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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 فناوری و علم های پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت اعیانی مالکیت اسناد صدور به مربوط موضوع نهایی بندی جمع 

 خصوص این در بانکی شبکه مدنظر موانع و پژوهشی های صندوق و بانکی شبکه طریق از بنیان دانش های شرکت مالی تامین چگونگی  

 

  

  ضرورت اجرایوگوی دولت و بخش خصوصی استان دبیرخانه شورای گفت در

  گرفت.و صدور اسناد اعیانی شرکتهای مستقرردر پارک علم و فن آوری مورد تاکید قرار بنیان های دانشقانون حمایت از شرکت 4بند چ ماده 
 

استان برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان با توجه  پژوهش و فناوریهای صندوق نقش  : اظهار داشتوگوی دولت و بخش خصوصی استان رئیس دبیرخانه شورای گفت

  بسیار اساسی است و لیکن سرمایه این صندوق ها نمی تواند درخواست های شرکتهای دانش بنیان را پاسخگو باشد ، به ساز و کار اجرایی و حذف یکسری موانع

 بع افزایش سرمایه و منااظهار کرد: در خصوص برگزار شد، « بنیانهای دانشکارگروه تخصصی شرکت» که با عنوان دبیرخانهن ایسومین جلسهودر چهل «اکبر لبافیعلی»

 .وفصل شودحلها  صندوق  سرمایه مسئله های مختلف، میان بخش هایی برگزار شود تا باهم افزاییباید نشست پژوهش و فناوری استان صندوق

 به اولویت با ابزارماشین و توس صنعتی شهرک دو از اراضی هکتار 002 شد مقرر استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای گذشته جلسات در وی تصریح کرد:

را م د الزابزار فرآینبنیان با جدیت این مسئله را پیگیری کند. در حال حاضر شهرک ماشینهای دانشبنیان واگذار شود. حال ضرورت دارد انجمن شرکتهای دانششرکت

 ،واگذاریهای قابلدر آن تخریب شود. لذا محلمستلزم آن است که ویالهای مستقر  شدهتعیینهای محل واگذاری های صنعتی عنوان کرد کهاما شرکت شهرک؛ طی کرده

 .ها اصالح شدبر اساس نظر شرکت شهرک

اما اداره کل راه و ؛ های واگذاری وجود نداشتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: در شهرک صنعتی توس اختالفی بر سر محلرئیس دبیرخانه شورای گفت

 .باشد موضوع بنیان در این رابطه پیگیرهای دانشر این خصوص پیگیری الزم را نداشته لذا ضروری است انجمن شرکتها دشهرسازی عنوان کرده که شرکت شهرک

 هایشرکت برای بایستمی قانون بر اساس  یادآور شد:نیز های علم و فناوری بنیان مستقر در پارکهای دانشور اسناد مالکیت اعیانی شرکتدوی در خصوص ص
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عنوان کرد مشکلی در خصوص صدور اسناد برای اعیان وگوی استان ای در دبیرخانه شورای گفتدر جلسهاسناد . اداره کل ثبتشود صادر سند اعیان در بنیاندانش

 .حل خواهد شد ،اندردهگذاری ککه در پارک علم و فناوری سرمایهبنیآنبنیان وجود ندارد، حال اگر این مهم محقق شود، مشکل فعالین حوزه دانشهای دانششرکت
 

 بر شهرک صنعتی توس بنیانهای دانششرکتتمرکز ویژه 

نیان بهای دانشهرک صنعتی توس به لحاظ موقعیتی برای شرکتشبنیان استان تصریح کرد: های دانشمدیره انجمن شرکت، رئیس هیئت«سید مهدی مدنی»در ادامه، 

هرک شاین ای با استانداری صورت گرفته تا رو بر این شهرک تمرکز ویژه داریم. در همین راستا مشاوری را برای پیگیری امور انتخاب کردیم و مکاتبهمناسب است ازاین

