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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 (رضوی خراسان بنیان دانش های شرکت انجمن 140101211 شماره نامه) بنیان دانش های شرکت مشکالت و موانع بررسی و طرح

 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 

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

 بنیان دانش هایشرکت مشکالت و موانع ،23/08/1401 جاری مورخ سال در رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه سومین و سی در

 آنها الیاتیم معافیت و وفناوری علم هایپارک در مستقر هایشرکت برداریبهره پروانه صدور فناور، و بنیان دانش هایشرکت تسهیالت و مالی تأمین مشکالت رفع جمله از

 .گردید بررسی و مطرح استان، در پاک بنیاندانش شهرک تأسیس برای زمین هکتار 100 اختصاص همچنین، و استقرار مشکالت و
 

 هکتار ۲۰۰ که دش مقرر پیشین، دولت در. است زمین موضوع هستند، مواجه آن با بنیاندانش هایشرکت که مشکالتی از یکی: کرد بیان دبیرخانه این رئیس ،«لبافی اکبر علی»

 حیطیم زیست نکات رعایت با هاشرکت این و یابد اختصاص برآبکم صنایع و بنیاندانش هایشرکت برای سازیماشین شهرک در هکتار ۱۰۰ و توس صنعتی شهرک در زمین

 اجرایی تاکنون هک شود می پیگیری بنیان دانش شرکتهای و پارک مجموعه سوی از بنیاندانش هایشرکت به سازیخانه شرکت مجموعه واگذاری موضوع افزود لبافی. کنند فعالیت

  .است نگردیده

 برای: ردک تصریح است، مطرح موضوع دو  صنعتی های شهرک و شهر در بنیان دانش هایشرکت استقرار خصوص در اینکه بیان با استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 نداشته آلودگی نیانبدانش هایشرکت از بسیاری لذا. باشند نداشته آلودگی و بریآب منابع و رعایت را محیطی زیست نکات بایستی هاشرکت این بنیاندانش هایشرکت استقرار

 و منوعیتم موضوع تهران در. کند صادر اطالعات آوری فن حوزه بویژه شهر در را بنیاندانش هایشرکت استقرار اجازه باید نیز شهرداری همچنین. کند پیدا استقرار توانندمی و

 تسری مشهد هب زمینه این در تهران اخیر مصوبه  کنیم دنبال میبایستی و شد برداشته  دولت اخیر مصوبه با صنعتی های لکه دهی سامان و کیلومتری ۱۲۰ شعاع  های محدودیت

 .کند پیدا
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 است نشده فراهم سازیماشین شهرک و توس صنعتی شهرک در زمین هکتار 200 واگذاری برای شرایط* 

: کرد رنشانخاط هستند، شهرها در استقرار به مجاز پاک هایشرکت بنیان،دانش هایشرکت جهش قانون در اینکه به اشاره با خراسان فناوری و علم پارک معاون امینی، اکبر سپس

 شهرک در زمین هکتار ۲۰۰ واگذاری برای شرایط. کرد اشاره... و گاز برق، آب، انرژی، زمین، به توانمی آن جمله از که هستند مواجه متعددی مشکالت با بنیاندانش هایشرکت

 زیست نکات و پاک هایفعالیت هاشرکت این اعظم بخش و پاک غیر هایفعالیت بنیاندانش هایشرکت از برخی تنها. است نشده فراهم سازیماشین شهرک و توس صنعتی

 . کنندمی رعایت را محیطی

 عنوان. دندش بنیاندانش هایشرکت به خود هایساختمان واگذاری به ملزم اجرایی هایدستگاه فناوری، و علم پارک هایپیگیری و تالش با: کرد عنوان فناوری و علم پارک معاون

 اجرایی را آن شهرداری اما دارد؛ قرار ها،شهرداری قانون 55 ماده 24 بند در استقرار، برای مسکونی واحدهای از استفاده به مجاز مشاغل لیست در بنیان دانش هایشرکت

