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بود،ن همبی تأثیر.کردیمهتکی تولیدمسئله یرویسالچنداینردما

لله را تولیدمنهمامسال.داشتهمخوبیتأثیراتبحمدا
ازجدیدچهره یکیجدید،الهی ییکمنتها.کنممطرحخواهممی

کهتولیدیازاستعبارتآنوکنممطرحخواهممیرا تولید
نکهای یکیباشد،ال آفریناشتغاینکهیکی:باشدخصوصیتدودارای

کیم دانش بنیان،تولید.باشددانش بنیان
ّ

ودجدیدانشدانش،هبت
.باشدل آفریناشتغاکهتولیدیوعلمی،اهیپیشرفت
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قانون جهش تولید دانش بنیان



1ماده 
مسئولیت دستگاه های اجرایی در ارتقای 

توانمندی های فناورانه
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مصوبکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاه هایکلیه
:موظفند1386/7/8

ءهایخالوداخلیفناورانهتوانایی هاینیزوخودراهبردیاقالمفهرستساالنه-الف
بهااولویت هتعیینباراکدامهرتأمینزنجیره هایوارزشبرآوردوکشورموجود
ازحمایتقانون(2)مادهموضوعدانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبریشورای

مصوباختراعاتونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت ها
ضروریراستاایندرزیرالزاماترعایت.دهندارائهبعدیاصالحاتبا1389/8/5

:است

تعیین اقالم با ارزبری باالی 
یک میلیون دالر

ین شناسایی موارد آسیب زای تأم
اقالم از خارج در شرایط تحریم

قالم پیش بینی تناسب واردات ا
وربا روند تحوالت فناورانه کش

بررسی تناسب اقالم با ظرفیت 
بازار داخلی و صادراتی

بررسی میزان حساسیت و نقش
اقالم در حوزه های اولویت دار 

امنیت غذایی

دفاع و امنیت

سالمت

صنعت
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یاوددرآمازبخشیساالنهمجازند،غیردولتیعمومینهادهایومؤسسات-تبصره
وضوعماولویت دار،راهبردیاقالمتولیدوارزشزنجیرهتکمیلبرایراخودامکانات

تمؤسساوشرکت هاباهمکاریومشارکتقراردادطریقازمادهاین«الف»بند
فناوری،وعلمپارک هایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایودانش بنیان

.نمایندهزینهوسرمایه گذاری

واشرکت هذی نفعان،همهظرفیتازاستفادهاولویتباراخوداختیاراتومنابع-ب
ریفناووعلمپارک هایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایودانش بنیانمؤسسات

ارتقایوسرمایه گذاریتسهیلومذکورارزشزنجیره هایتوسعهوتکمیلبرای
برهاآنصادراتتوسعهوکشورداخلدرراهبردیاقالمتولیدیوفناورانهتوانمندی های

ویعلممعاونتهمکاریباوتجارتومعدنصنعت،وزارتتوسطکهآیین نامه ایاساس
رانوزیهیأتتصویببهوتهیهکشوربودجهوبرنامهسازمانورئیس جمهورفناوری

.به کارگیرندمی رسد





2ماده 
رفع  چالش ها و مشکالت فعاالن اقتصاد 

دانش بنیان در حوزه های مرتبط با تحریم 
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ورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(61)مادهموضوعتولیدموانعرفعوتسهیلستاد
شورای عالیدبیرخانههمکاریبا1397/2/30مصوبالحاقیکشورمالینظامارتقای
استموظفجمهوریریاستپیشرفتوتحولهمکاری هایمرکزوملیامنیت
نمودهاقدامم هاتحریازناشیصنعتیواقتصادیآسیب پذیرنقاطتشخیصبهنسبت

تفهرسدرکهصنعتیواقتصادیحوزه هایدرفعالحقوقیوحقیقیاشخاصو
حوزه هایدرآنهاچالشهایرفعومشاورهارائهباراگرفته اندقرارتحریم ها

تبادالتویبانکتسهیالتگمرک،مالیات،بین المللی،تعامالتجملهازآسیب پذیر
.دهدقرارحمایتموردارزی

تبصرهبه(8)بندعنوانبه«رئیس جمهورفناوریوعلمیمعاون»عبارت-1تبصره
والحاتاصباکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(61)ماده

صرهتبذیلدرواصالحترتیببهبعدیبندهایشمارهالحاق،آنبعدیالحاقات
.می شوداصالح«(8)تا(1)بندهای»عبارتبه«(7)تا(1)بندهای»عبارت
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واناتامکازاستفادهبادولتیمؤسسهعنوانبهجمهوریریاستپیشرفتوتحولهمکاری هایمرکز-2تبصره
هبریراشورایمصوباترعایتبامرکزاین.می گرددتشکیلجمهوریریاستنهادذیلموجودانسانینیروی

تجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(2)مادهموضوعدانش بنیانتولیداتوفناوری ها
نهادوسطتقانوناینابالغازپسماهسهظرفحداکثرمرکزایناساسنامه.می کندفعالیتاختراعاتونوآوری ها

.می رسدوزیرانهیأتتصویببهوتهیهجمهوریریاست

:کشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(61)مادهتبصره
وظارتنتحتواستاندارریاستبهتولیدموانعرفعوتسهیلکارگروهاستانهردرستاد،وظایفراستایدر

موردانه  هایدبیرخومذکورکارگروه هایوستاد.می کندوظیفهانجام«تولیدموانعرفعوتسهیلستاد»سازماندهی
عنوانهیچهبوکردهاستفادهذی ربطاعضایواجرائیدستگاه هایدرموجودانسانینیرویوامکاناتازبایدآنها،نیاز

.نکنندایجادجدیدیتشکیالت
:ازعبارتندستاداعضای

(ستادرئیس)تجارتومعدنصنعت،وزیر-1
کشوربودجهوبرنامهسازمانرئیس-2
داراییواقتصادیاموروزیر-3
اجتماعیرفاهوکارتعاون،وزیر-4
کشوروزیر-5
مرکزیبانک کلرئیس-6
کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیس-7
...ورئیس جمهورفناوریوعلمیمعاونت-8