 .کار بیایدمنظور شناسایی زمین پایصنعتی به

 ؛دهای باال ندارنبنیان توان استقرار در شهرک صنعتی توس را به دلیل هزینههای دانشاکثر شرکتو های متفاوتی دارد های صنعتی قیمتها در شهرکزود: زمیناف مدنی

 .هایی را از شهرک صنعتی توس در اختیار بگیریمرود بتوانیم زمینهای مسئولین امید میاما بنا به حمایت

های مستقر در پارک علم و فناوری است؛ در این زمینه، خواستار پیگیری موضوع از اعیان برای شرکت سند صدور دنبال به بنیاندانش هایشرکت انجمن وی تصریح کرد:

  سوی استانداری و هماهنگی این ارگان با وزارت علوم هستیم تا مسئله تعیین تکلیف گردد. 
 

 نیازمند موافقت وزارت علوم هستیم یعلم و فناورها در پارک شرکت برای صدور سند اعیان

اسناد در خصوص عنوان کرد: پارک علم و فناوری با سازمان ثبت خراسان فناوری و علم پارک فناوری زیرساخت اداره رئیس ،«ابوذر امینی»در بخش دیگری از نشست، 

مردادماه  1ای از سمت وزارتخانه در تاریخ مقدمات این کار در حال پیگیری بود که نامه 1401و آغاز  1400های الزم را داشته است. در اواخر صدور اسناد اعیان صحبت

بنیان و فناور های دانشکلیه واگذاری اراضی به شرکت 1401این نامه، از ابتدای سال  بر اساس .بنیان ابالغ شدشهای دانمبنی بر توقف واگذاری زمین به شرکت 1401

 .کنندگذاری میریزی خود تأمین اعتبار کرده و سرمایهبنیان بر اساس برنامههای دانششرکت. این در حالی است که باطل اعالم شد

شده و بر الزام صدور سند نیز تأکید شده بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پارک علم و اشارهها این شرکتن جهش تولید نیز به سند اعیان امینی با اشاره به اینکه در قانو

شرکت متقاضی  20ط فعلی بنیان را توسعه دهیم. در شرایهای دانشما باید از دولت تسهیالت بگیریم و فضاهای شرکتاست. وساز انجام داده هزار هکتار ساخت 20فناوری 

 .داشتن چنین فضاهایی هستند
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 واعیان در اختیار ماست  که کنندمی عنوان فناوری و علم پارک در مستقر بنیاندانش هایشرکت: شد یادآور خراسان فناوری و علم پارک رئیس اداره زیرساخت فناوری

پارک علم و فناوری خود مدعی اعطای سند اعیان است و ما تائید این مسئله را از سازمان ثبت دریافت شود؟ در پاسخ باید عنوان کرد که چرا سندی برای آن صادر نمی

 .کردیم و تنها در این حوزه نیازمند موافقت وزارتخانه هستیم

 

ل وساز کبنیان ساختهای دانششرکتدستور کار نخست تصریح کرد: مباحث بندی وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمعرئیس دبیرخانه شورای گفت، در ادامه

ا در ی توانند از تسهیالت بانکی استفاده کننداما در شرایط فعلی به دلیل فقدان سند اعیان نمی ؛اندگذاری کالنی در این حوزه داشتهمرورزمان انجام داده و سرمایهاعیان را به

 .بنیان در شرایط موجود استهای دانشمثابه حبس سرمایه شرکتاین مسئله به ،ععنوان آورده استفاده نمایند. درواقبرخی مواقع از این سند به

بوم گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیستدر راستای تسهیل سرمایهگفت: طبق این ماده، بنیان ها و مؤسسات دانشاز شرکت تیقانون حما 4وی با اشاره به ماده 

شود، سند مالکیت هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میاسناد و امالک کشور موظف است برای ساختمانفناوری، سازمان ثبت

 .صادر شود و سازمان ثبت نیز در این حوزه مشکلی ندارد طبق قانون باید برای اعیان سند نمایند. لذااعیانی صادر 