 آنها. تندهس بنیاندانش نیز محور تولید هایشرکت برخی. باشند داشته حضور شهرها در توانندمی راحتی به و ندارند آلودگی آنان. هستند خالق بسیار IT هایشرکت. کندنمی

 برچسب صول،مح نام شنیدن با تنها و تولید نحوه از اطالع عدم دلیل به اما کردند؛ تولید نوین صورت به را شدمی تولید زیاد، منابع و انرژی صرف با گذشته در که محصوالتی

 . گردد برطرف موضوع این تا شود تولید دیگری نام با نوین محصوالت بایستی لذا. شودمی زده هاشرکت این به منابع اتالف و آلودگی

 اظهار و اکیدت بنیان دانش شرکتهای استقرار مشکالت رفع راستای در هادرخواست از یکی عنوان به دو شماره فناوری و علم پارک احداث برای زمین یک اختصاص لزوم بر امینی

 حیث زا خراسان بنیاندانش هایشرکت. دارد وجود آن واگذاری امکان و است مشهد شهر نقطه بهترین در قدیمی و فرسوده کارخانه این. دارد وجود مشهد نزدیکی در زمینی: کرد

 . دارند فروش بازار استان از خارج در رضوی خراسان بنیاندانش محصوالت درصد ۸۰ حدود. دارند را اول رتبه کشور در صادراتی محصوالت تعداد و فروش

 هایرکتش مالیاتی معافیت موضوع. است نشده حل موضوعات مشهد در اما شده؛ برطرف کشور در بنیاندانش هایشرکت مشکالت حل برای قانونی موارد: کرد خاطرنشان وی

 .  است مسائل دست همین از بنیاندانش

 فناوری و علم هایپارک در بندیرده براساس مجازند پیشرفته صنایع واحدهای و بنیاندانش هایشرکت: کرد تاکید نیز استان بنیان دانش هایشرکت انجمن دبیر بخش،روح میثم

 مجازند محیطی، تزیس بندیرده مبنای بر پیشرفته صنایع واحدهای و بنیاندانش هایشرکت همچنین،. کنند دریافت برداریبهره پروانه و تاسیس جواز و شوند مستقر رشد مراکز و

. نندک پیدا استقرار مجاز، صنعتی هایمکان یا شهرها داخل کارگاهی و صنعتی هایکاربری در استقرار، محدودیت دارای شهرهای سایر و تهران کیلومتری ۱۲۰ شعاع محدوده در
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 هایکاربری در توانندمی هاشرکت این. شوندنمی بندیرده این مشمول کنند،می فعالیت انبوه تولید از قبل مرحله در و سفارشی و آزمایشگاهی حد در که بنیاندانش هایشرکت البته

 محیطیزیست بندیدهر طبق باید هستند، صنعتی و انبوه تولید دارای که بنیاندانش هایشرکت اما کنند؛ دریافت برداریبهره پروانه و تاسیس جواز و شوند مستقر شهرها کلیه مجاز

 .شوند مستقر

 ندارند شهر در حضور برای ممنوعیتی خدماتی، کاربری با بنیان دانش هایشرکت

. تاس مشخص زیست محیط اداره موضع بنیاندانش هایشرکت استقرار موضوع در: کرد اظهار رضوی خراسان زیست محیط حفاظت کل اداره کارشناس زاده،طالب قادر ادامه در

 .ایم نموده اقدام اساس همین بر نیز گذشته در. کنیم جلوگیری هاشرکت این استقرار از توانیمنمی شود، اخذ الزم مجوزهای و قانونی روال اگر

 هایتدرخواس: کرد تصریح و برد نام کالنشهر این در کننده تولید هایشرکت فعالیت برای محدودیت و ممنوعیت دو عنوان به مشهد غرب محور و کیلومتری ۳۰ شعاع از وی

 برای یتیممنوع دارند، خدماتی کاربری و کنندمی تولید کشاورزی محصوالت که بنیاندانش هایشرکت. دارد وجود مشهد غرب در بنیان دانش هایشرکت استقرار برای متعددی