ادستمصوبات.می شونددعوتجلسهدرموردحسباعضاءبقیهوثابتعضوعنوانبه(8)تا(1)بندهایاعضای
.می شوداجرائیونافذ(مدعوغیرثابتوثابت)اجرائیدستگاههایرؤسایووزراءاکثریترأیبامذکور





3ماده 
حمایت از توسعه بازار ماشین آالت و تجهیزات

ساخت داخل
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اصالحیگمرکیامورقانون(119)ماده«غ»بندکشور،ماشین سازیصنعتازحمایتمنظوربه
ویمعدنصنعتی،تولیدی،خدماتتجهیزاتوماشین آالتوارداتومی شودحذف1394/2/1مصوب

بهوکشورتولیدظرفیتبامتناسباستموظفدولت.استورودیحقوقمشمولکشاورزی
سودازاعمکاالهااینورودیحقوقساالنهداخل،ساختازمدت داروهدفمندحمایتمنظور

را1390/8/22مصوبگمرکیامورقانون(1)ماده«د»بندموضوعدریافتی هایسایروبازرگانی
.نمایدتعیین

رانوزیهیأتتوسطکهبازرگانیسوداضافهبهکاالگمرکیارزش%4معادلگمرکیحقوق:راهنما
اتواردبهواستآنوصولمسئولگمرکقانون،موجببهکهوجوهیعالوهبهمی گرددتعیین
امورقانون(1)ماده(د)بند)نمی شودخدماتانجامهزینه هایشاملولیمی گیردتعلقکاالقطعی

.(گمرکی

:(اصالحازپیش)گمرکیامورقانون(119)ماده(غ)بند
وداتواروصادراتمقرراتقانوناجراییآیین نامهضمیمهگمرکیتعرفهجدولدرمذکورمعافیت هایبرعالوه

شورایمجلسمصوبقراردادهایوموافقتنامه هاتصویب نامه ها،قوانین،موجببهکهدیگریمعافیت های
:می باشدمعافورودیحقوقپرداختازنیززیرموارداست،شدهبرقراراسالمی

معدنیوصنعتیتولیدی،واحدهایتوسطمعادنوصنایعوزارتتشخیصبهتولیدخطآالتماشینواردات-غ
مجاز
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لاصرعایتبااستموظفدولت-تبصره
ازپساساسیقانون(53)سوموپنجاه
محلازقانونایناجرایهزینه هایتأمین
لهحاصمنابعماده،ایناجرایازحاصلمنابع
عنوانبهسنواتیبودجهقالبدررامازاد

یغیردولتعمومینهادبهسرمایهافزایش
مادهموضوعشکوفاییونوآوریصندوق

مؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(5)
ونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیان

لیدتواولویتباتادهداختصاصاختراعات
یداخلفناورانهتوانمندیارتقایواولبار

طراحیوتولیدخطماشین آالتساخت
وتسهیالتقالبدرمهندسی،

.یابدتخصیصسرمایه گذاری





4ماده 
اصالح و تقویت ابزارهای تأمین مالی 

فعالیت های دانش بنیان
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واندانش بنیمؤسساتوشرکت هاازحمایتمنظوربه
:بنیاندانشاقتصادتوسعه

زیرمتنگمرکی،امورقانون(1)ماده«ح»بنددر-الف
:می شوداضافه«بانکیضمانتنامه»عبارتازبعد

صندوقشکوفایی،ونوآوریصندوق ضمانتنامه»
اوریفنوپژوهشغیردولتیصندوقوصادراتضمانت

«اعتباریرتبه بندیواعتبار سنجیرعایتبا

:گمرکیامورقانون(1)مادهاصالحی(ح)بند
نامهضمانتبانکی،ضمانتنامهنقد،وجه:تضمینـح

واتصادرضمانتصندوقشکوفایی،ونوآوریصندوق
ویسنجاعتباررعایتبافناوریوپژوهشصندوق های

برایهکاستمعتبریبیمه نامهواعتباریرتبه بندی
گمرکنزدگمرکیمقرراتدرمندرجالزاماتاجرای

.می شودسپرده
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قانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههای-ب
مؤسساتوبانکهاکشوری،خدماتمدیریت

اتمؤسسوشرکت هاوغیربانکیاعتباریمالی
ی،غیردولتعمومینهادهایبهوابستهوتابعه

مسلحنیروهایواسالمیانقالبنهادهای
واعتباریتضامیندرمجازنداسالمی،جمهوری
انواعخریدکار،ارجاعفرآیندبهمربوطتضامین

امانجپیمانکاری،معامالتماشین آالت،وکاال
کار،انجامحسنوپیش پرداختتعهدات،

ونوآوریصندوقتوسطصادرهضمانتنامه های
وپژوهشغیردولتیصندوق هایوشکوفایی

تولیدموانعرفعقانون(44)مادهموضوعفناوری
بمصوکشورمالینظامارتقایورقابت پذیر

.بپذیرندرا1394/2/1
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توانازاستفادهحداکثرقانون(9)مادهبه«د»بندعنوانبهزیرمتن
مصوبایرانیکاالیازحمایتوکشورخدماتیوتولیدی

:می شودالحاق*1398/2/15
خدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههای-د»

رهبریمعظممقامنظرزیرمجموعه هایومسلحنیروهایوکشوری
مؤسساتوشرکت هادرخواستصورتدرمکلفندایشانإذنبا

ولمعپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایودانش بنیان
یاخودبهمربوطقراردادهایدرراآنهاقطعیمطالباتفناوری،

ارجاعندفرآیبرایمعتبرتضمینعنوانبهدیگراجرائیدستگاههای
همانهبوبپذیرندکارانجامحسنوپیش پرداختتعهدات،انجامکار،