بنیان موظف است که های دانشقانون حمایت از شرکت 4که سازمان ثبت بر اساس بند چ ماده شود: نخست آنلبافی یادآور شد: بنابراین در این حوزه دو پیشنهاد ارائه می

ئوالن مسشود قبل از این عالوه بر این پیشنهاد می ی نیز با وزارت علوم پیگیری و حل و فصل گردد.استاندارق از طریکه این مسئله برای اعیان سند صادر کند. دوم آن

 .دننظر آنان را در خصوص صدور اسناد اعیان خواستار شو بار دیگر د ونربط داشته باشای با وزارتخانه ذیمکاتبه پارک علم و فناوری خراسان،

 

 بنیانهای دانشمالی شرکتراهکاراندیشی برای تأمین 

ان بنیهای دانشتأمین مالی شرکت هایروش سر بر که شد مطرح استان وگویگفت شورای گذشته جلسات در: نیز اظهار داشت جلسه دوم کار دستور خصوص در لبافی

 هایکه متقاضی وجود دارد اما شرکتکرد که منابع الزم وجود دارد اما درخواستی در این حوزه وجود ندارد یا اینکه سیستم بانکی اعالم میطورینظر وجود دارد. بهاختالف

های منظور اخذ تسهیالت توسط شرکتها بهاقتصاد و دارایی و بانکاداره کل موانعی که ازنظر  رو بایستیبنیان فاقد شرایط الزم برای اخذ تسهیالت هستند. ازایندانش

 .های الزم ارائه گرددبنیان وجود دارد احصا و پیشنهاددانش
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 است ماندهباقی بنیاندانش هایشرکت اعتباری میلیارد تومان اعتبار از خط 25

ها به این دلیل ایجاد شدند که بتوانند موانع و صندوق 80در اواخر دهه  ش و فناوری خراسان رضوی بابیان اینکهپژوه صندوق مدیرعامل ،«رضوی حمیده» در ادامه،

د در توانننامه صادر کنند. همچنین میتوانند تسهیالت بانکی بدهند و ضمانتها میها مانند بانکصندوق د:عنوان کر وفصل کنند،مشکالت موجود در حوزه پژوهشی را حل

 .صورت مشارکت مدنی و حقوقی ظاهر شوندها بهطرح

 100صادر کردیم و حدود  نامهضمانت تومان میلیارد 140 از بیش و تسهیالت تومان میلیارد 260 از بیش این صندوق در استان، تاکنون تأسیس ابتدای از رضوی ادامه داد:

 .گذاری مدنی و حقوقی داشتیمفقره سرمایه

دامنه مخاطبین ما  د:یادآور ش نامه صندوق از رشد خوبی برخوردار بوده است،وضعیت صدور ضمانت پژوهش و فناوری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مدیرعامل صندوق

ند از توانرهنگی و هنری میهای تولیدی، خدماتی، صنعتی، فبنیان نیستند و فناوران و پژوهشگران در تمامی عرصههای دانشدر اعطای تسهیالت صرفاً محدود به شرکت

 .درصد خواهد بود 14تسهیالت صندوق استفاده کنند و حداکثر کارمزد دریافتی 

های اعطایی با این درصد نیز دریافت شده که تعداد وام 17کارمزدهای  1401صورت موردی در سال تر بههای بزرگاخیراً به جهت حمایت از شرکت د:وی عنوان کر

 .اندیز بودهکارمزد بسیار ناچ

ها از جذابیت خاصی برخوردار است، صندوق کارمزد کمتری برای شرکت هاپژوهش و فناوری نیز گفت: این ضمانت های صندوقضمانت هایدر خصوص ویژگیرضوی 

 برای نامه دریافت کنند. عموماً بانکضمانت هاخصوص برای تولیدکنندگان خرد توجیه اقتصادی بیشتری دارد که از صندوقکند و بهنسبت به سیستم بانکی دریافت می

نامه صادرشده و سعی ما ضمانت 700بیشتر از  کنوند. تااما صندوق چنین محدودیتی ندار ؛کندنامه صادر نمیضمانت ،هایی که گردش حساب کافی نداشته باشندشرکت