 . ندارند شهرها در حضور

 هاآن. دارند ورحض جاهمان در تأسیس ابتدای از هستند مستقر پارک در که بنیاندانش هایشرکت که است این نمود توجه بدان باید که دیگری مسئله: کرد خاطرنشان زدهطالب

 اختیار در را محل و شده خارج باید اندشده توانمند و کنندمی ثروت به تبدیل را ایده که بنیانیدانش هایشرکت که است حالی در این. نکردند ترک را محیط الزم توانمندی از بعد

 . دهند قرار نوپا هایشرکت

 باشد فناوری و علم پارک در آنها استقرار به معطوف نباید بنیان دانش هایشرکت از حمایت

. است بیشتر IT تیآی حوزه در شرکتها فراوانی خراسان، بنیاندانش هایشرکت میان در: گفت استان بنیاندانش هایشرکت انجمن مدیره هیئت عضو تقوایی، مرتضی ادامه، در

 چرا اما شوند؛ مستقر شهر در توانندمی IT هایشرکت شوند، تقسیم مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک به هاشرکت اگر. هستند مشغول حوزه این در هاشرکت درصد ۶۰ حدود

 یهماهنگ یک نیازمند ما. گیردنمی صورت آنان از الزم هایحمایت باشند، داشته حضور پارک فضای از خارج در اگر زیرا دارند؟ فناوری و علم هایپارک در حضور به درخواست

 پارک در ضورح برای متعدد درخواست مسئله اقدام، این با. شود اعطا بایستی نیز پارک از غیر فضای در بنیاندانش هایشرکت به الزم هایحمایت و امتیازات. هستیم بخشیبین

 .  شد خواهد حل
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 داده آنان به خروج اجازه اما دارند؛ را تاسیس تازه هایشرکت نفع به پارک ترک به تمایل که دارند حضور فناوری و علم پارک در متعددی بنیاندانش هایشرکت: شد یادآور وی

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

 واحدهای به توس صنعتی شهرک در زمین هکتار ۲۰۰ واگذاری: کرد بیان نشست این نخست کار دستور مباحث بندی جمع در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی،

 عنوان به باشد،می  قبلی توافقات از که سازیماشین شهرک زمین هکتار ۱۰۰ واگذاری همچنین،. شد خواهد پیگیری دیگر بار است، باالدستی اسناد و دولت مصوبه که بنیان دانش

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

 بنیان دانش هایشرکت مالیاتی معافیت قانون اجرای موانع

 .بود قانون این اجرای و فناوری و علم پارک در مستقر بنیان دانش هایشرکت مالیاتی معافیت خصوص در نشست، این دوم کار دستور اما

 فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت کلیه موجود،  مقررات و قوانین اجرای در: گفت کار دستور این تشریح در استان، وگویگفت شورای دبیرخانه کارشناس سبزواری، سمیرا

 عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسعه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست دفتر سرپرست توسط پارک، سرزمین دقیق تعریف به توجه با باشند می مالیات از معاف

 مستقر شرکت  ولی. باشند مالیات از معاف باید هم پارک هایساختمان سایر قوچان، -مشهد جاده ۱۲ کیلومتر در مستقر پارک، اصلی سایت و ساختمان از غیر صالح،ذی مرجع

 پارک عضو هایشرکت سایر نیز، و دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار قرارداد بوده، فناور مجوز دارای و شده واقع شهر در که استان پارک هایساختمان از یکی تیراژ ساختمان در

 .کنند ادهاستف مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته هنوز بنیاندانش قرارگاه دبیر از پیگیری رغمعلی نیستند، مستقر استان فناوری و علم پارک اصلی سایت در که

 وجود اجرا فرآیند در برداشت اشتباه یک مالیاتی معافیت خصوص در. شد خواهد حل بنیان دانش هایشرکت مالیاتی معافیت مربوطه هایدستگاه افزاییهم با: کرد تاکید لبافی