در.دنماینمسدودراتعهداتانجامزمانتامتقاضیمطالباتمیزان،
کمتررنظموردتضامینمبلغازمتقاضیمطالباتمیزانکهصورتی

نامهضمانتمطالبات،کسریمعادلصرفاًمتقاضیاستالزمباشد،
از ماهسهظرفحداکثربندایناجرائیآیین نامه.نمایدارائهمعتبر
هتهیداراییواقتصادیاموروزارتتوسطقانوناینابالغتاریخ

«.می رسدوزیرانهیأتتصویببهومی شود
وورکشخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون(9)مادهموضوع*

در ایبیمهپوشش هایوتضمینابزارهایگسترشایرانی،کاالیازحمایت
.استکشور
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مراجعسایرورسمیاسناددفاتروثبتیالزم االجرایاوراقودادگاه هاقطعیاحکاممورددر-ت
سازمانکشوری،خدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاه هایعلیهقضایی
بهموادبرخیالحاققانون(24)ماده«ج»بنداجرایدراستموظفکشوربودجهوبرنامه
تولیدبامرتبطقراردادهای،1393/12/4مصوب(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون

مؤسساتوشرکت هاازحمایتقانونموضوعمؤسساتوواحدهابادانش بنیانمحصوالت
.دهدقراراولویتدررااختراعاتونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیان

:(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(24)ماده(ج)بند
هعلیقضاییمراجعسایرورسمیاسناددفاتروثبتیاالجرایالزماوراقودادگاه هاقطعیاحکاممورددر

مهلتظرفمذکوردستگاه هایچنانچهکشوری،خدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاه های
ازدلیلهربه1365مصوبدولتیاموالتوقیفوتأمینعدمودولتبهمحکومٌپرداختنحوهقانوندرمقرر

برنامهومدیریتسازمانبهاجراجهترامراتببایدشدهیادثبتییاقضاییمرجعکنند،خودداریحکماجرای
رعایتبدونرابهمحکومٌماه،سهمدتظرفاستموظفمذکورسازمانوکنداعالمکشورریزی

ربوطمدستگاهسنواتیبودجهازایهزینهوایسرمایهدارایی هایتملکبودجهدرجاییجابهمحدودیت های
.ندکپرداختمربوطثبتیوقضاییمراجعسایریادادگاهاحکاماجراییالهمحکومٌبهمستقیماًوکسر
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«ریفناووپژوهشغیردولتیصندوق هایوشکوفاییونوآوریصندوقو»عبارت-ث
(1)تبصرهبه«بانکمطالبات»و«بانکاعالم»،«بانکهاکه»عبارت هایازبعدترتیببه

.می شوداضافه1376/11/29مصوباصالحیربابدونبانکیعملیاتقانون(15)ماده

:ربابدونبانکداریقانون(15)ماده(1)تبصره
بینکهقراردادیموجببهمی گرددمبادلهقانونایناجرایدرکهقراردادهاییکلیه-اصالحی15 ماده

باشندتهنداشاختالفیطرفینآنمفاددرکهصورتیدروبوده رسمیاسنادحکمدرمی شودمنعقدطرفین
.می باشدرسمیاسناداجرائیآیین نامهمفادتابعوبودهالزم االجرا

دفاترردبایدموضوعهمقرراتوقوانینطبقکهمنقولاموالومنقولغیراموالبهمربوطمعامالتازدسته آن
.شدخواهدانجاممربوططبق تشریفاتکماکانشوندانجامرسمیاسناد

پژوهشتیغیردولصندوق هایوشکوفاییونوآوریصندوقوبانکهاکهاعطائیتسهیالتووجوهکلیه-1 تبصره
نظیمیقرارداد تبرابرومی نمایندیانمودهپرداختحقوقیوحقیقیاشخاصبهقانونایناجرایدرفناوریو

وخسارتوسودبه انضمامدریافتیتسهیالتووجوهمعینیسررسیددرمذکوراشخاصکهباشدشدهمقرر
وقصندوبانکاعالموپرداختعدمدرصورتبپردازند،راحق الوکالهواجرائی، دادرسیوثبتیهزینه های

مراجعکلیهواستوصولومطالبهقابلبستانکارفناوریوپژوهشغیردولتیصندوق هایوشکوفاییونوآوری
بهنسبتتنظیمیقراردادهایواسنادمفادبراساسمکلفندرسمیاسناددفاترو ثبتاجرایدوایروقضائی
ووهشپژغیردولتیصندوق هایوشکوفاییونوآوریصندوقوبانکمطالباتوصولواجرائیهوحکمصدور

.نمایندقانون اقداماینمقرراتطبق،فناوری



29

تعدادتوجهقابلجهشبهعنایتباودانش بنیاناقتصادازحمایتهدفبا-ج
بهریال،(30,000,000,000,000)میلیاردسی هزارمبلغکشور،دانش بنیانشرکت های

ازحمایتقانون(5)مادهموضوعشکوفاییونوآوریصندوقکنونیسرمایه
اضافهاختراعاتونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت ها

.می شود
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فناوری،ومزیست بتقویتبرایخصوصیبخشسرمایه گذاریتسهیلراستایدر-چ
بخشطتوسکهساختمان هاییبرایاستموظفکشورامالکواسنادثبتسازمان

اعیانیمالکیتسندمی شود،احداثفناوریوعلمپارکاراضیدرتعاونیوخصوصی
قحهستندمجازذی ربط،مراجعازمجوزدارایفناوریوعلمپارکهای.نمایدصادر

سطتوکهاراضییاخودبهمتعلقاراضیازانتفاعدرإذنومالکانهبهره برداری
وراهوزارتیا(کشورآبخیزدارییاطبیعیمنابعسازمان)کشاورزیجهادوزارت

