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 6/9/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 عنوان موضوع

شرکت     طرح موانع و   شکالت  سهیالت  و مالی تأمیندر زمینه  دانش بنیانهای م   و  برداری بهره های پروانه صدور  ،ت

و ارائه پیشنهادات اصالحی و     در سطح شهر   استقرار ، استان  فناوری و علم پارک در مستقر  های شرکت  مالیاتی معافیت

 اجرایی 

 انجمن شرکت های دانش بنیان استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

شکالت حوزه           سائل و م شورا پیرامون دریافت م سخ به مکاتبه دبیرخانه  ستان در پا شرکت های دانش بنیان ا انجمن 

این ء ، مسممائل و موعمموعات مرتب  با اع مما  16/8/1401 مورخ 140101211 شممماره نامهانجمن، طی نامه شممماره 

 محور زیر به دبیرخانه شورا اعالم نمود: 4انجمن را در 

 فناور و بنیان دانش های شرکت تسهیالت و مالی تأمین مشکالت رفع 

 فناوری و علم های پارک در مستقر های شرکت برداری بهره های پروانه صدور 

 استان فناوری و علم پارک در مستقر های شرکت مالیاتی معافیت 

 بنیان دانش های شرکت تاسیس  برای زمین هکتار 100 اختصاص و استقرار مشکالت   

 گیری شکل به توجه بامطرح و مقرر گردیده بود که  25/1/1401 مورخ شورا جلسه دومین و نودبرخی از موعوعات در 

ت از آنجائیکه از مد، شود انجام محل آن در بررسی و منعکس قرارگاه به موعوعات استان در بنیان دانش اقتصاد قرارگاه

ترم پارک و شرکتهای دانش قرارگاه دانش بنیان حسب اعالم مسئوالن محزمان ابالغ  مصوبه مذکور تا کنون موعوع در 

، لذا مجددا از سوی انجمن محترم شرکت های دانش بنیان مراتب  جهت طرح در بنیان منجر به نتیجه نگردیده است

 دبیرخانه شورا و شورای گفت وگو  به دبیرخانه منعکس گردیده است.

 ه شورای گفت و گو در سال جاری بررسی شد.جلسه دبیرخان سی و سومینموعوع در 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

به عنوان مشممکالت حوزه شممرکت های دانش بنیان  زیر ، موارداسممتانانجمن شممرکت های دانش بنیان  اعالم برحسممب

 استان شناسایی گردیده است:

صنایع و شرکت ها و همچنین با در نظر گرفتن       -1 ستقرار شرکت های دانش بنیان و فناور با توجه به نوع این  ا

مسائل منابع انسانی بسیار بحث مهمی است که چندین سال است از سوی انجمن شرکت های دانش بنیان          

ست محی          سائل زی صنایع پاک بوده و م صنایع،  شرکت ها و  شود. اکثر این  طی ندارند همچنین پیگیری می 

شرکت های دانش بنیان           صلی  شرکت ها رکن ا سانی این  ستند.نیروهای ان صرف آب نی برای تولید نیازمند م

صنایع اهمیت        شند لذا بٌعد مسافت برای این  هستند که در بحث جذب و حفظ نیازمند توجه بیشتری می با

نعتی نزدیک مانند شهرک صنعتی طوس   ویژه ای دارند و نیازمند استقرار در سطح شهر و یا شهرک های ص      

 هستند.   

 هکمشکالتی فناوری  و علم هایپارک در مستقر هایشرکت  ،تولید برداریبهره پروانه توسعه  یا اخذ زمینه در -2

 تولید خ  که هاییشممرکت برای پروانه و همچنین صممدوردارند   زیسممت محی  حفاظت سممازمان با عمدتاً

سوم  شی    بع اً  و ندارند مر ستند،  ساز سفار ست    زنیه شکالتی مواجه ا شرکتهای  با م ستقر  ازآنجائیه که   در م

ستند و  فناوری واحد مجوز دارای قانون طبق پارک،  ینامهاجاره و پارک از اعتبار دارای فناور مجوّز با فق  ه
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شته  برداریبهره یپروانه توانندمی فعّال شند  دا صرفا دانش بنیانی را        ،با ست  سازمان محی  زی صورتیکه  در 

 می پذیرد.

  مالیات   از معاف  فناوری  و علم پارک  در مسمممتقر های شمممرکت  تمامی  موجود،  مقررات و قوانین در اجرای  -3

شوند  س   پارک، سرزمین  دقیق تعریف به توجه با عملکرد قلمداد می  ست    تو ست    دفتر سرپر  ی،گذارسیا

  و ساختمان  از غیر صالح، ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسعه  و ریزیبرنامه

صلی  سایت   از معاف باید هم پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشهد  جاده 12 کیلومتر در مستقر  پارک، ا

شماره    مالیات شند )نامه  ستقر  شرکت  13  ولی. (03/05/1401مورخ  113957با   یکی تیراژ ساختمان  در م

 وزارت تأییدیه و استقرار قرارداد بوده، فناور مجوز دارای و شده واقع شهر در که استان پارک هایساختمان از

  ند،نیست  مستقر  استان  فناوری و علم پارک اصلی  سایت  در که پارک ع و  هایشرکت  سایر  نیز، و دارد علوم

 .ندکن استفاده مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته هنوز بنیاندانش قرارگاه دبیر از پیگیری رغمعلی

  عدتورمی هایسیاست   در جهت مرکزی سال جاری بانک  عملکرد ،موجود در کشور  مشکالت  تشدید  علیرغم -4

 پرداخت هایسممیسممتم  کلی مسممدودسممازی  عمال منجر به بانکی شممبکه در پول خلق از جلوگیری بر مبنی

 است. شده فناور و بنیان دانش های شرکت تسهیالت و مالی تأمین مشکالت و ایجاد بانکی تسهیالت

بندی جلسه جمع

کارگروه تخصصی 

)کارشناسی( به تاریخ 

23/8/1401 

 

 کارشناسی:نظرات اع ا حاعر در جلسه 

 ستند،ه مواجه آن با بنیاندانش هایشرکت که مشکالتی از یکی: کرد بیان دبیرخانه این رئیس ،«لبافی اکبر علی» 

 شهرک در هکتار 100 و توس صنعتی شهرک در زمین هکتار 200 که شد مقرر پیشین، دولت در. است زمین موعوع

 محیطی زیست نکات رعایت با هاشرکت این و یابد اختصاص برآبکم صنایع و بنیاندانش هایشرکت برای سازیماشین

 ارکپ مجموعه سوی از بنیاندانش هایشرکت به سازیخانه شرکت مجموعه واگذاری موعوع افزود لبافی. کنند فعالیت

 . است نگردیده اجرایی تاکنون که شود می پیگیری بنیان دانش شرکتهای و

 هرکش و شهر در بنیان دانش هایشرکت استقرار خصوص در اینکه بیان با استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 کاتن بایستی هاشرکت این بنیاندانش هایشرکت استقرار برای: کرد تصریح است، مطرح موعوع دو  صنعتی های

 نداشته آلودگی بنیاندانش هایشرکت از بسیاری لذا. باشند نداشته آلودگی و بریآب منابع و رعایت را محیطی زیست