. شود سازیافشف و تهیه دستورالعملی خصوص این در بایستی لذا. دارند مالیاتی معافیت هستند، مستقر هاپارک در تنها که هاییشرکت باالدستی، اسناد اجرای شیوه در. دارد

 ندرو موضوع این روندی، چنین طی با. هستند پارک شامل 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
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 کل اداره به هاشرکت این بنیان،دانش شرکت توسط مجوز دریافت از پس: کرد عنوان نیز رضوی خراسان تجارت و معدن صنعت، سازمان فلزی صنایع اداره رئیس کیومرثی، قاسم

 میان، این در اما د؛ش خواهد پیگیری اجرایی هایکانال طریق از و است اجرایی بنیاندانش هایشرکت مالیاتی معافیت. شود عمل آنها به نسبت قانون طبق تا شوندمی معرفی مالیاتی

 . کنندمی عمل ایسلیقه صورت به مالیاتی هایکارشناس از برخی

 فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت برداری بهره پروانه صدور موانع

 .بود فناوری و علم هایپارک در مستقر هایشرکت برداریبهره پروانه صدور خصوص در نشست این سوم کار دستور

 پیش هایسختی و موانع فناوری، و علم هایپارک در مستقر هایشرکت برداریبهره پروانه صدور موضوع در: کرد اظهار خصوص این در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 شود فصل و حل باید زیست محیط از حفاظت سازمان نظر با عمدتا که است تولید برداریبهره پروانه توسعه یا اخذ زمینه در هاشرکت روی

 چراکه شد؛ رحمط نشست این در که بود دیگری دغدغه هستند، سازسفارشی بعضا و ندارند مرسوم تولید خط که هاییشرکت برای پروانه صدور بحث: داشت اذعان نیز سبزواری

 هایشرکت برداریبهره پروانه معادل ایپروانه صدور برای زودتر هرچه صمت سازمان که است نیاز و شوندمی قلمداد دسته این جزو فناور و بنیان دانش هایشرکت از بسیاری

 .بیندیشد تدبیری تولید خط دارای

 به روانهپ ارائه خصوص در مشکلی حال به تا استان زیست محیط کل اداره در: کرد تاکید موضوع، این به پاسخ در رضوی خراسان زیست محیط کل اداره کارشناس زاده،طالب

 هایشرکت اب زیست محیط اداره مشکل تنها. است بوده ماه دو تنها بنیاندانش شرکت برای پروانه دریافت برای معطلی بیشترین. است نداشته وجود بنیاندانش هایشرکت

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

 دستور روانهپ صدور فرآیند و هستند مشخص تولید خط دارای هایفعالیت. شودمی صادر صنعتی هایفعالیت برای سندی عنوان به برداریبهره پروانه: کرد عنوان نیز کیومرثی

 . اشیمب داشته بنیاندانش هایشرکت با را الزم همکاری پروانه، صدور زمینه در که داریم آمادگی ما. داریم و داشته تعامل و همدلی بر سعی همیشه ما. دارد را خود مختص العمل

 شدند، همواج مشکل با پروانه صدور زمینه در که هاییشرکت. کرد خواهند استفاده کارخانجات سایر امکانات از تولید بدون هایشرکت و گرفت خواهد انجام تعامالت: افزود وی

 . شودمی ارائه پژوهشی و  معدنی صنعتی، هایپروانه زمره در بنیان دانش هایشرکت برای برداریبهره پروانه. شد خواهد حل آنان مشکل و معرفی صمت سازمان به

 فناور و بنیاندانش هایشرکت تسهیالتی و مالی تامین مشکالت تشریح
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 .بود فناور و بنیاندانش هایشرکت تسهیالت و مالی تامین مشکالت رفع خصوص در نشست این چهارم کار دستور

 جهش نقانو تصویب و بنیان دانش تولید مهم موضوع محوریت وجود با و موجود اقتصادی اوضاع وخامت رغمعلى: داشت اظهار وگویگفت شورای دبیرخانه کارشناس سبزواری،