شدهدادهقرارپارکاختیاردرآنها،مانندیااجرائیدستگاههایسایریاشهرسازی
قالبدرخود،مصوبجامعطرحوامناءهیأتمصوباتچهارچوبدررااست

روطمشقطعیواگذارییابلندمدتاجارهخصوصی،بخشبامشارکتقراردادهای
مأموریت هایچهارچوبدراختصاصیبهره برداری»و«کاربریتغییرعدم»به

وپارکاعضاینوآور،وفناورودانش بنیانشرکت هایاختیاردر،«پارک
.دهندقرارعمومیوتخصصیخدماتارائهکارگزارانوسرمایه گذاران

.دارندراخودبهمتعلقاراضیواگذاریحقفناوریوعلمپارکهای-تبصره



5ماده 
حمایت از تجاری سازی دارایی های فکری 

و دستاوردهای پژوهشی 
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کشوری،خدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههایکلیه
ازبخشییاتماممجازندپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتومراکزدانشگاه ها،
ردموحسبراآنهاازبهره برداریحقوپژوهشیدستاوردهایفکری،دارایی های

جهتحقدارندهومخترعپدیدآورنده،مؤلف،کتبیرضایتأخذازپس
ودانش بنیانمؤسساتوشرکت هااختیاردرپژوهشیوعلمیبهره برداری

درفعالافرادیاوفناوریوعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهای
ورتصبهپژوهشگرانودانشجویانعلمی،هیأتاعضایازاعم(پروژه)طرحانجام

دنمحرمانه بواصولوامنیتیمواردرعایتباآنهاتجاری سازیجهتدربالعوض
ارکتمشقراردادکارآفرینان،باعلمییافته هایتجاری سازیجهتدریاوواگذار
اینغابالتاریخازسه ماهظرفحداکثرمادهایناجرائیآیین نامه.نمایندمنعقد
وزشآمودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایتوسطقانون

.می رسدوزیرانهیأتتصویببهومی شودتهیهپزشکی



6ماده 
توسعه زیرساخت های الزم برای 

فعالیت های دانش بنیان
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:دانش بنیانمؤسساتوشرکت هافناوری،وعلمپارکهایازحمایتراستایدر
ازپس،1352/5/17مصوب اصالحیشهرداریقانون(55)ماده(24)بندتبصرهدر-الف

.دمی شواضافه«دانش بنیانشرکت هایدفترو»عبارت«مهندسیدفتر»عبارت

:1352اصالحیشهرداریقانون(55)ماده(24)بندتبصره
دررمذکونقشهضوابططبقاستمکلفشدهتهیهشهرجامعنقشهکهشهرهاییدرشهرداری

پروانهمندرجاتخالفبرکهصورتیدر.کندقیدساختمان راازاستفادهنوعساختمانیپروانه های
راموردشهرداریشوددایرتجارتیاوپیشهیاکسبمحلتجاریغیرمنطقهدرساختمانی

تخلفاحرازصورتدرکمیسیونومی نمایدمطرحقانوناین100ماده1تبصرهدرمقرردر کمیسیون
یاکسبمحلتعطیلمورددرنمایدتجاوزماهاز دونبایدکهمناسبمهلتتعیینبامستأجریامالک
.می کندتصمیماتخاذماهیکمدتظرفتجارتیاوپیشه

برایلتعطیازپسمزبورمحلازعالماًکهکسیومی شوداجراشهرداریمأمورینوسیلهتصمیم این
هزارپنجازنقدیجزایوسالدوتاماهششازحبس جنحه ایبهکنداستفادهتجارتیاوپیشهوکسب

.می شودتعطیلمجدداًنیزکسبمحلوشدخواهدمحکومریالهزاردهتاریالیکو
تردفومجلهوروزنامهدفتروطالقوازدواجورسمیاسناددفترومطبووکالتدفترکردن دایر

وبمحساستفاده تجاریقانونایننظرازمالکوسیلهدانش بنیانشرکت هایدفترومهندسی
.نمی شود
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مجازندکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههای-ب
مؤسساتوشرکت هااستقراربرایراخودساختمان هایوزمینامالک،

واسالمیآزاددانشگاهنوآوریسراهایفناوری،وعلمپارکهایدانش بنیان،
رارقآنهااختیاردرمقرراتوقوانینطبقمالکیت،واگذاریبدونخالق،واحدهای

توسطونقاناینابالغتاریخازسه ماهظرفحداکثربندایناجرائیآیین نامه.دهند
.دمی رسوزیرانهیأتتصویببهومی شودتهیهداراییواقتصادیاموروزارت
وزهحدرکههستندغیردولتیحقوقیوحقیقیافرادخالق،واحدهای-تبصره
نی،انسامهارت هایازودارندفعالیتاجتماعیوانسانیعلوموفرهنگیصنایع

واالک)محصوالتارائهبهنسبتوهستندبرخوردارجدیدفناوری هایونوآوری
اماقدکسب وکارجدیدالگوهایازبهره بردارییاوفناورانهونوآورانه(خدمات

ویعلممعاونتبرعهدهفوقشرایطواجدواحدهایمصادیقتشخیص.می نمایند
.استرئیس جمهورفناوری
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الیممقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(81)مادهدر-پ
«ادیاقتصویژهمناطق»عبارتازبعد«فناوریوعلمپارکهایو»عبارت،(2)دولت

ازعدب«فناوریوعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایو»عبارتو
.می شوداضافه«اقتصادیویژهمنطقه»عبارت

:(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(81)ماده
آب،مینتأبهنسبتمکلفند،اطالعاتفناوریوارتباطاتونفتنیرو،وزارتخانه های

واقتصادیویژهمناطقوصنعتینواحیوشهرک هامخابراتیامکاناتوگازبرق،
احینووشهرک هادرمستقرمعدنیوصنعتیواحدهایدربتافناوریوعلمپارک های

ورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایواقتصادیویژهمنطقهومعدنیوصنعتی
.کننداقدامفناوریوعلمپارک های