 .ها در حداقل زمان ممکن و با وثایق اندک صادر شوداین بوده است که ضمانت

 1401میلیارد تومان در سال  17شرکت فناور به ارزش  116میلیارد تومان و  32بنیان به ارزش شرکت دانش86 د: ازافزو مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان

 .بنیان قائل هستیمهای دانشتوجهی برای شرکتحمایت کردیم. لذا ما ارزش قابل

های متقاضی تمامی شرکتدر تالش هستیم به د:تسهیالت دریافتی رتبه نخست را ازلحاظ اعطای تسهیالت دارد، تصریح کر فقره 420صندوق مشهد با  وی بابیان اینکه
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 .استانی تسهیالت و خدمات اعطا کنیم

از این حیث شرکت کرده و بیش های متعددی در طرح پژوهش و فناوری استان صندوق دانست و گفت:تأمین مالی جمعی مطلوب تأمین مالی را های یکی از روش، رضوی

 .استارتاپ را در این حوزه حمایت کرده است 64از 

های استارتاپی و گذاری در استارتاپ ها و عدم شناختی که در حوزه فرهنگی شرکتبا توجه به ریسک سرمایه د:خاطرنشان کر مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان

 .د توجه بیشتری استتازه تأسیس وجود دارد، این حوزه نیازمن

تا  89سرمایه صندوق استانی از سال  ، تصریح کرد:قرار داردپس از یزد های کشور در رتبه دوم بندی در میان صندوقصندوق پژوهش خراسان ازلحاظ رتبه بابیان اینکهوی 

 .تقریباً هرساله رشد داشته است 1401

های بسیاری پیش چالش ،های دولتیبخش 1401های بنیان از طریق اعتبار مالیاتی بخش خصوصی و بودجهدانشتولید با توجه به قانون جهش رضوی خاطرنشان کرد: 

 وگو این مسئله حل شود. لذا تقاضا داریم که از طریق شورای گفت .روی صندوق قرارگرفته است

کنیم و در حال توزیع آن هستیم. در همین های مختلف دریافت میتلفی از ارگاندر حال حاضر منابع مخ د:خراسان رضوی افزو مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان

ی های نوین مالی و بانکهای آن در تالش است و در این راستا از روشبوم فناور و زیرساختصورت منظم و سیستماتیک برای توسعه زیستراستا صندوق پژوهش استان به

 .پیگیر هستیم سپاری و...های پوشش ریسک، بروندر مباحثی همچون نظام تأمین مالی، بحث 1401سال  ابتدای کنیم. ازاستفاده می

بنیان اعالم کردیم های دانشمانده که به انجمن شرکتبنیان باقیهای دانشاعتبار از خط اعتباری خاص شرکت تومان میلیارد 25در حال حاضر د: وی خاطرنشان کر

 .اما همکاری الزم در این حوزه صورت نگرفته است ؛ی کنندهای متقاضی را به ما معرفشرکت
 

 بنیان با نوع فعالیت نظام بانکی همخوانی نداردهای دانشاعطای تسهیالت به شرکت

وق، احتمال رشد دهای مخاطب صندرصد شرکت 70عنوان کرد:  ثامن سالمت فناوری و پژوهش صندوق ، مدیرعامل«حمیدرضا فرهادی»در بخش دیگری از نشست، 

به  اعطای تسهیالت درواقع،ها با نوع فعالیت سیستم بانکی همخوانی ندارد. زیادی دارند اما ضریب خطای بسیاری باالیی نیز دارند، لذا اعطای تسهیالت به این شرکت

 .بنیان با جنس عملیات بانکی با نرخ سود ثابت همخوانی نداردهای دانششرکت
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مانده است. شورای آن باقی ینامه آن نیز موجود است و فقط مرحله اجراشده و آیینبینیبنیان پیشها در قانون جهش دانشهکار حمایت از شرکتفرهادی یادآور شد: را