 أسفانهمت اما باشد؛ موجود اشتغال حفظ همچنین و تولید استمرار و حفظ جهت به مولد صنایع از حمایت جهت در کالن هایگذاریسیاست رفتمی انتظار بنیان، دانش تولید

 که توضیح این با .است افزوده اوضاع وخامت بر بانکی تسهیالت و هاپرداخت کلیدی انسداد با بلکه نیاورده عمل به صنایع از حمایتی تنها نه مرکزی بانک اخیر هایگذاریسیاست

 شکالتم تشدید رغم علی امسال لکن گرفت،می صورت عامل هایبانک سوی از جدید تسهیالت پرداخت سال هر ماه بهمن از صرفا کشور بانکی نظام در جاری رویه و عرف طبق

 سیاست اصالح و تغییر به نسبت است؛ الزم توصیف این با. است نموده بانکی تسهیالت پرداخت هایسیستم کلی مسدودسازی به اقدام ای بخشنامه طبق مرکزی بانک موجود،

 .گردد اتخاذ فوری تصمیمات و تدابیر...( و گردش در سرمایه از اعم) مختلف بانکی تسهیالت پرداخت انسداد رفع و کشور اقتصادی و بانکی کالن هایگذاری

 که حالی در  کند می مصرف را خود منابع درصد ۶۸ تا 55 بین خراسان استان: کرد اظهار فناور، و بنیاندانش هایشرکت تسهیالت و مالی تامین مشکالت خصوص در نیز لبافی

 .شود نمی پرداخت تسهیالت دارد وجود تقاضا

 باید: گفت ت،اس  اندک بسیار حدود بنیان دانش هایشرکت منابع از استان سهم اینکه بر تاکید با نیز رضوی خراسان بنیان دانش شرکتهای انجمن مالی مدیر روشنک، محسن 

 . شود انجام مرکزی بانک منابع خصوص در سازیشفاف

 قانونگذار، اکیدت و باالدستی اسناد رغم علی هستند مواجه جدی مشکالت با بانکی تسهیالت تامین حوزه در بنیان دانش هایشرکت: کرد خاطرنشان لبافی نشست، این پایان در

 .کنیم دنبال گو و گفت شورای جلسه در طرح طریق از دارد ضرورت و است نکرده واگذار آنان به خاصی تسهیالت بانکی شبکه
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

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

 تولید و صنعت ولح بیشتر فعالیتشان که هاییشرکت نخست شوند،می تقسیم دودسته به استقرار لحاظ به بنیاندانش هایشرکت

 در تقراراس به نیاز که است هاییشرکت دوم، دسته. شوند مستقر فناوری و علم هایپارک یا صنعتی هایشهرک در باید که است

 .هستند نوع این از زیارت و فرهنگ و تی سی آی حوزه در فعال هایشرکت مثال، طوربه. ندارند صنعتی هایشهرک

 دانش های شرکت  و صنعتی شهرکهای در بنیان دانش های شرکت و استقرارصنایعدستور کار رفع معضل ، طرح موضوع ابقدر سو

  ۱4۰۱/۰۱/۲۲ مورخ رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه نخستین در شهر محدوده در بنیان

 .گردید  طرح ۱4۰۱/۰۱/۲5 مورخ شورا جلسه دومین و نود در مصوبات مربوطه و شد بررسی

 ساتجل در که بنیان دانش شرکتهای استقرار حوزه موانع از گزارشی گو و گفت شورای دبیرخانه رئیس :شورا 9۲ جلسه مصوبه

 دستگاههای دهاستفا فاقد و خالی محلهای و ساختمانها واگذاری پیرامون گرفته صورت توافقات جمله از، بود شده توافق شورا دبیرخانه

 به ازیس ماشین و توس صنعتی شهرک خالی های محل رضوی، قدس آستان توسط شده تعیین های محل واگذاری توافقات دولتی،