ودجهبلوایحدررانیازمورداعتباراستموظفکشوربرنامه ریزیومدیریتسازمان
.کندبینیپیشمنظوراینبهسنواتی
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وتحقیقاتعلوم،وزارتخانه-ت
ودرمانبهداشت،وزارتوفناوری

مراجععنوانبهپزشکیآموزش
رشد،مراکزایجادمجوزصدور

،فناوریوعلمپارکهایوپردیس ها
د،موظفنآنهاقانونیوظایفحسب

مؤسساتودانشگاه هابرای
دولتی،پژوهشیوآموزشی

واسالمیآزاددانشگاهوغیردولتی
بطضوادارایکهاجرائیدستگاه های

وتأسیسمجوزمی باشند،قانونی
کپاراستانیپردیس هایراه اندازی

.کنندصادررافناوریوعلم





7ماده 
معافیت های بیمه ای و مالیاتی قراردادهای 

دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان
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:دانش بنیانمؤسساتوشرکت هاخدماتوتولیداتایرانی،کاالهایازحمایتمنظوربه
وشرکت هابامجازندکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههای-الف

بارتبطمقراردادفناوریوعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایودانش بنیانمؤسسات
و«الف»ایبندهمزایای.نمایندمنعقددستگاههاآندرپژوهشیبودجهمحلازدانش بنیانخدماتوکاال

بهایرانیکاالیازحمایتوکشورخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون(12)ماده«ب»
.می یابدتسریدانش بنیانخدماتوکاالتولیدحوزهدرآنهاقراردادهای

الیکاازحمایتوکشورخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون(12)مادهبوالفبندهای
:ایرانی

:می شوداعمالزیرصورتبهعلمیارتقایومالیاتیبیمه ای،مشوقهایتوسعه،وتحقیقتقویتمنظوربه
توسعه،وتحقیقفعالیت هایبیمه ایتشویقبرایالزمقانونیاقداممی شوددادهاجازهدولتبهـالف

باژوهشیپوتحقیقاتیقراردادهایکلیهحسابمفاصاوایبیمهمعافیت هایبیمه،حقمحاسبهنحوه
یافناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایازقطعیمجوزدارایپژوهشیوعلمیمراکزیادانشگاه ها
.دهدانجامراعلمیهحوزه هایعالیشوراییاوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

بعدیالحاقاتواصالحاتو1366/12/3مصوبمستقیممالیات هایقانون(132)ماده«س»بنددرـب
علمیجامعنقشهچهارچوبدرمذکورپژوهشیتحقیقاتفعالیت هایقرارداشتنتشخیصمرجعآن

.بودخواهدپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایکشور،
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انی،ایرکاالیازحمایتوکشورخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون(24)مادهدر-ب
.می شود«(12)ماده»عبارتجایگزین«(13)و(12)مواد»عبارت

:ایرانیکاالیازحمایتوکشورخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون(24)ماده
دریخدماتوتولیدیتوانازاستفادهحداکثر»قانونموادکلیهقانون،اینشدناالجراءالزمتاریخاز

مستقیمهایمالیاتقانون(104)مادهاصالحوصادراتامردرآنهاتقویتوکشورنیازهایتأمین
.می شودنسخآن(13)و(12)موادجزبه«1391/5/1مصوب

امردرآنهاتقویتوکشورنیازهایتأمیندرخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون(13)ماده
:صادرات

بهتوجهباوکارفرمادرخواستبهبنااجتماعیتأمینقانوندرمقررجـریمه هایازقسـمتییاتمـام
وگذشتهابقسوگرفتننظردرباومقررتکالیفانجامعدمبودناختیارازخارجبرمبنیابرازیدالیل
براساسیاجتماعتأمینسازمانموافقتوتشخیصبهومعدنیوصنعتیتولیدی،واحدحسابیخوش

مصلحتتشخیصمجمع1387/4/8مصوباجتماعیتأمینقانوناصالحقانون(2)مادهذیلبندهای
تهیهماعیاجترفاهوکارتعاون،وزارتوسیلهبهمادهایناجرائینامهآیین.استبخشودگیقابلنظام،

.می رسدوزیرانهیأتتصویببهقانوناینشدناالجراءالزمازپسماهدوومی شود





8ماده 
تمرکزبخشی به ابزارهای اجرایی قانون دانش بنیان 

و حذف موازی کاری ها و دوباره کاری های موجود
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تجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانوندر
:اختراعاتونوآوری ها

؛(2)مادهدر-الف
ازمتشکلدانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبریشورای»عبارت-1

یسنایب رئ)رئیس جمهورفناوریوعلمیمعاون، (شورارئیس)رئیس جمهور
فناوری،وتحقیقاتعلوم،وزیرمسلح،نیروهایپشتیبانیودفاعوزیر،(شورا
یروزپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزیرتجارت،ومعدنصنعت،وزیر
جهادوزیراطالعات،فناوریوارتباطاتوزیردارایی،واقتصادیامور

ری،فناووتحقیقاتآموزش،کمیسیون هایاعضایازنفرچهاروکشاورزی
بهتزیسمحیطوطبیعیمنابعآب،کشاورزی،واقتصادیمعادن ،وصنایع

 عالیشورای»عبارتجایگزین«ناظرعنوانبهاسالمیشورایمجلسانتخاب
.می شود«فناوریوتحقیقاتعلوم،
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:می شودالحاقمادهاینبهزیرشرحبهتبصرهدو-2
ینادرشدهعنوانتسهیالتوامتیازاتمزایا،ازاستفادههرگونه-1تبصره»

درجمناهدافباانطباقازپسدانش بنیان،ومؤسساتشرکت هابرایقانون
هتجاعضاءازیکهرتوسطآنها،انواعوویژگی هابامتناسبوقانونایندر

.رددمی گارائهدانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبریشورایبهتصویب
واتامتیازمزایا،هستندموظفقانوناینمجریدستگاههایکلیههمچنین

ورمنظبهرادانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتدرخودتسهیالت
وافناوری هراهبریشورایبهقانون،ایندرمندرجاهدافباانطباقبررسی

واقانطبعدمتشخیصصورتدروکردهاطالع رسانیدانش بنیانتولیدات
.کنندماقداآنانجامبهنسبتکوتاهیصورتدروتوقفبهنسبتمغایرت،

اونتمعدردانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبریشورایدبیرخانه-2تبصره
اریکبماهیحداقلشوراآنجلساتوتشکیلرئیس جمهورفناوریوعلمی

«.می شودبرگزار
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:اختراعاتونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(2)ماده
عاونم،(شورارئیس)جمهوررئیسازمتشکلبنیاندانشتولیداتوهافناوریراهبریشورای-2ماده
لوم،عوزیرمسلح،نیروهایپشتیبانیودفاعوزیر،(شورارئیسنایب)رئیس جمهورفناوریوعلمی

وراموزیرپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزیرتجارت،ومعدنصنعت،وزیرفناوری،وتحقیقات
اعضایازنفرچهاروکشاورزیجهادوزیراطالعات،فناوریوارتباطاتوزیردارایی،واقتصادی

ویعیطبمنابعآب،کشاورزی،واقتصادی،معادنوصنایعفناوری،وتحقیقاتآموزش،کمیسیون های
وریزیامهبرنسیاست گذاری،مسؤولیتناظرعنوانبهاسالمیشورایمجلسانتخاببهزیستمحیط

.ی شودمنامیدهشورااختصاربهقانونایندرپساینازکهداردعهدهبهراقانونایناجراءپیگیری
ذیربطدستگاه هایطریقازشورامصوباتاجراءپیگیریمسؤولرئیس جمهورفناوریوعلمیمعاونت

.بودخواهد
اشرکت هبرایقانونایندرشدهعنوانتسهیالتوامتیازاتمزایا،ازاستفادههرگونه-1تبصره

آنها،واعانوویژگی هابامتناسبوقانونایندرمندرجاهدافباانطباقازپسبنیان،دانشومؤسسات
.ی گرددمارائهبنیاندانشتولیداتوهافناوریراهبریشورایبهتصویبجهتاعضاءازیکهرتوسط

ازمایتحدرخودتسهیالتوامتیازاتمزایا،هستندموظفقانوناینمجریدستگاههایکلیههمچنین
شورایبهقانون،ایندرمندرجاهدافباانطباقبررسیمنظوربهرابنیاندانشمؤسساتوشرکت ها

دروتوقفبهنسبتمغایرت،وانطباقعدمتشخیصصورتدروکردهاطالع  رسانیبنیاندانشراهبری
.کننداقدامآنانجامبهنسبتکوتاهیصورت
مهورجرئیسفناوریوعلمیمعاونتدربنیاندانشتولیداتوهافناوریراهبریشورایدبیرخانه-2تبصره
.شودمیبرگزاریکبارماهیحداقلشوراآنجلساتوتشکیل
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موردحسب«رئیس جمهورفناوریوعلمیمعاونت»عبارت(12)و(7)،(2)مواددر-ب
.می شود«شورادبیرخانه»و«دبیرخانه»عبارتجایگزین

ودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(12)و(7)مواد
:اختراعاتونوآوری هاتجاری سازی

یکظرفحداکثرهستندموظفقانوناینمجریدستگاه هایکلیه-7ماده
نونقاایندرمندرجحمایتازاستفادهجهتمتقاضیاندرخواست هایبهماه

ردبرمبنیظرنچنانچهنمایند،اعالممتقاضیبهرانهایینتیجهوکنندرسیدگی
.انندبرسکنندهدرخواستآگاهیبهمستدلطوربهبایدباشددرخواست
اضاعتررئیس جمهورفناوریوعلمیمعاونتنزدمی تواندکنندهدرخواست

.کندرسیدگیواصلهشکایتبهماهیکظرفاستموظفشوراوکند
میعلمعاونتتوسطیکبارماهششهرقانونایناجراءنحوهگزارش-12ماده

.می گرددارائهاسالمیشورایمجلسبهوتهیهرئیس جمهورفناوریو
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هارائ»عباراتازقبل«فناوریوتحقیقاتعلوم،عالیشورای»عبارت(4)مادهدر-پ
.می شود«شورا»کلمهجایگزین«استموظف»و«نماید

زیتجاری ساودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(4)ماده
:اختراعاتونوآوری ها

اجراءقانونراستایدراستموظفوداراییاقتصادیاموروزارت
ماهبهمنمصوباساسیقانون(44)چهارموچهلاصلکلیسیاست های

لیهکهمکاریباقانون،اینتصویبتاریخازماهسهظرفشمسی1386
راتیدولپژوهشیمؤسساتومراکزتمامیفهرستدولتی،دستگاه های

الیعشورای.نمایدارائهفناوریوتحقیقاتعلوم،عالیشورایبهوتهیه
ینادریافتتاریخازماهسهظرفاستموظففناوریوتحقیقاتعلوم،

بخشهبواگذاریقابلحاکمیتیغیرپژوهشیمؤسساتومراکزفهرست،
قمطابداراییواقتصادیاموروزارتونمودهاحصاءراتعاونیوخصوصی

.نمایدفراهمراآنهاواگذاریزمینهمادهایندرمذکورقانون
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اندانش بنیتولیداتوفناوری هاراهبریشوراینظرزیر»عبارت(5)مادهدر-ت
بههوابست»عبارتجایگزین«شکوفاییونوآوریصندوقامنایهیأتعنوانبه

.می شود«شورارئیسنظرزیروفناوریوتحقیقاتعلوم،شورای عالی

تجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(5)ماده
:اختراعاتونوآوری ها