 وزهح بویژه شهر در را بنیاندانش هایشرکت استقرار اجازه باید نیز شهرداری همچنین. کند پیدا استقرار توانندمی و

 لکه دهی سامان و کیلومتری 120 شعاع  های محدودیت و ممنوعیت موعوع تهران در. کند صادر اطالعات آوری فن

 مشهد هب زمینه این در تهران اخیر مصوبه  کنیم دنبال میبایستی و شد برداشته  دولت اخیر مصوبه با صنعتی های

 .کند پیدا تسری

 بنیان،دانش هایشرکت جهش قانون در اینکه به اشاره با خراسان فناوری و علم پارک معاون امینی، اکبر سپس

 اجهمو متعددی مشکالت با بنیاندانش هایشرکت: کرد خاطرنشان هستند، شهرها در استقرار به مجاز پاک هایشرکت

 در زمین هکتار 200 واگذاری برای شرای . کرد اشاره... و گاز برق، آب، انرژی، زمین، به توانمی آن جمله از که هستند

 رغی هایفعالیت بنیاندانش هایشرکت از برخی تنها. است نشده فراهم سازیماشین شهرک و توس صنعتی شهرک

 . کنندمی رعایت را محیطی زیست نکات و پاک هایفعالیت هاشرکت این اعظم بخش و پاک

 ذاریواگ به ملزم اجرایی هایدستگاه فناوری، و علم پارک هایپیگیری و تالش با: کرد عنوان فناوری و علم پارک معاون

 هاستفاد به مجاز مشاغل لیست در بنیان دانش هایشرکت عنوان. شدند بنیاندانش هایشرکت به خود هایساختمان
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. کندنمی اجرایی را آن شهرداری اما دارد؛ قرار ها،شهرداری قانون 55 ماده 24 بند در استقرار، برای مسکونی واحدهای از

 برخی. باشند داشته ح ور شهرها در توانندمی راحتی به و ندارند آلودگی آنان. هستند خالق بسیار IT هایشرکت

 شدمی دتولی زیاد، منابع و انرژی صرف با گذشته در که محصوالتی آنها. هستند بنیاندانش نیز محور تولید هایشرکت

 و دگیآلو برچسب محصول، نام شنیدن با تنها و تولید نحوه از اطالع عدم دلیل به اما کردند؛ تولید نوین صورت به را

 رطرفب موعوع این تا شود تولید دیگری نام با نوین محصوالت بایستی لذا. شودمی زده هاشرکت این به منابع اتالف

 . گردد

 راستای در هادرخواست از یکی عنوان به دو شماره فناوری و علم پارک احداث برای زمین یک اختصاص لزوم بر امینی

 فرسوده کارخانه این. دارد وجود مشهد نزدیکی در زمینی: کرد اظهار و تاکید بنیان دانش شرکتهای استقرار مشکالت رفع

 حیث از خراسان بنیاندانش هایشرکت. دارد وجود آن واگذاری امکان و است مشهد شهر نقطه بهترین در قدیمی و

 رعوی خراسان بنیاندانش محصوالت درصد 80 حدود. دارند را اول رتبه کشور در صادراتی محصوالت تعداد و فروش

 . دارند فروش بازار استان از خارج در

 مشهد در اما شده؛ برطرف کشور در بنیاندانش هایشرکت مشکالت حل برای قانونی موارد: کرد خاطرنشان وی

 .  است مسائل دست همین از بنیاندانش هایشرکت مالیاتی معافیت موعوع. است نشده حل موعوعات

 نایعص واحدهای و بنیاندانش هایشرکت: کرد تاکید نیز استان بنیان دانش هایشرکت انجمن دبیر بخش،روح میثم

 پروانه و تاسیس جواز و شوند مستقر رشد مراکز و فناوری و علم هایپارک در بندیرده براساس مجازند پیشرفته

 تزیس بندیرده مبنای بر پیشرفته صنایع واحدهای و بنیاندانش هایشرکت همچنین،. کنند دریافت برداریبهره

 هایکاربری در استقرار، محدودیت دارای شهرهای سایر و تهران کیلومتری 120 شعاع محدوده در مجازند محیطی،

 حد رد که بنیاندانش هایشرکت البته. کنند پیدا استقرار مجاز، صنعتی هایمکان یا شهرها داخل کارگاهی و صنعتی

 هارکتش این. شوندنمی بندیرده این مشمول کنند،می فعالیت انبوه تولید از قبل مرحله در و سفارشی و آزمایشگاهی

 هایکتشر اما کنند؛ دریافت برداریبهره پروانه و تاسیس جواز و شوند مستقر شهرها کلیه مجاز هایکاربری در توانندمی

 .شوند مستقر محیطیزیست بندیرده طبق باید هستند، صنعتی و انبوه تولید دارای که بنیاندانش

 هایشرکت استقرار موعوع در: کرد اظهار رعوی خراسان زیست محی  حفاظت کل اداره کارشناس زاده،طالب قادر

 استقرار از توانیمنمی شود، اخذ الزم مجوزهای و قانونی روال اگر. است مشخص زیست محی  اداره موعع بنیاندانش

 .ایم نموده اقدام اساس همین بر نیز گذشته در. کنیم جلوگیری هاشرکت این

 ندهکن تولید هایشرکت فعالیت برای محدودیت و ممنوعیت دو عنوان به مشهد غرب محور و کیلومتری 30 شعاع از وی

 مشهد غرب در بنیان دانش هایشرکت استقرار برای متعددی هایدرخواست: کرد تصریح و برد نام کالنشهر این در

 یبرا ممنوعیتی دارند، خدماتی کاربری و کنندمی تولید کشاورزی محصوالت که بنیاندانش هایشرکت. دارد وجود

 . ندارند شهرها در ح ور

 کپار در که بنیاندانش هایشرکت که است این نمود توجه بدان باید که دیگری مسئله: کرد خاطرنشان زدهطالب

 در این. نکردند ترک را محی  الزم توانمندی از بعد هاآن. دارند ح ور جاهمان در تأسیس ابتدای از هستند مستقر

 را محل و شده خارج باید اندشده توانمند و کنندمی ثروت به تبدیل را ایده که بنیانیدانش هایشرکت که است حالی

 . دهند قرار نوپا هایشرکت اختیار در
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 راسان،خ بنیاندانش هایشرکت میان در: گفت استان بنیاندانش هایشرکت انجمن مدیره هیئت ع و تقوایی، مرت ی

 هاشرکت اگر. هستند مشغول حوزه این در هاشرکت درصد 60 حدود. است بیشتر IT تیآی حوزه در شرکتها فراوانی

 به درخواست چرا اما شوند؛ مستقر شهر در توانندمی IT هایشرکت شوند، تقسیم مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک به

 آنان از الزم هایحمایت باشند، داشته ح ور پارک ف ای از خارج در اگر زیرا دارند؟ فناوری و علم هایپارک در ح ور

 در انبنیدانش هایشرکت به الزم هایحمایت و امتیازات. هستیم بخشیبین هماهنگی یک نیازمند ما. گیردنمی صورت

 .  دش خواهد حل پارک در ح ور برای متعدد درخواست مسئله اقدام، این با. شود اعطا بایستی نیز پارک از غیر ف ای

 نفع به پارک ترک به تمایل که دارند ح ور فناوری و علم پارک در متعددی بنیاندانش هایشرکت: شد یادآور وی