 .های الزم را داشته باشندتوانند برای اجرایی شدن این قانون پیگیریبنیان میهای دانشوگو و انجمن شرکتگفت
 

 بنیان مستلزم مشارکت بخش خصوصی استهای دانششرکتاعطای تسهیالت به 

بنیان در بانک ملی افتتاح حساب و های دانشعطای تسهیالت به شرکتا برای: کرد تصریح رضوی خراسان هایبانک هماهنگی شورای نماینده ،«کمالی محسن» در ادامه،

اما  ؛شدهبنیان به ما ابالغهای دانشهای همکاری و مشارکت با شرکتاستقبال کردیم. درواقع سیاستها های ابالغی از این شرکتتشکیل پرونده داشتیم و بنا به سیاست

 .بینی کنیمبنیان وضعیت آینده را پیشهای دانشنشده و اجازه ندادند که در خصوص شرکتبینیای در این خصوص پیشقانون و بودجه

توانند توجیه اقتصادی خود شگاهی و کاری خود بسیار متخصص هستند اما متأسفانه در حوزه علم اقتصادی و تجاری نمیبنیان در حوزه دانهای دانشوی ادامه داد: شرکت

 .ها ضعیف است و اثبات مالکانه آنان نیز قابل توجیه نیستهای مالی بسیاری از شرکتکه صورتطوریرا اثبات کنند. به

ان بنیهای دانشوگو در خصوص حمایت از شرکترود مصوبات شورای گفتها انجام دهیم. امید میاقدام خاصی برای این شرکتکمالی افزود: فعالً در این حوزه نتوانستیم 

 .ها منعکس شود تا ما به استناد آن بتوانیم عمل کنیمبه شورای هماهنگی بانک

 

 لزوم ارائه فهرستی از مدارک الزم جهت اخذ تسهیالت توسط سیستم بانکی

تواند شرایط دریافت تسهیالت از بانک و صندوق پژوهش را برای بنیان میهای دانشانجمن شرکتنیز گفت:  بنیان استانهای دانشمدیره انجمن شرکتیس هیئتمدنی، رئ

 .بنیان تشریح کند، چراکه بخش دولتی زمان کافی برای این فرآیند را نداردهای دانششرکت

 هیچ هاشرکت این و است بنیان را فراگرفتههای دانشهای مختلف اعطای تسهیالت از سوی صندوق پژوهش، جو ناامیدی شرکتانرغم فراخووی افزود: متأسفانه علی

 .قادر به دریافت تسهیالت نخواهند بود راحتیبه هاشرکت و دارد ای سختگیرانه قوانین دولتی بخش است داده نشان تجربه چراکه ندارند، تسهیالت دریافت برای رغبتی

 .بنیان اعطا کنندهای دانشصورت مشترک فهرستی از مستندات و مدارک الزم جهت اخذ تسهیالت را به انجمن شرکتها باید بهمدنی ادامه داد: بانک
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 پرداخت تسهیالت کمیته بنیان درهای دانشضرورت حضور عضو انجمن شرکت

شعار حمایت از تولید بنیان خراسان رضوی یادآور شد: متأسفانه تنها دو ماه از سالی که مزین به های دانشمدیره انجمن شرکت، عضو هیئت«روشنکمحسن » در ادامه،

 .ها چالش فراوان استمانده اما هنوز در خصوص نحوه تخصیص تسهیالت به این شرکتبنیان است باقیدانش

ابت از پیشنهاد کردیم که عضوی ث پژوهش و فناوری گیرد، خاطرنشان کرد: سه سال قبل به صندوقبنیان صورت نمیهای دانشی از شرکتوی بابیان اینکه متأسفانه حمایت

 .بنیان در شورای پرداخت تسهیالت حضور داشته باشدهای دانشانجمن شرکت

 ها هر یکها و بانکصندوق بنیان باشد، ادامه داد:های دانشتصاصی پاسخگوی شرکتطور اخروشنک با اشاره به اینکه یک شعبه از بانک یا یک باجه بانک باید به