 بررسی و کسمنع قرارگاه به موضوعات استان در بنیان دانش اقتصاد قرارگاه گیری شکل به توجه با: گردید مقرر و نمود ارائه جلسه

  شود انجام محل آن در

حسب اعالم مسئوالن محترم پارک و  از آنجائیکه از مدت زمان ابالغ  مصوبه مذکور تا کنون موضوع در قرارگاه دانش بنیان

جهت  اتب مر دانش بنیانشرکت های محترم از سوی انجمن  الذا مجددشرکتهای دانش بنیان فرایند مربوطه سپری نگردیده است، 

 منعکس گردیده است.به دبیرخانه  و طرح در دبیرخانه شورا و شورای گفت وگ
 

وجود  مرغبهشهرک های صنعتی  و داخل  وضوع استقرار صنایع دانش بنیان در محدوده، مجلسه در شده مطرح مطالب به عنایت با

اختصاص "، (۱۳9۸/۰7/۲9 مورخ استانداری گذاری سرمایه و اشتغال کارگروه مصوبه)اسناد باال دستی) مصوبه دولت وقت( و  
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همچنین  است،  هاستانی اجرایی نشدبه هر دلیلی تاکنون  "هکتار از شهرک صنعتی توس برای استقرار شرکت های دانش بنیان ۲۰۰

هکتار  ۱۰۰اص موضوع اختص ابزار و مصوبه شورای گفت و گو و کارگروه زیر بنایی مسئوالن شهرک صنعتی ماشین اخیراً با پیگیری

  و کم آب بر و فاقد االیندگی مصوب گردیده ولی تا کنون اجرایی نگردیده است.  بنیانیع دانشاز شهرک صنعتی برای توسعه صنا

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

 الزم بعمل آید.

 :پیگیری گردداستقرار در فضای شهری به دو صورت  ،استقرار شرکت های دانش بنیان در فضای شهریدر خصوص الف: 

که باید  11/02/1401مصوب  قانون جهش تولید دانش بنیان 6که براساس بند الف ماده  استقرار مستقل شرکتها -1

، 17/5/1352مصـوب  یاصالح ی( قانون شهردار55( ماده )24در تبصره بند ) «انیبندانش یو دفتر شرکتها»عبارت 

با توجه به شعار سال، اصالح قانون مذکور از طریق طرح در شورای گفت ). اضافه شود «یدفتر مهندس»پس از عبارت 

 .(وگو پیگیری گردد

موضوع ماده  یاجرائ یها دستگاهقانون جهش تولید دانش بنیان،  6که طبق بند ب ماده  استقرار به صورت تجمیعی -2

استقرار شرکتها و مؤسسات  یخود را برا یو ساختمانها نیامالک، زم مجازند یخدمات کشور تیریقانون مد 5

 ت،یمالک یخالق، بدون واگذار یو واحدها یدانشگاه آزاد اسالم ینوآور یسراها ،یعلم و فناور یپارکها ان،یبندانش

دانش بنیان پیگیری گردد تا شرکتهای از طریق انجمن  مقرر گردید  ار آنها قرار دهند.یو مقررات در اخت نیطبق قوان

اها در این فض ،های اجرای احصاء و در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد تا با پیگیری لیست اماکن دستگاه

 کالبدی فضای اطالعات ثبت )مشابه تایید زمره اماکن متعلق به پارک قرار گرفته و در سامانه وزارت علوم ثبت گردد 

 سیاستگذاری دفتر سرپرست 03/05/1401مورخ  113957شماره  نامهسدف،  سامانه در فناور واحدهای استقرار

تا شرکتهای دانش بنیان و فناور بتوانند از مزایای قانون خصوص(  در علوم وزارت نوآوری و فناوری توسعه و ریزی برنامه

 استفاده نمایند. برای استقرار
 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورا 

 

 

 

 

انجمن شرکتهای  

 دانش بنیان 
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 های صنعتیشهرکب: استقرار در 