 به بنیاندانش نوپای کوچک شرکت استقرار. شودنمی داده آنان به خروج اجازه اما دارند؛ را تاسیس تازه هایشرکت

 .بینجامد هاحمایت از آنان گیری بهره به تواندمی پارک، در بزرگ بنیاندانش شرکت یک جای

 واگذاری: ردک بیان نشست این نخست کار دستور مباحث بندی جمع در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی،

 یگرد بار است، باالدستی اسناد و دولت مصوبه که بنیان دانش واحدهای به توس صنعتی شهرک در زمین هکتار 200

 عنوان به باشد،می  قبلی توافقات از که سازیماشین شهرک زمین هکتار 100 واگذاری همچنین،. شد خواهد پیگیری

 . شد خواهد مطرح شورا در و گیردمی قرار کار دستور در پیگیری

 و قوانین اجرای در: گفت کار دستور این تشریح در استان، وگویگفت شورای دبیرخانه کارشناس سبزواری، سمیرا

 دقیق تعریف به توجه با باشند می مالیات از معاف فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت کلیه موجود،  مقررات

 به ناوریف و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسعه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست دفتر سرپرست توس  پارک، سرزمین

 سایر قوچان، -مشهد جاده 12 کیلومتر در مستقر پارک، اصلی سایت و ساختمان از غیر صالح،ذی مرجع عنوان

 رکپا هایساختمان از یکی تیراژ ساختمان در مستقر شرکت  ولی. باشند مالیات از معاف باید هم پارک هایساختمان

 هایشرکت سایر نیز، و دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار قرارداد بوده، فناور مجوز دارای و شده واقع شهر در که استان

 بنیانانشد قرارگاه دبیر از پیگیری رغمعلی نیستند، مستقر استان فناوری و علم پارک اصلی سایت در که پارک ع و

 .کنند استفاده مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته هنوز

 خصوص در. شد خواهد حل بنیان دانش هایشرکت مالیاتی معافیت مربوطه هایدستگاه افزاییهم با: کرد تاکید لبافی

 در نهات که هاییشرکت باالدستی، اسناد اجرای شیوه در. دارد وجود اجرا فرآیند در برداشت اشتباه یک مالیاتی معافیت

. ودش سازیشفاف و تهیه دستورالعملی خصوص این در بایستی لذا. دارند مالیاتی معافیت هستند، مستقر هاپارک

 هاییمکان چه و مجوز دارای هاشرکت کدام که کند مشخص و ورود زمینه این در نیز فناوری و علم پارک همچنین،

 .است حل قابل استان درون موعوع این روندی، چنین طی با. هستند پارک شامل

 افتدری از پس: کرد عنوان نیز رعوی خراسان تجارت و معدن صنعت، سازمان فلزی صنایع اداره رئیس کیومرثی، قاسم

 عمل هاآن به نسبت قانون طبق تا شوندمی معرفی مالیاتی کل اداره به هاشرکت این بنیان،دانش شرکت توس  مجوز

 ینا در اما شد؛ خواهد پیگیری اجرایی هایکانال طریق از و است اجرایی بنیاندانش هایشرکت مالیاتی معافیت. شود

 . کنندمی عمل ایسلیقه صورت به مالیاتی هایکارشناس از برخی میان،



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

 هایشرکت برداریبهره پروانه صدور موعوع در: کرد اظهار خصوص این در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 برداریبهره پروانه توسعه یا اخذ زمینه در هاشرکت روی پیش هایسختی و موانع فناوری، و علم هایپارک در مستقر

 شود فصل و حل باید زیست محی  از حفاظت سازمان نظر با عمدتا که است تولید

 هستند، سازسفارشی بع ا و ندارند مرسوم تولید خ  که هاییشرکت برای پروانه صدور بحث: داشت اذعان نیز سبزواری

 لمدادق دسته این جزو فناور و بنیان دانش هایشرکت از بسیاری چراکه شد؛ مطرح نشست این در که بود دیگری دغدغه

 خ  دارای هایشرکت برداریبهره پروانه معادل ایپروانه صدور برای زودتر هرچه صمت سازمان که است نیاز و شوندمی

 .بیندیشد تدبیری تولید

 محی  کل اداره در: کرد تاکید موعوع، این به پاسخ در رعوی خراسان زیست محی  کل اداره کارشناس زاده،طالب

 عطلیم بیشترین. است نداشته وجود بنیاندانش هایشرکت به پروانه ارائه خصوص در مشکلی حال به تا استان زیست

 هایشرکت با زیست محی  اداره مشکل تنها. است بوده ماه دو تنها بنیاندانش شرکت برای پروانه دریافت برای

 . است رفناو غیر آنان دیگر تولیدی محصوالت و داشته فناور محصول دو تنها که است این پارک، در مستقر بنیاندانش

 دارای ایهفعالیت. شودمی صادر صنعتی هایفعالیت برای سندی عنوان به برداریبهره پروانه: کرد عنوان نیز کیومرثی

 لتعام و همدلی بر سعی همیشه ما. دارد را خود مختص العمل دستور پروانه صدور فرآیند و هستند مشخص تولید خ 

  .باشیم داشته بنیاندانش هایشرکت با را الزم همکاری پروانه، صدور زمینه در که داریم آمادگی ما. داریم و داشته

. کرد خواهند استفاده کارخانجات سایر امکانات از تولید بدون هایشرکت و گرفت خواهد انجام تعامالت: افزود وی

. شد خواهد حل آنان مشکل و معرفی صمت سازمان به شدند، مواجه مشکل با پروانه صدور زمینه در که هاییشرکت

 . شودمی ارائه پژوهشی و  معدنی صنعتی، هایپروانه زمره در بنیان دانش هایشرکت برای برداریبهره پروانه

 وجود با و موجود اقتصادی اوعاع وخامت رغمعلى: داشت اظهار وگویگفت شورای دبیرخانه کارشناس سبزواری،

 هاییگذارسیاست رفتمی انتظار بنیان، دانش تولید جهش قانون تصویب و بنیان دانش تولید مهم موعوع محوریت

 انهمتأسف اما باشد؛ موجود اشتغال حفظ همچنین و تولید استمرار و حفظ جهت به مولد صنایع از حمایت جهت در کالن

 و هاپرداخت کلیدی انسداد با بلکه نیاورده عمل به صنایع از حمایتی تنها نه مرکزی بانک اخیر هایگذاریسیاست

 از رفاص کشور بانکی نظام در جاری رویه و عرف طبق که توعیح این با. است افزوده اوعاع وخامت بر بانکی تسهیالت

 تشدید رغم علی امسال لکن گرفت،می صورت عامل هایبانک سوی از جدید تسهیالت پرداخت سال هر ماه بهمن

 نموده یبانک تسهیالت پرداخت هایسیستم کلی مسدودسازی به اقدام ای بخشنامه طبق مرکزی بانک موجود، مشکالت

 انسداد رفع و کشور اقتصادی و بانکی کالن هایگذاری سیاست اصالح و تغییر به نسبت است؛ الزم توصیف این با. است

 .گردد اتخاذ فوری تصمیمات و تدابیر...( و گردش در سرمایه از اعم) مختلف بانکی تسهیالت پرداخت