 .تواند نسبت به بسیاری از موارد توجیه شودارچوب خاص خود را دارند لذا اگر یک عضو از انجمن در شورای پرداخت تسهیالت حضور داشته باشد میهچ

 داشته حضور تسهیالت پرداخت شورای در بنیاندانش هایشرکت انجمن از عضوی که داریم  آمادگی ما: کرد انعنو سالمت فناوری و پژوهش صندوق فرهادی، مدیرعامل

 .باشد

اف کند که مدارک اخذ تسهیالت شفبنیان اعالم میهای دانشوگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: انجمن شرکتدر پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

را  کند و آن اعالمو مدارک موردنیاز را صورت شفاف مستندات ها بهکننده در این حوزه سردرگم است، بنابراین ضروری است که کمیسیون هماهنگی بانکنیست و مراجعه

 .وگوی دولت و بخش خصوصی اعالم داردبه انجمن و دبیرخانه شورای گفت

ه این بنیان باید در نظر گرفته شود، البتهای دانشها برای اعطای تسهیالت مختص شرکتتصریح کرد: در صورت امکان یک شعبه بانک یا یک نفر در تمامی شعب بانک وی

 .این مسئله قطعاً به روند اعطای تسهیالت کمک کند .دنبنیان آشنایی داشته باشهای دانشد و نسبت به قوانین شرکتنباید متخصص در این حوزه باش افراد

خصوص  ند، افزود: کمیته اعتباری باید دربنیان مزین است باید کارنامه قابل قبولی ارائه دههای اعتباری در سالی که به نام دانشها و صندوقبا تأکید بر اینکه بانک لبافی

بنیان تشکیل شود. همچنین باید جلساتی در خصوص مشارکت بخش خصوصی های دانشمنظور حمایت از شرکتهای پژوهش و فناوری بهتأمین و تخصیص اعتبار صندوق

 وفصللح نیز هاصندوق اعتبار تأمین مسئله افزایی باهم تا شود برگزار هایینشست باید صندوق اعتبار تأمین خصوص در درواقع و افزایش سرمایه صندوق برگزار گردد.

 .گردد
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

پیرامون دستور کار اول مبنی بر جمع بندی نهایی صدور اسناد مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و  -1

 که به شرح زیر اعالم می دارد. بنیان دانش تولید جهش قانون 4بند چ ماده  نظربه  اینکه حسبفناوری 

 وظفم کشور امالک و اسناد ثبت سازمان فناوری، بوم زیست تقویت برای خصوصی بخش گذاریسرمایه تسهیل راستای در ـ چ بند)

 ادرص اعیانی مالکیت سند شود،می احداث فناوری و علم پارک اراضی در تعاونی و خصوصی بخش توسط که هایی ساختمان برای است

 به متعلق اراضی از انتفاع در إذن و مالکانه برداری بهره حق هستند مجاز ربط، ذی مراجع از مجوز دارای فناوری و علم پارکهای. نماید

 دستگاههای سایر یا شهرسازی و راه وزارت یا( کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان) کشاورزی جهاد وزارت توسط که اراضی یا خود

 قالب در خود، مصوب جامع طرح و امناء هیأت مصوبات چهارچوب در را است شده داده قرار پارک اختیار در آنها، مانند یا اجرائی

 اختصاصی برداری بهره» و «کاربری تغییر عدم» به مشروط قطعی واگذاری یا بلندمدت اجاره خصوصی، بخش با مشارکت قراردادهای

 ارائه کارگزاران و گذاران سرمایه و پارک اعضای نوآور، و فناور و بنیان دانش های شرکت اختیار در ،«پارک های مأموریت چهارچوب در

 ( .دهند قرار عمومی و تخصصی خدمات

 :ضمن طرح موضوع در شورا موارد زیر اجرایی گردد. ،مقرر گردیدلذا حسب مذاکرات انجام شده  

 دانش های شرکت اعیانی مالکیت سند صدورامکان مبنی بر  و امالک  اداره کل ثبت اسناد و اعالم آمادگی   مکتوب  به موجب پاسخ :الف(