ردیکاربوشکوفاسازیواختراعاتونوآوری هاسازیتجاریبهکمکمنظوربه
بدونتسهیالتوالحسنهقرضتسهیالتوکمکارائهطریقازفنیدانشنمودن

بهشارکتمسهمازبخشییاتمامبخششاختیاربامشارکتوتضمینهرگونهأخذ
کوفاییشونوآوریصندوقعنوانتحتصندوقیدانش بنیان،مؤسساتوشرکت ها

یامناهیأتعنوانبهبنیاندانشتولیداتوهافناوریراهبریشوراینظرزیر
ک هایکمشاملصندوقمالیمنابع.می شودتأسیسشکوفاییونوآوریصندوق
اصاشخگذاریسرمایهوکمکهرگونهساالنه،بودجهدرمندرجاعتباراتدولت،
وتیغیردولعمومینهادهایتابع،ووابستهدولتیشرکت هایوحقوقیوحقیقی

.می باشدتابعووابستهشرکت هایوشهرداری ها
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عبارتجایگزین،«شورا»کلمه(13)مادهو(5)مادهذیل(3)تبصرهدر-ث
.می شود«فناوریوتحقیقاتعلوم،شورای عالی»

ودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(5)ماده(3)تبصره
:اختراعاتونوآوری هاتجاری سازی

وتمدیریفعالیت،نحوهاختیارات،وظایف،ارکان،شاملصندوقایناساسنامه
زاماهسهظرفحداکثرشوراتوسطقانوناینچارچوبدرصندوقبرنظارت

.می رسدوزیرانهیأتتصویببهوتهیهقانوناینتصویبتاریخ
تجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(13)ماده

:اختراعاتونوآوری ها
آنتصویبازماهسهظرفحداکثرقانونایناجرائینامه هایآیین-13ماده

زیرانوهیأتتصویببهوتهیهشوراوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتتوسط
.رسیدخواهد
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تولیداتوفناوری هاراهبریشورایمصوباتچهارچوبدرو»عبارت(9)مادهدر-ج
شورایتوسطقانوناین(1)مادهدرمندرجاهدافباانطباقازپسودانش بنیان

یمالمبادالت»عبارتازپس«بنیاندانشمؤسساتوشرکت هامزایایازمذکور،
.می شوداضافه«بین المللی

وانوآوری هتجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(9)ماده
:اختراعات

بینایهمکاری هتقویتودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاتوسعهوایجادمنظوربه
 هایپارکدرمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشیواحدهایمیشوددادهاجازهالمللی

مزایایازمحولهمأموریت هایانجامجهتدرفناوریشهرک هایوفناوریوعلم
سرمایهعوارضومالیاتیمعافیت هایکار،روابطخصوصدرآزادمناطققانونی
راهبریشورایمصوباتچهارچوبدروالمللیبینمالیمبادالتوخارجیگذاری
این(1)مادهدرمندرجاهدافباانطباقازپسوبنیاندانشتولیداتوهافناوری

اربرخورددانش بنیانمؤسساتوشرکت هامزایایازمذکور،شورایتوسطقانون
.گردند
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:می گردد(10)مادهجایگزینزیرمتن-چ
مالیات هایقانون(91)مادهمشمولفناوریوعلمپارکهایدرشاغلکارکنان-10ماده»

بندایناجرائیآیین نامه.می باشندبعدیالحاقاتواصالحاتبا1366/12/3مصوبمستقیم
وناوریفوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایپیشنهادبهقانونتصویبازپسماهسهظرف

صویبتبهوتهیهرئیس جمهورفناوریوعلمیمعاونتوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،
«.می رسدوزیرانهیأت

مستقیممالیات هایقانون(91)ماده
:استمعافمالیاتپرداختاززیرشرحبهحقوقدرآمدهای

هیأت هایاعضایورؤساوایراندرخارجیسیاسیمأموریت هایاعضایورؤسا-1
بهخودمتبوعدولتازو دریافتیحقوقدرآمدبهنسبتخارجیدولفوق العادهنمایندگی

ومتحدمللسازماننمایندگیهیأت هایاعضایورؤساهمچنینومتقابلمعاملهشرط
اتمؤسسوسازمانازدریافتیوحقوقدرآمدبهنسبتدر ایرانآنتخصصیمؤسسات

.نباشندایراناسالمجمهوریدولتتابعکهصورتیدرمزبور
مؤسساتکارمندانهمچنینوایراندرخارجیکنسولیمأموریت هایاعضایورؤسا-2

.متقابلهمعاملشرطبهخودمتبوعاز دولدریافتیحقوقدرآمدنسبتخارجیدولفرهنگی
...و



9ماده 
رفع چالش های قضایی شرکت ها 

و مؤسسات دانش بنیان
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منظوربهاستمکلفقضائیهقوه
ینه هایزمدراختالفاتکلیهبهرسیدگی

ازاعماشخاص،مابینفناوریوعلمی
وحقیقیاشخاصباحقوقی،وحقیقی
ن،نخبگاوفناوردانش بنیان،حقوقی

حلشوراهایدرتخصصیشعبیاشعبه
بشع.دهدتشکیلدادگاهها،واختالف

بینمی توانندمادهاینموضوعتخصصی
دریاونمایندایجادسازشطرفین
جهتراپروندهطرفین،توافقصورت

.دهندارجاعداوریبهرسیدگی
ذکور،مشعبتشکیلنحوهدستورالعمل

نایابالغازپسشش ماهظرفحداکثر
صویبتقضائیهقوهرئیستوسطقانون،

.می گردد



10ماده 
نتکلیف بخش دولتی در حمایت از تولیدات دانش بنیا
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:دانش بنیانمحصوالتبازاررونقمنظوربه
به1383/1/25مصوبمناقصاتبرگزاریقانون(29)مادهبه«ی»بندعنوانبهبندیک-الف

:می شودالحاقذیلشرح
لمحصوخرید،متقاضیاجرائیدستگاهمقامباالترینتشخیصبهکهمواردیدر-ی»