 بین خراسان استان: کرد اظهار فناور، و بنیاندانش هایشرکت تسهیالت و مالی تامین مشکالت خصوص در نیز لبافی

 .شود نمی پرداخت تسهیالت دارد وجود تقاعا که حالی در  کند می مصرف را خود منابع درصد 68 تا 55

 نابعم از استان سهم اینکه بر تاکید با نیز رعوی خراسان بنیان دانش شرکتهای انجمن مالی مدیر روشنک، محسن 

 . ودش انجام مرکزی بانک منابع خصوص در سازیشفاف باید: گفت است،  اندک بسیار حدود بنیان دانش هایشرکت
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 جدی تمشکال با بانکی تسهیالت تامین حوزه در بنیان دانش هایشرکت: کرد خاطرنشان لبافی نشست، این پایان در

 و است ردهنک واگذار آنان به خاصی تسهیالت بانکی شبکه قانونگذار، تاکید و باالدستی اسناد رغم علی هستند مواجه

 .کنیم دنبال گو و گفت شورای جلسه در طرح طریق از دارد عرورت

 

 

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای 

سان  ریزی برنامه و مدیریت سازمان  عوی،  خرا شتغال  و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر ر ستانداری  ا سان  ا  خرا

عوی،  شهد،  شهرداری  ، تجارت و صنعت،معدن  سازمان   ر شاورزی  جهاد سازمان  م سیون  ، ک   بانکهای هماهنگی کمی

  و طبیعی منابع کل اداره  ، زیست  محی  حفاظت کل اداره ، اجتماعی تامین کل اداره  مالیاتی، امور کل اداره استان، 

  فناوری و علم پارک  رعوی،  خراسان  استان  نمایندگان مجمع رعوی،  خراسان  صنعتی  شهرکهای  ،شرکت  آبخیزداری

صناف  اتاق ، صناف  اتاق تعاون، اتاق مشهد،  ا ستان،انجمن  مرکز کشاورزی  ا   ،انکارآفرین کانون،بنیان دانش شرکتهای  ا

 استان تجارت و معدن صنعت، خانه، صنایع مدیران انجمن ،صنایع کارفرمایی صنفی انجمنهای کانون

  

 جمعبندی مورد توافق اع ا

 شهر محدوده در بنیان دانش های شرکت  و صنعتی شهرکهای در بنیان دانش صنایع استقرار موعوع

ستقرار  لحاظ به بنیاندانش هایشرکت  سته  به ا سیم  دود شان  که هاییشرکت  نخست  شوند، می تق  حول شتر بی فعالیت

  اییهشرکت  دوم، دسته . شوند  مستقر  فناوری و علم هایپارک یا صنعتی  هایشهرک  در باید که است  تولید و صنعت 

  و فرهنگ و تی سی  آی حوزه در فعال هایشرکت  مثال، طوربه. ندارند صنعتی  هایشهرک  در استقرار  به نیاز که است 

 .هستند نوع این از زیارت

عوع،  طرح سوابق  در ستور  مو صنایع    مع ل  رفع کار د ستقرار    و صنعتی  شهرکهای  در بنیان دانش های شرکت  و ا

ستین  در شهر  محدوده در بنیان دانش های شرکت  سه  نخ صی    بخش و دولت وگویگفت شورای  دبیرخانه جل صو  خ

سان   1401/01/25 مورخ شورا  جلسه  دومین و نود در مربوطه مصوبات  و شد  بررسی   1401/01/22 مورخ رعوی  خرا

 .گردید  طرح

 در هک بنیان دانش شرکتهای  استقرار  حوزه موانع از گزارشی  گو و گفت شورای  دبیرخانه رئیس: شورا  92 جلسه  مصوبه 

سات    و خالی محلهای و ساختمانها  واگذاری پیرامون گرفته صورت  توافقات جمله از بود، شده  توافق شورا  دبیرخانه جل

  یخال های محل رعوی،  قدس آستان  توس   شده  تعیین های محل واگذاری توافقات دولتی، دستگاههای  استفاده  فاقد

شین  و توس صنعتی  شهرک  سه  به سازی  ما   انشد اقتصاد  قرارگاه گیری شکل  به توجه با: گردید مقرر و نمود ارائه جل

  شود انجام محل آن در بررسی و منعکس قرارگاه به موعوعات استان در بنیان

 محترم مسممئوالن اعالم حسممب بنیان دانش قرارگاه در موعمموع کنون تا مذکور مصمموبه  ابالغ زمان مدت از آنجائیکه از

  های شممرکت محترم انجمن سمموی از مجددا لذا اسممت، نگردیده سممپری مربوطه فرایند بنیان دانش شممرکتهای و پارک

 .است گردیده منعکس دبیرخانه به  وگو گفت شورای و شورا دبیرخانه در طرح جهت  مراتب بنیان دانش
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  صنعتی های شهرک  داخل و محدوده در بنیان دانش صنایع استقرار موعوع جلسه،  در شده  مطرح مطالب به عنایت با

 مورخ اسممتانداری گذاری سممرمایه و اشممتغال کارگروه مصمموبه)  و( وقت دولت مصمموبه) دسممتی باال اسممناد وجود رغمبه

صاص " ،(1398/07/29 ستقرار  برای توس صنعتی  شهرک  از هکتار 200 اخت   دلیلی هر به "بنیان دانش های شرکت  ا

ستانی  تاکنون شده  اجرایی ا ست،  ن سئوالن  پیگیری با اخیراً همچنین  ا شین  صنعتی  شهرک  م صوبه  و ابزارما  ورایش  م

  کم و بنیاندانش صنایع  توسعه  برای صنعتی  شهرک  از هکتار 100 اختصاص  موعوع   بنایی زیر کارگروه و گو و گفت

 .   است نگردیده اجرایی کنون تا ولی گردیده مصوب االیندگی فاقد و بر آب

  ایه پیگیری و مطرح شورا  جلسه  در زیر پیشنهادات   گردید، مقرر جهات جمیع گرفتن نظر در با  و جمعبندی از پس

 .آید بعمل الزم

ستقرار  خصوص  در: الف ستقرار  شهری،  ف ای  در بنیان دانش های شرکت  ا  پیگیری صورت  دو به شهری  ف ای  در ا

 :گردد

ستقرار  -1 ساس  که شرکتها  مستقل  ا   باید که 11/02/1401 مصوب  بنیان دانش تولید جهش قانون 6 ماده الف بند برا

 ،17/5/1352 مصممموب اصالحی شهرداری قانون( 55) ماده( 24) بند تبصره در «بنیاندانش شرکتهای دفتر و» عبارت

 تگف شورای  در طرح طریق از مذکور قانون اصالح  سال،  شعار  به توجه با. )شود  اعافه  «مهندسی  دفتر» عبارت از پس

 (.گردد پیگیری وگو

 موعموع  اجرائی های دسمتگاه  بنیان، دانش تولید جهش قانون 6 ماده ب بند طبق که تجمیعی صمورت  به اسمتقرار  -2

شوری  خدمات مدیریت قانون 5 ماده ستقرار  برای را خود ساختمانهای  و زمین امالک، مجازند ک سسات   و شرکتها  ا  مؤ

