دولتی و موات به
متقاضیانی که از تاریخ ابالغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی مینمایند
ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در
طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده ()33
اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب  1386/4/9مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،بالمانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره ،حق بهره برداری و یا
حق انتفاع و در قالب طرح مصوب ،مجاز میباشد.
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ماده 19

هزینههای اجرای قانون

هزینههای اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده ()3
این قانون و دیگر مواد آن ،تأمین میشود.
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ماده 20

نظارت و پیگیری

معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارتخانه ذیربط
مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و
گزارش آن را هر ششماه به کمیسیونهای آموزش،
تحقیقات و فناوری ،صنایع و معادن ،اقتصادی و کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی
ارائه میکنند.
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