 کارگروه مصوبهمصوبات دولت وقت و ) هکتار از اراضی شهرک صنعتی توس 200با توجه به موافقت واگذاری  -3

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

با   ،(و مصوبه شورای گفت و گوبا پیشنهاد مسئوالن شهرک  و کم آب بر بنیاندانش صنایع توسعه برای ابزار ماشین

موضوع مصوبات سفر هیات دولت همچنین رعایت الزامات زیست محیطی برای شرکتهای دانش بنیان عملیاتی شود و 

 ضمن طرح در شورای گفت و گو مبنی بر واگذاری سایت کارخانه خانه سازی مشهد به پارک علم و فناوری خرسان 

 شود.پیگیری 

 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 طرح در شورا

 ب

 :فناور و بنیان دانش شرکتهای برداری بهره پروانه صدور موضوع

 هاشرکت روی پیش هایسختی و موانع فناوری و و علم هایپارک در مستقر هایشرکت برداریبهره پروانه صدور موضوعمورد  در

 صدور موضوعمی باشد و همچنین  زیست محیط از حفاظت اداره کل با عمدتاً که تولید برداریبهره پروانه توسعه یا اخذ زمینه در

  هستند، سازسفارشی بعضاً و ندارند مرسوم تولید خط که هاییشرکت برای پروانه

 و پارک از اعتبار دارای فناور مجوّز با فقط و هستند فناوری واحد مجوز دارای قانون طبق ،پارک در مستقر شرکتهایازآنجائیه که 

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

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

 استقرار زیرا ،بنیانی دانش صرفاً نه و باشد معتبر تاریخ بافناور  مجوز داشتن استان زیست محیط محترم کل اداره توسط

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

اصی زمان صمت دستورالعمل خبا توجه به اینکه سا محدود تعداد با سازسفارشی یا سازنمونه هایشرکت درارتباط با  -2

در  ،اعالم آمادگی نمود که منطبق با فعالیت دانش محور و بدون تجهیزات خط تولیداین سازمان زمینه ندارد،  در این

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

 

 

اداره کل محیط 

زیست، صمت، 

شهرکها،  شرکت

انجمن شرکتهای 

 دانش بنیان

 

صمت استان، 

شرکتهای دانش 

 بنیان 

 

 

 دو هفته و مستمر  

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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 ومهندسییفنّ یپروانه وتوسعه،تحقیق یپروانه عنوان تحت معادلی هایپروانهشرکت های دانش بنیان می توانند از صدور 

  هم بهره مند گردند. ومعدنیصنعتی پژوهش یپروانه و

در خصوص موضوع قوانین و مقررات محیط زیست مبنی بر لزوم تاسیس شبکه فاضالب و تصفیه خانه برای پارک  -3

  مقررات موجود،بر اساس  اینکه شرکت های دانش بنیان جزو صنایع پاک محسوب می شوند اما نظر بهعلم و فناوری 

 ابباید به شبکه فاضالب و تصفیه خانه مجهز شوند لذا  لزوماً ،کارکن نفر 50 با بیش از با داشتن  شرکت ها و صنایع

 شدن اجرایی تا جایگزین راهکارهای با الزم مساعدت ،پارک سایت در فاضالب آوری جمع شبکه وجود عدم به توجه

 .شود انجام ف دو هفتهرظ از سوی اداره کل محیط زیست استان فاضالب ی شبکه پروژه

 ج

 استان فناوری و علم پارک در مستقر های شرکت مالیاتی معافیت

 فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت تمامی ،جاری مقررات و قوانین عنایت به مطالب مطرح شده در جلسه و  در اجرای با 

 ریزیبرنامه ذاری،گسیاست دفتر سرپرست توسط پارک، سرزمین دقیق تعریف به توجه باو  عملکرد قلمداد می شوند مالیات از معاف

 رد مستقر پارک، اصلی سایت و ساختمان از غیر صالح،ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوسعه و

مورخ  ۱۱۳957)نامه شماره  باشند مالیات از معاف می بایست هم پارک هایساختمان سایر قوچان، -مشهد جاده ۱۲ کیلومتر