شگاه  نوآوری سراهای  فناوری، و علم پارکهای بنیان،دانش سالمی  آزاد دان   مالکیت، واگذاری بدون خالق، واحدهای و ا

ها  اختیار  در مقررات و قوانین طبق   و پیگیری بنیان  دانش شمممرکتهای  انجمن طریق از گردید  مقرر لذا . دهند  قرار آن

  تا دگیر قرار استان  فناوری و علم پارک اختیار در و احصاء  اجرای های دستگاه  اماکن لیست  تا گردد محقق الزم فرایند

شابه )  گردد ثبت علوم وزارت سامانه  در و گرفته قرار پارک به متعلق اماکن زمره در ف اها  این پیگیری با  ثبت یدتای م

 سرپرست   03/05/1401 مورخ 113957 شماره  نامه سدف،  سامانه  در فناور واحدهای استقرار  کالبدی ف ای  اطالعات

ستگذاری    دفتر سعه  و ریزی برنامه سیا صوص  در علوم وزارت نوآوری و فناوری تو   ناورف و بنیان دانش شرکتهای  تا( خ

 .  نمایند استفاده قانون مزایای از بتوانند

 صنعتی های¬شهرک در استقرار: ب

  کارگروه مصمموبه و وقت دولت مصمموبات) توس صممنعتی شممهرک اراعممی از هکتار 200 واگذاری موافقت به توجه با -3

 صنعتی  شهرک  آن از هکتار 100 اختصاص  اخیر موعوع   و ،(1398/07/29 مورخ استانداری  گذاری سرمایه  و اشتغال 

  با  ،( گو و گفت شورای  مصوبه  و شهرک  مسئوالن  پیشنهاد  با   بر آب کم و بنیاندانش صنایع  توسعه  ابزاربرایماشین 

  ولتد هیات سفر  مصوبات  موعوع  همچنین و شود  عملیاتی بنیان دانش شرکتهای  برای محیطی زیست  الزامات رعایت

شهد  سازی  خانه کارخانه سایت  واگذاری بر مبنی سان  فناوری و علم پارک به م  گو و گفت شورای  در طرح عمن   خر

 .شود پیگیری

 :فناور و بنیان دانش شرکتهای برداری بهره پروانه صدور موعوع
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عوع  مورد در ستقر  هایشرکت  برداریبهره پروانه صدور  مو   پیش هایسختی  و موانع و فناوری و علم هایپارک در م

ش  می زیست  محی  از حفاظت سازمان  با عمدتاً که تولید برداریبهره پروانه توسعه  یا اخذ زمینه در هاشرکت  روی   دبا

   هستند، سازسفارشی بع اً و ندارند مرسوم تولید خ  که هاییشرکت برای پروانه صدور موعوع همچنین و

 باراعت دارای فناور مجوّز با فق  و هستند فناوری واحد مجوز دارای قانون طبق پارک، در مستقر شرکتهای که ازآنجائیه

 :گردید پیشنهاد لذا. باشند داشته برداریبهره یپروانه توانندمی فعّال ینامهاجاره و پارک از

 محیطی زیست  ارزیابی مالک  پارک، در مستقر  های شرکت  خصوص  در شود  تاکید مجوزها، صدور  جمعبندی در -1

 یراز بنیانی، دانش صممرفاً نه و باشممد معتبر تاریخ با فناور مجوز داشممتن اسممتان زیسممت محی  محترم کل اداره توسمم 

 . محصول دو یا یک فق  نه و شود می شامل را شرکت فعالیت کل پارک در استقرار

شی    یا ساز نمونه هایشرکت   با درارتباط -2 ستورالعمل  صمت  سازمان  اینکه به توجه با محدود تعداد با ساز سفار  د

 خ  تجهیزات بدون و محور دانش فعالیت با منطبق که نمود آمادگی اعالم سممازمان  این ندارد، زمینه این در خاصممی 

 هداشت  را پروانه صدور  خصوص  در الزم تعامالت سال،  شعار  به توجه با و بنیان دانش های شرکت  با همراهی در تولید،

شد  سعه، تحقیق یپروانه عنوان تحت معادلی هایپروانه صدور  از توانند می بنیان دانش های شرکت   و با  یهپروان وتو

 .  گردند مند بهره هم ومعدنیصنعتی پژوهش یپروانه و ومهندسیفنّی

  پارک برای خانه تصفیه  و فاعالب  شبکه  تاسیس  لزوم بر مبنی زیست  محی  مقررات و قوانین موعوع  خصوص  در -3

سوب  پاک صنایع  جزو بنیان دانش های شرکت  اینکه علیرغم اینکه توجه با فناوری و علم س  بر اما شوند  می مح  اسا

شتن  با صنایع  و ها شرکت   قوانین   اب لذا شوند  مجهز خانه تصفیه  و فاعالب  شبکه  به باید لزوماً نیرو، نفر 50 بالغبر  دا

عالب  آوری جمع شبکه  وجود عدم به توجه ساعدت  پارک، سایت  در فا  شدن  اجرایی تا جایگزین راهکارهای با الزم م

 .شود انجام استان زیست محی  کل اداره سوی از فاعالب ی شبکه پروژه

 استان فناوری و علم پارک در مستقر های شرکت مالیاتی معافیت

سه  در شده  مطرح مطالب به عنایت با ستقر  هایشرکت  تمامی موجود،  مقررات و قوانین  اجرای در  و جل   پارک در م

 فترد سرپرست   توس   پارک، سرزمین  دقیق تعریف به توجه با شوند  می قلمداد عملکرد مالیات از معاف فناوری و علم

 از غیر صممالح،ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسممعه و ریزیبرنامه گذاری،سممیاسممت 

 از معاف باید هم پارک هایساختمان سایر قوچان، -مشهد  جاده 12 کیلومتر در مستقر  پارک، اصلی  سایت  و ساختمان 

 از یکی تیراژ سمماختمان در مسممتقر شممرکت 13  ولی(. 03/05/1401 مورخ 113957 شممماره نامه) باشممند مالیات

 و دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار قرارداد بوده، فناور مجوز دارای و شده واقع شهر در که استان پارک هایساختمان

صلی  سایت  در که پارک ع و  هایشرکت  سایر  نیز، ستان  فناوری و علم پارک ا ستقر  ا ستند،  م  از یریپیگ رغمعلی نی

 .کنند استفاده مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته هنوز بنیاندانش قرارگاه دبیر

سات    و ها شرکت  از حمایت قانون)بنیان دانش های شرکت  مالیاتی معافیت با مرتب  قانونی مفاد س   و انبنی دانش مؤ

 ((30/08/1389 مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری

 :3 ماده

 سال پانزده مدت به صادراتی عوارض و بازرگانی سود گمرکی، عوارض،حقوق مالیات، پرداخت از معافیت -الف 
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ستقرار  اولویت -ج شی،  واحدهای ا سی  و فناوری پژوه سات    و ها شرکت  تولیدی و مهند س عوع  بنیان دانش مؤ  این مو

 فناوری و علم ویژه مناطق یا و اقتصادی ویژه مناطق رشد، مراکز فناوری، و علم های پارک محل در قانون

  داده اجازه المللی بین های همکاری تقویت و بنیان دانش مؤسممسممات و ها شممرکت توسممعه و ایجاد منظور به -9 ماده