،  حسب اطالع رسانی و هماهنگی انجمن با اداره کل ثبت اسناد و شرکتهای دانش بنیان ظرف مدت ده روز،  پارک در مستقر بنیان

 مضا،ا صاحبان و شرکت تغییرات آخرین روزنامه آگهی همراه به رضوی خراسان استان فناوری و علم پارک از نامه اجاره داشتن با ذینفعان 

 ناوریف و علم پارک محوطه در بنیان دانش های شرکت توسط که هایی ساختمان برای اعیانی سند صدور فرایند تا مراجعه اسناد ثبت به

 سند اعیانی صادر گردد. است شده احداث رضوی خراسان

 را پیگیری نمایند ی صدور اسناد توقف اجرارفع با وزارت علوم  استانداری محترم خراسان رضوی از طریق مکاتبه  ، ب( حسب مصوبه شورا

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان، 

پارک علم و فن 

آوری، انجمن 

شرکتهای دانش 

 بنیان 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 

 

 

 ده روز

 

 

 

 

 

 شورا
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در خصوص اخذ نظر موافق  مجددا پیگیری های الزم ، مدیر محترم پارک علم و فن آوری استان طی مکاتبه ای با وزارت علوم،  قبل از طرح موضوع در شورا ت(  

 و نتیجه به دبیرخانه شورا منعکس نمایند محترم ملی بعمل آورند. مسئوالن

 

 این در یبانک شبکه مدنظر موانع و پژوهشی های صندوق و بانکی شبکه طریق از بنیان دانش های شرکت مالی تامین چگونگی در خصوص دستور کار دوم و  -2

و مقرر شد در جلسه شورا مطرح و در صورت تصویب به مبادی ملی از جمله  وزارت اقتصاد  پیشنهاد گردید به شرح زیر  نظر  پس از بحث و تبادل خصوص

 عکس شود.و شبکه بانکی من

 

زیر می تواند روند امور پرداخت تسهیالت تسهیل نماید  دبیر محترم شورای هماهنگی بانک ها موارد 24/10/1401مورخ  0021/16/2/1401 الف( به استناد مکاتبه 

 از جمله: 

 (1401 سال ها بانک اعتباری سیاستی بسته.)  تسهیالت اعطای مشمولیت جهت ، نیاز مورد میانگین در درصدی 50 تخفیف 

  : بنیان دانش شرکتهای ویژه اعتباری بسته قالب در موارد

 گردش در سرمایه  ، ثابت سرمایه ، طرح های قالب در بنیان دانش خدماتی و تولیدی های شرکت به تسهیالت انواع اعطای ، 

 در نامه وصدورضمانت ایجادتعهدات -...  و ای سرمایه کاالهای خرید ، کار محل اجاره ودیعه ، کار محل خرید ، دین خرید

 زنجیره قالب در مالی تامین ، مولد گواهی اوراق صدور  ریالی،–ارزی اسنادی اعتبارات انواع گشایش موردنیاز، قالبهای انواع

 بهادار اوراق انتشار طریق از  مالی تامین و( صکوک انواع) بدهی بر مالی تامین تامین،

 نامه ضمانت صدور برای نقدی سپرده اخذ عدم 

 اسنادی اعتبارات گشایش برای دریافت میان و دریافت پیش اخذ عدم 

 درصد 30 تا اسنادی اعتبارات گشایش و نامه ضمانت صدور کارمزد تخفیفات 

 های شرکت تعهدات و تسهیالت وثایق عنوان به فرابورس/ بورس در شده پذیرفته بنیان دانش های شرکت سهام پذیرش 

 ( مرکزی ادارات از مجوز اخذ از پس)  موصوف

 تسهیالت تضمین عنوان به بنیان دانش های شرکت( اخزا) اسالمی خزانه اوراق ترهین 

پارک علم و فن 

 آوری

 

 

 

 

 

 

اداره کل اقتصاد و 

 دارایی 

 