 جوزم دارای و شده واقع شهر در که استان پارک هایساختمان از یکی تیراژ ساختمان در مستقر شرکت ۱۳  کنولی. (۰۳/۰5/۱4۰۱

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

 .کنند تفادهاس مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته هنوز بنیاندانش قرارگاه دبیر از پیگیری رغمعلی نیستند، مستقر استان

 تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانونفیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان)مفاد قانونی مرتبط با معا

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

 :3ماده 

 حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، -الف 
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شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی  -ج

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

 میشود داده اجازه المللی بین های همکاری تقویت و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت توسعه و ایجاد منظور به -9 ماده

 مزایای از محوله های مأموریت انجام جهت در فناوری و علم های پارک در مستقر مهندسی و فناوری و پژوهشی واحدهای

 یالملل بین مالی مبادالت و خارجی گذاری سرمایه عوارض و مالیاتی های معافیت کار، روابط خصوص در آزاد مناطق قانونی

 .گردند برخوردار

 لذا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

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

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

ز اطی مکاتبه  ضمن طرح در جلسه شورا  لذا باشند مالیات از معاف باید هم پارک هایساختمان سایر قوچان، -مشهد

 مینسرز تعریف برای علوم پیگیری شود تا نامه وزارت با سازمان امور مالیاتیروز  10استان ظرف  طریق اداره کل مالیاتی

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

 قرار گیرد. پذیرشبررسی و  موردسازمان امور مالیاتی استان 

ره به صورت تخصصی در اداکارگروهی ویژه برای رسیدگی به مسائل و مشکالت مالیاتی شرکت های دانش بنیان  -2

 ایجاد شود. استان امور مالیاتی کل

 اینامه مالیات های مستقیم قانون  44 یمادّه 3 بند طبق مالیاتی هیئات در بنیاندانش انجمن ینماینده معرّفی برای -3

 در این خصوص بررسی و  تا شود ارسال جهت معرفی نمانیده مالیاتی امور اداره کل به ز سوی انجمن دانش بنیانا

 .گیرد صورت الزم هایهماهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل امور 

پارک علم و مالیاتی، 

انجمن،  فن اوری،

 دبیرخانه شورا
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 8     ساعت شروع:                               23/08/1401   :  تاریخ جلسه                                                          33       جلسه: شماره

 20  اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 ه

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

 در جهت مرکزی بانکسال جاری  بخشنامهدر کشور و  موجود مشکالت تشدید در جمعبندی مطالب مطرح شده، علیرغم

جه به بخشنامه با توسال و حمایت از صنایع دانش بنیان و عار با توجه به ش ،بانکی تسهیالت پرداخت هایسیستم کلی مسدودسازی

 :و ارائه دو پیشنهاد به شرحداخلی بانک ملی در جهت اولویت ارائه تسهیالت به شرکت ها و صنایع دانش بنیان 

ی دانش به تسهیالت بانک رسیدگیشورای هماهنگی بانک ها یکی از شعب بانکی را به عنوان شعبه تخصصی در خصوص  -1 

و شکوفایی جهت ارائه تسهیالت بانکی دانش بانک تخصصی پیگیری دریافت منابع از صندوق نواوری  -2بنیان تعیین نماید 

 نظر به پیشنهادات مطروحه مقرر گردید:، بنیان باشد

تهیه و به شورای هماهنگی بانک ها  جامع و پیشنهادات ش بنیان پیش نویسی از طرح موضوعشرکت های دانانجمن  -1

با قابلیت  و استان با حضور نمایندگان مربوطه قرار گرفته، بررسی شودشورای هماهنگی جلسه ارائه نماید تا در دستورکار 

 پذیرش استانی مصوبه ای دریافت نماید.

 

 

 

 

کمیسیون هماهنگی 

بانکها، انجمن 

شرکتهای دانش 

 بنیان

 

 

 دو هفته

 
 