  های مأموریت انجام جهت در فناوری و علم های پارک در مسممتقر مهندسممی و فناوری و پژوهشممی واحدهای میشممود

  و خارجی گذاری سمممرمایه عوارض و مالیاتی های معافیت کار، رواب  خصممموص در آزاد مناطق قانونی مزایای از محوله

 .گردند برخوردار المللی بین مالی مبادالت

 :گردید مقرر نظر تبادل و بحث از پس لذا

 وزارت ریفناو یتوسعه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست دفتر سرپرست توس   پارک، سرزمین  دقیق تعریف به توجه با -1

  جاده 12 کیلومتر در مستقر  پارک، اصلی  سایت  و ساختمان  از غیر صالح، ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم،

  اب مکاتبه طی  شورا  جلسه  در طرح عمن  لذا باشند  مالیات از معاف باید هم پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشهد 

 مورخ 113957 شمممماره نامه) پارک سمممرزمین تعریف برای علوم وزارت نامه تا شمممود پیگیری مالیاتی امور سمممازمان

ستفاده  جهت( 03/05/1401 ستان  مالیاتی امور سازمان  توس   مربوطه ینامهآیین 9 یمادّه مالیاتی معافیت از ا  مورد ا

 .گیرد قرار پذیرش و بررسی

  یجادا مالیاتی امور سازمان  در بنیان دانش های شرکت  مالیاتی مشکالت  و مسائل  به رسیدگی  برای ویژه کارگروهی -2

 شود

 مسمممتقیم های  مالیات   قانون  244 یمادّه  3 بند  طبق مالیاتی   اتهی  در بنیان دانش انجمن ینماینده   معرّفی برای -3

 بررسی  خصوص  این در تا شود  ارسال  نمانیده معرفی جهت مالیاتی امور سازمان  به بنیان دانش انجمن سوی  از اینامه

 گیرد صورت الزم هایهماهنگی  و

شدید  علیرغم شده،  مطرح مطالب جمعبندی در شکالت  ت شور  در موجود م شنامه  و ک  در مرکزی بانک جاری سال  بخ

  و نیانب دانش صنایع  از حمایت و سال  شعار  به توجه با بانکی، تسهیالت  پرداخت هایسیستم   کلی مسدودسازی   جهت

 یشنهاد پ دو،  بنیان دانش صنایع  و ها شرکت  به تسهیالت  ارائه اولویت جهت در ملی بانک داخلی بخشنامه  به توجه با

 زیر ارائه گردید. شرح به

سیدگی  خصوص  در تخصصی   شعبه  عنوان به را بانکی شعب  از یکی ها بانک هماهنگی شورای  -1 سهیال  به ر  تت

 .نماید تعیین بنیان دانش بانکی

صی    بانک -2 ص عوع   تخ سهی  ارائه جهت شکوفایی  و نواوری صندوق  از منابع دریافت پیگیری نمایند تا مو  التت

 در اولویت قرار گیرد . بنیان دانش بانکی

 :گردید مقرر لذا با عنایت به پیشنهادات فوق

  کبان هماهنگی شورای  به و تهیه جامع پیشنهادات  و موعوع  طرح از نویسی  پیش بنیان دانش های شرکت  انجمن -1

ستورکار  در تا نماید ارائه ها سه  د ستان بانکهای  هماهنگی شورای  جل سی ب گرفته، قرار مربوطه نمایندگان ح ور  با ا  رر

 نماید دریافت ای مصوبه استانی پذیرش قابلیت با و شود
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 پیشنهادات

  و  برداری بهره های پروانه صممدور ،تسممهیالت و مالی تأمیندر زمینه  دانش بنیان های مشممکالت شممرکت در ارتباط با

ی دبیرخانه شورا و شهرکها ،   در سطح شهر   استقرار ، استان  فناوری و علم پارک در مستقر  های شرکت  مالیاتی معافیت

 :نماید گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات ، پیشنهادات زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می 

  هاییرکتشدسته اول   شوند،می تقسیم دودسته به استقرار لحاظ به بنیاندانش هایشرکتبا توجه به اینکه  -1

شان  که شتر  فعالیت ست  تولید و صنعت  حول بی   اوریفن و علم هایپارک یا صنعتی  هایشهرک  در باید که ا

  و حسب قانون ندارند صنعتی  هایشهرک  در استقرار  به نیاز که است  هاییشرکت  دوم، دسته  ، .شوند  مستقر 

  هایشرکت مثال، طوربهو مقررات مربوطه) قانون دانش بنیان( می توانند در داخل شهرها استقرار پیدا کنند، 

صوص  درلذا  ،زیارت و فرهنگ و تی سی  آی حوزه در فعال ستقرار  خ در داخل و   بنیان دانش های شرکت  ا

 پیشنهاد می گردد.و ف ای شهری بدین شرح خارج شهرکها 

ستقرار پیرامون   :لفا ستفاده از   ی دانش بنیانشرکتها   ا  جهش قانون 6 ماده الف ظرفیت قانونی بند.با ا

  6 ماده  الف بند  به موجب    نظر به اینکه     در درون شمممهرها   11/02/1401 مصممموب بنیان  دانش تولید 

وری،  حمایت از پارک های علم و فنادر راستای  و   11/02/1401 مصوب  بنیان دانش تولید جهش قانون

  عبارتو در راستای شفافیت موعوع در قوانین و مقررات شهردارها،      شرکت ها و موسسات دانش بنیان    

صره  در «بنیاندانش شرکتهای  دفتر و» صالحی  شهرداری  قانون( 55) ماده( 24) بند تب صممممموب   ا  م

سی  دفتر» عبارت از پس ،17/5/1352 عافه  «مهند ست    ا سر       لذا  .شده ا سرا شهرداریهای  عرورت دارد 

و دفتر  )اعافه شدن    استان عمن اطالع رسانی در این خصوص طی دستورالعمل یا شیوه نامه ای مراتب      

 ،17/5/1352 مصممموب اصالحی شهرداری قانون( 55)ماده ( 24) بند تبصره دانش بنیان ( درشرکتهای 

سی  دفتر» عبارت از پس سبت به اجرایی نمودن قانون  مهند صدور مجوز   را به عوامل اجرایی ابالغ و ن و 

 اقدام نماید. برای شرکتهای دانش بنیان 

ستقرار ( ب  ستگاه  بنیان، دانش تولید جهش قانون 6 ماده ب بندبه موجب  تجمیعی؛ صورت  به ا   های د

 را خود سمماختمان های و زمین امالک، مجازند کشمموری خدمات مدیریت قانون 5 ماده موعمموع اجرائی

 آزاد دانشمگاه  نوآوری سمراهای  فناوری، و علم پارکهای بنیان،دانش مؤسمسمات   و شمرکتها  اسمتقرار  برای

دهند.    قرار آنها  اختیار  در مقررات و قوانین طبق مالکیت،   واگذاری  بدون  خالق، واحدهای   و اسمممالمی

تاریخ ابالغ این قانون توسممم  وزارت امور   ماه از  نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سمممه     آیین همچنین

صادی و دارایی تهیه می  صویب هیأت وزیران می   اقت سد شود و به ت ش نویس آئین با توجه به اینکه پی .ر

ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریاسممت یشممنهاد مشممترک وزارت امور اقتصمماد   به پ نامه اجرایی آن 

پیش  2از آنجائیکه بر اساس ماده  گردیده است وارسال  به هیات وزیران جهت تصویبتهیه و  جمهوری 

مجازند فهرست زمین ها و ساختمان های قابل واگذاری و    آئین نامه اجرایی: دستگاه های اجرایی   نویس

موعمموع ائین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شممورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان 

ست مراتب را به نحو مقت ی به     آن قانون جهش تولیدات دانش بنیان قرار دهند و  8ماده  شورا موظف ا
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به  شورا مقرر می نماید از طریق استانداری و شورای مرکز   لذا  د. نواحدهای بهره بردار اطالع رسانی نمای 

 صورت استانی و ملی پیگیری گردد:

  قانون جهش تولید دانش بنیان 6مه اجرایی بند ب ماده آئین ناتصمموبب و اجرایی شممدن  (1-ب 

صویب آئین نامه  تا داجرایی پیگیری گرد ست  ،پس از ت ستگاه  اماکن لی گیری با پی اجرایی های د

  و علم پارک اختیار در و از طریق شورای راهبری مذکور احصاء استان ها، محترمهای استانداری  

  سممامانه در و گرفته قرار پارک به متعلق اماکن زمره در ف مماها این تا گیرد قرار اسممتان فناوری

  در فناور واحدهای اسممتقرار کالبدی ف ممای اطالعات ثبت تایید مشممابه)  گردد ثبت علوم وزارت

ست    03/05/1401 مورخ 113957 شماره  نامه سدف،  سامانه  ستگذاری    دفتر سرپر   برنامه سیا

  فناور و بنیان دانش شمممرکتهای تا( خصممموص در علوم وزارت نوآوری و فناوری توسمممعه و ریزی

 .  نمایند استفاده قانون مزایای از بتوانند

هاد   همچنین ( 2-ب های  انجمن به پیشمممن یان  دانش شمممرکت ند  بن در خصممموص  رمذکو  فرای

و   پیگیری گردداز سوی انجمن   ، یبخش خصوص   از احصاءساختمان ها و ف اهای قابل واگذاری   

 .گیرد قرار استان فناوری و علم پارک اختیار در

صنعتی توس      -2 شهرکهای  سازی،  موعوع واگذاریهای  شین  صنعتی توس و    و ما شهرک  با توجه به اینکه در دو 

شهرک ها            شد در هریک از  شورای گفت وگو توافق و مقرر  سه  سازی در جل شین  هکتار با اولویت  100ما

تسممریع در فرایندهای اجرایی  توسمم  کسممب و کارهای دانش بنیان واگذار گردد لذا در این ارتباط تاکید بر 

 متولیان امر می گردد.  

  و موانع و فناوری و علم هایپارک در مستقردانش بنیان   هایشرکت برای  برداریبهره پروانه صدورپیرامون  -3

شهای   سعه  یا اخذ زمینه در هاشرکت  روی پیشچال  حفاظت سازمان  با عمدتاً که تولید برداریبهره پروانه تو

ست  محی  شد  می به عنوان متولی  زی عوع  همچنین و با  تولید خ  که هاییشرکت  برای پروانه صدور  مو

سوم  شی    بع اً  و ندارند مر ستند،و با عنایت به اینکه   ساز سفار ستقر  شرکتهای ه   ونقان طبق ،ها پارک در م

  توانند می فعّال  ینامه  اجاره  و پارک  از اعتبار  دارای فناور  مجوّز با  فق  و هسمممتند  فناوری  واحد  مجوز دارای

 :شورا مقرر نماید لذا. باشند داشته برداریبهره یپروانه

عوع    الف( شفافیت مو ست به هنگام   با توجه به  صوص  در مجوزها، صدور اداره کل محی  زی  شرکت  خ

ستقر  های ست  ارزیابی مالک  پارک، در م شتن بر عالوه  محیطی زی   اب فناور مجوز ،بنیانی مجوز دانش دا

  .نیز مالک قرار گیرد  معتبر  تاریخ

شی   یا ساز نمونه هایشرکت   با درارتباطب(  صمت  اداره کل  اینکه به توجه با محدود تعداد با ساز سفار

ند و لیکن اعالم آمادگی نموده اند تا  ندار زمینه این در خاصمممی دسمممتورالعملاعالم می دارند  اسمممتان 

صوص بعمل آید لذا     ساعدت های الزم در این خ ستان  صمت  شورا مقرر نماید اداره کل   م   با منطبق ،ا

  به  توجه  با  و بنیان  دانش های  شمممرکت  با  همراهی در تولید،  خ  تجهیزات بدون  و محور دانش فعالیت  
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 زا وانندبت  بنیان دانش های شرکت   و دنباش  داشته  را پروانه صدور  خصوص  در الزم تعامالت سال،  شعار 

  پژوهش یپروانه و ومهندسی فنّی یپروانه وتوسعه، تحقیق یپروانه عنوان تحت معادلی هایپروانه صدور 

   .گردند مند بهره ومعدنیصنعتی

بر اساس ائین نامه اجرایی داخلی سازمان حفاظت محی  زیست     ؛پارک سایت  در فاعالب  آوری جمع شبکه   -4

شماره        عوی به  سان ر ست خرا عوع نحوه   24/11/1395مورخ  52387/95ابالغی به اداره کل محی  زی مو

در خصوص واحدهای صنعتی و خدماتی    برخورد و عواب  با واحدهای صنعتی تولید کننده فاعالب انسانی،      

صنعتی بطور               شتی و  عالب بهدا سائل فنی فا شتی بوده و و یا بنا به لحاظ م عالب بهدا صرفًا دارای فا که 

صفیه می گردد   صد   90-80با تاکید بر اینکه جداگانه ت ستقر در پارک علم و    بنیان دانش های شرکت  در م

سپتیک تانک منوط به رعایت کلیه موارد فنی     لذا ا شوند  می محسوب  پاک صنایع  جزو فن آوری ستفاده از 

صنعتی مذکور   ع جهت مراکز خدماتی و  سقف   یبر مبنای تو شاره در آئین نامه تا  بالمانع  نفر  150حات مور ا

شخیص  ست.     ت شده ا عالب  آوری جمع شبکه  وجود عدم به توجه با نماید مقرر شورا   لذاداده   سایت  در فا

ست    شبکه  آوری جمع پروژه شدن  اجرایی در جهت الزم مساعدت  پارک علم و فناوری،پارک و بنا به درخوا

 محی  کل اداره سمموی از عملکرد مالیات از معاف فناوری و علم پارک در مسممتقر هایشممرکت فاعممالب ی

 .شود انجام استان زیست

 مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون  اجرای در ؛فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت معافیت مالیاتی -5

  پارک در مستقر هایشرکت تمامی ،30/08/1389 مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش

 توسممم  پارک،  سمممرزمین دقیق تعریف به رغم  باشمممند.و لیکن    می عملکرد مالیات   از معاف  فناوری  و علم

 عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسممعه و ریزیبرنامه گذاری،سممیاسممت دفتر سممرپرسممت

صلی  سایت  و ساختمان  از غیر صالح، ذی مرجع ستقر  پارک، ا شهد  جاده 12 کیلومتر در م  سایر  قوچان، -م