کمیسیون هماهنگی 

 بانکها 

 دبیرخانه شورا 

 

 

 

 

 

 

 یک هفته

 

 

 

 

 

 

 

 طرح در شورا
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 بر مبتنی خدمات ارائه IT: الکترونیکی خدمات ارائه دستگاههای نصب و تخصیص 

 ریاست فناوری و علمی معاونت طرف از شرکت معرفی صورت در( درصد 12 نرخ با تسهیالت ارائه)  تسهیالت نرخ در تخفیف 

 . شکوفایی و نوآوری صندوق طرف از یا جمهوری

 ایه شرکت تعهدات و تسهیالت تضمینات و وثایق عنوان به دولتی غیر فناوری و پژوهش های صندوق نامه تضمین پذیرش 

 .بنیان دانش

 دمیباش تاکید مورد بنیان دانش های شرکت تعهدات ایجاد/  تسهیالت اعطای برای مصوبات صدور و بررسی روند در تسریع . 

 بنیان دانش شرکتهای به(  کارمزد بخشش حداکثر با) ارزی مطلوب خدمات ارائه و ارزی حساب افتتاح امکان. 

 بنیان دانش شرکتهای با ملی توسعه صندوق محل از تسهیالت پرداخت اولویت 

 موارد بجز) دستورالعملهای صادره و ها بخشنامه کامل رعایت ، بنیان دانش شرکتهای به تعهدات ایجاد و تسهیالت اعطای در 

 .ست الزامی( دستورالعمل این در یادشده

 الت از جانبدرخواست انجمن شرکت های دانش بنیان مبنی بر عدم شفافیت مدارک مورد نیاز جهت فرایند اخذ تسهی هبا عنایت ب ب(

یک هفته آماده و در اختیار دبیرخانه مدت  کمیسیون هماهنگی بانک ها ظرفبانک ها توافق گردید چک لیست مدارک مورد نیاز توسط 

 سازی گردد.شورا جهت انعکاس به انجمن قرار گیرد که فرایند دریافت تسهیالت و مدارک و مستندات شفاف 

و روش جهت ارائه مشاوره کارشناس متخصصی  هریک از بانکهای استان  شعب منتخب یکی از  کمیسیون هماهنگی بانک ها در (پ

مشخص و به انجمن شرکتهای دانش بنیان معرفی نماید تا از طریق شعبه  های اعطای تسهیالت بانکی به شرکت های دانش بنیان 

  منتخب موضوعات تسهیالت شرکتهای دانش بنیان مشاوره و رسیدگی شود

ساز و کار اجرایی عضویت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و  به لحاظ اهمیت توانمندسازی صندوق های نوآوری و شکوفایی استان(ت

ورا شبه این دبیرخانه  تهیه و فناوری  صندوق توسعه  دو  انجمن و  مند سازی توسطسایر نهاد های متقاضی برای سرمایه گذاری و توان

 ظرف ده روز پیشنهاد شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیسیون هماهنگی 

 بانکها

 

 کمیسیون هماهنگی 

 بانکها

 

انجمن شرکتهای 

دانش بنیان، صندوق 

 ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک هفته 

 

 یک هفته

 

 

 ده روز 
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به ریاست استاندار محترم و به  www.investinkhorasan.ir مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی به تارنمایـ(ج 

 کمک های اقتصادی و فنی در استان پیشنهاد گردید: عنوان نماینده سرمایه گذاری و

 مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی مرتفع گردد.مشکالت سامانه ای پنجره واحد سرمایه گذاری  -1
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 گردد.

 لساتدر ج شرکتهای دانش بنیان  نماینده انجمن مقرر شد با هدف هم افزایی بیشتر و انجام تعامالت فی مابین حسب توافقات صورت پذیرفته ی( 

شرکتهای  دانش بنیان د و متقابال نماینده ای از صندوق های پژوهشی در جلسات انجمن نی پژوهشی شرکت نمایاصندوق ه تخصیص اعتبارات 

 حضور یابند
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