 13  ولی(. 03/05/1401 مورخ 113957 شممماره نامه) باشممند مالیات از معاف باید هم پارک هایسمماختمان

ستقر  شرکت  ستان  پارک هایساختمان  از یکی هتیراژ ساختمان  در م  مجوز دارای و شده  واقع شهر  در که ا

 اصلی سایت در که پارک ع و هایشرکت سایر نیز، و دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار قرارداد بوده و فناور

شورا  لذا .نندک استفاده  مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته تاکنون  نیستند،  مستقر  استان  فناوری و علم پارک

 مقرر نماید:

  و ریزیبرنامه گذاری،سممیاسممت دفتر سممرپرسممت توسمم  پارک، سممرزمین دقیق تعریف به توجه با الف(

  سایت  و ساختمان  عالوه بر  صالح، ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسعه 

 از معافمشمول   هم پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشهد  جاده 12 کیلومتر در مستقر  پارک، اصلی 

 زمینسممر تعریف برای علوم وزارت نامه تانمایند  پیگیریاداره کل مالیاتی اسممتان  لذامی باشممند  مالیات

 ینامهآیین 9 یمادّه مالیاتی معافیت از استفاده جهت( 03/05/1401 مورخ 113957 شماره نامه) پارک

 .گیرد قرار پذیرش و بررسی مورد استان مالیاتی امور اداره کل  توس  مربوطه
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 در نبنیا دانش های شرکت مالیاتی مشکالت و مسائل به رسیدگی  برای ویژه موعوع  ایجاد کارگروه  ب(

( با  های مالیات قانون  244 یمادّه 3 بند طبق مالیاتی تهیأ درمعرفی نماینده  ) مالیاتی  امور اداره کل  

ستقر در اتاق             سیون مربوطه م ستان و کمی شاورزی ا صنایع معادن و ک سازو کار اتاق بازرگانی  توجه به 

 مقرر شد ازآن طریق روند اجرایی دنبال شود

در جهت  مرکزی سممال جاری بانک موجود در کشممور، عملکرد مشممکالت تشممدید با توجه به اینکه علیرغم -6

ست     لیک مسدودسازی   که عمال منجر به بانکی شبکه  در پول خلق زا جلوگیری بر مبنی عدتورمی  هایسیا

ستم    سهیالت  پرداخت هایسی شکالت  ت سهیالت  و مالی تأمین بانکی و ایجاد م   و انبنی دانش های شرکت  ت

ست و     شده ا شنامه  به توجه با و بنیان دانش صنایع  از حمایتعرورت   و سال  شعار  به عنایت بافناور   بخ

 شورا مقرر نماید : بنیان دانش صنایع و ها شرکت به تسهیالت ارائه اولویت جهت در ملی بانک داخلی

بانکی برای شمممرکتهای دانش بنیان و عبور از  تسمممهیالت با توجه به عمممرورت  فراهم نمودن ارائه الف(

شعبه            صوص تعیین  شنهادات در خ شرکت های دانش بنیان، پی ست انجمن   شرای  موجود به درخوا

 رکتش  بنیان به صورت مکتوب توس  انجمن   دانش بانکی تسهیالت  به رسیدگی  خصوص  در تخصصی  

 شممورای جلسممه دسممتورکار موعمموع در  تا گردد  ارائه ها بانک هماهنگی بنیان به  شممورای دانش های

ستان  هماهنگی س  پذیرش تا پیرامون قابلیت گرفته، قرار مربوطه نمایندگان ح ور  با بانک های ا  تانیا

در جهت انتخاب شعبه تخصصی بانکی برای پیگیری امور شرکت های دانش بنیان و      تصمیمات اجرایی  

 دریافت منابع از محل صندوق نوآوری جهت ارائه تسهیالت دانش بنیان  اتخاذ گردد

 هب رسیدگی  خصوص  در تخصصی   شعبه  عنوان به را بانکی شعب  از یکی ها بانک هماهنگی شورای  ب(

   .نماید تعیین بنیان دانش بانکی تسهیالت

 التتسهی  ارائه جهت شکوفایی  و ورینوآ صندوق  از منابع دریافت انتخابی موعوع   تخصصی   شعبه   ج( 

 .با جدیت پیگیری نمایند بنیان دانش بانکی

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 23/08/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  جلسه سی و سومین صورتجلسه  -1

 بنیان دانش های شرکت انجمن 1401-8-16 مورخ 140101211 شماره نامه -2

  مقررات عمن  که مواردی در جز مالیاتی های اختالف کلیه به رسیدگی  مرجع" :مستقیم  های مالیات قانون  244 یمادّه -3

ست  مالیاتی اختالفات حل هیأت ،شده  بینی پیش دیگری مرجع قانون این   زیر شرح به نفر سه  از مالیاتی اختالف حل هیأت هر. ا

 :شود می تشکیل

 کشور مالیاتی امور سازمان نماینده نفر یک  -1 

سته    ق ات  میان از نفر یک  -2  ش ست  به امانت و وثاقت شرط  با مالیاتی امور در مطلع دانان حقوق یا بازن   سازمان  درخوا

 استان هر دادگستری کل رئیس انتخاب و مالیاتی امور
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شاورزی  و معادن و صنایع  بازرگانی، اتاق از نماینده نفر یک  -3 سمی  حسابداران  جامعه ایران، تعاون اتاق ایران، ک   ایران، ر

شاوران  جامعه سمی  م صناف  اتاق ای، حرفه مجامع ایران، مالیاتی ر سالمی  شورای  ایران، ا   وکال، مرکز وکال، کانون شهر،  ا

  برگ به اعتراض با همزمان مودی. شمموند می منصمموب سممال سممه مدت برای که خانواده مشمماوران و رسمممی کارشممناسممان

  اختالف حل هیأت جلسممات در شممرکت جهت خود نماینده عنوانبه را بند این مراجع از یکی مالیات مطالبه یا تشممخیص

شخیص  برگ که صورتی  در. نماید می معرفی مالیاتی شد  شده  قانونی ابالغ مالیات ت سلیم  با همزمان یا و با   به اعتراض ت

  مورد مالیات موعمموع یا مودی فعالیت نوع به توجه با ننماید، اعالم را خود انتخاب مودی قانونی مهلت در تشممخیص برگ

 .شود می انتخاب نفر یک ماده این( 5) تبصره رعایت با مزبور نمایندگان بین از رسیدگی،

  االجراء الزم و قطعی آراء اکثریت با هیأت رأی و یابد می رسمیت ع و سه هر ح ور با مالیاتی اختالف حل هیأتهای جلسات م  1 تبصره

 ".گردد قید رأی متن در باید اقلیت نظر ولی است،

ست   03/05/1401 مورخ 113957 شماره  نامه -4 ست    دفتر سرپر سعه  و ریزیبرنامه گذاری،سیا   فناوری یتو

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 زیست محی  کل اداره 1401-9-7 مورخ 28843 شماره نامه -5

 مصممموب اختراعات و ها نوآوری سمممازی تجاری و بنیان دانش مؤسمممسمممات و ها شمممرکت از حمایت قانون -6

30/08/1389 

 فاعالب تصفیه قانونی مستندات -7

 