أییدتبانباشد،داخلیمشابهدارایومی شودساختهکشوردراولباربرایدانش بنیان
قانون(2)مادهموضوعدانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبریشوراینظرزیرکارگروهی

ازمتشکلاختراعاتونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایت
ایندهنموتجارتومعدنصنعت ،وزارتنمایندهجمهور ،رئیسفناوریوعلمیمعاونتنماینده
ماده،اینموضوعمعاملهموردمواردونبودهمناقصهبرگزاریبهالزاممتقاضی،اجرائیدستگاه

وعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایدانش  بنیان،شرکت هایومؤسساتبا
مانجابدونخالق،واحدهایودانشگاهیجهاداسالمی،آزاددانشگاهنوآوریسراهایفناوری،

«.می شودانجاممناقصاتبرگزاریقانونتشریفات
دستگاهقاممباالترینتشخیصبهبنداینموضوعقراردادهایدرپیش پرداختمبلغ-تبصره
آنبهمنوطقراردادتحققکهمیزانیبهیاقرارداداولیهمبلغ(%50)درصدپنجاهتااجرائی
«.استافزایشقابلمزبورگروهکارتأییدبااست،
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:مناقصاتبرگزاریقانون(29)ماده
اه هایدستگونیستمناقصهبرگزاریبهالزامزیرموارددرمناقصهبرگزاریبهالزامعدممواردـ29ماده

رانظرموردمعاملهمناقصه،تشریفاتانجامبدونمی توانندقانوناین(1)ماده«ب»بنددرمندرجاجرائی
:دهندانجام

دراجرائیدستگاهمقامباالترینیاوزیرمسؤولیتوتشخیصبهکهحقوقیوخدماتمنقول،اموالخریدـالف
.دنباشمشابهانواعدارایوبوده(انحصاری)فردبهمنحصرآنهاطرفازمجازمقاماتیاواستانیاومرکز

باالترینایووزیرمسؤولیتوتشخیصبهکهغیرمنقولاموالگرفتناجارهیاتملیکشرطبهاجازهخرید،ـب
رسمیکارشناسانهیأتازنظرکسبباآنهاطرفازمجازمقاماتیاواستانیاومرکزدراجرائیدستگاهمقام

خواهدجامانرسمیکارشناساننبودصورتدرمربوطهخبرهکارشناسانهیأتیاونفرسهحداقلدادگستری
.شد

...
دراولباررایببنیاندانشمحصولخرید،متقاضیاجرائیدستگاهمقامباالترینتشخیصبهکهمواردیدر-ی

وهایفناورراهبریشوراینظرزیرکارگروهیتأییدبانباشد،داخلیمشابهدارایوشودمیساختهکشور
نوآوری هاتجاری سازیودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانون(2)مادهموضوعدانش بنیانتولیدات

وتتجارومعدن،صنعتوزارتنماینده،جمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتنمایندهازمتشکلاختراعاتو
باه،ماداینموضوعمعاملهموردمواردونبودهمناقصهبرگزاریبهالزاممتقاضی،اجرائیدستگاهنماینده

ایسراهفناوری،وعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایدانش  بنیان،شرکت هایومؤسسات
اقصاتمنبرگزاریقانونتشریفاتانجامبدونخالق،واحدهایودانشگاهیجهاداسالمی،آزاددانشگاهنوآوری

.شودمیانجام
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اتمؤسسوشرکت هافهرستساالنهاستموظففناوریوتحقیقات،علوموزارت-ب
جهادوفناوریوعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایدانش بنیان،
هبراآنهامحصوالتوخالقواحدهایواسالمیآزاددانشگاهنوآوریسراهایدانشگاهی،

قاضا،تتجمیعباموظفندمرکزیاجرائیدستگاههای.نمایداعالممجزاوتخصصیصورت
خودذیلبودجهردیف هایمحلازمذکورفهرستازخریدتسهیلوبازارسازیبرای

.نمایندنظارتوبرنامه ریزی
شورایبهکتبیاعالموخاصمصداقیکبهخصوصیسرمایه گذارورودازپس-پ

اساسی،قانون(110)دهمویکصداصلرعایتبادانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبری
عمومینهادهایومؤسساتودولتیشرکت هایوسازمان هاوزارتخانه ها ،اقدامات

نبایدقانون،این(1)ماده«الف»بندموضوعاقالمتولیدوارزشزنجیرهتأمیندرغیر دولتی
رشدکزمرادرمستقرفناورواحدهایودانش بنیانمؤسساتوشرکت هابارقابتموجبات

اوری هافنراهبریشورایبارقابتمصداقتشخیص.آوردفراهمرافناوریوعلمپارکهایو
مذکورمرکزبایدگردیدمحرزرقابتوجوداصلچنانچه.می باشددانش بنیانتولیداتو

شورایتوسطموردحسبتوقف،مدت.نمایداقدامفعالیتتوقفبهنسبتبالفاصله
.می گرددتعیینفوق الذکر



11ماده 
حمایت های مالیاتی در جهت تقویت تولیدات 

دانش بنیان و فعالیت های تحقیق و توسعه
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اقتصادونوآوریتوسعهسمتبهمالیاتیحمایت هایجهت دهیهدفبا
:دانش بنیان

واسطه ایوکاالهای»عبارتمستقیممالیات هایقانون(141)مادهدر-الف
موادصادراتازحاصلدرآمد(%20)درصدبیست»عبارت هایازبعد«نیمه خام

.می شوداضافه«نفتیکاالهایوخامموادفهرست»و«خام

:مستقیممالیات هایقانون(141)ماده
وغیرنفتیکاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمد(%100)درصدصد

صادراتازحاصلدرآمد(%20) درصدبیستوکشاورزیبخشمحصوالت
.می گرددصفرنرخبامالیاتمشمولخامنیمهواسطه ایکاالهایوخاممواد

هادپیشنبهخامنیمهواسطه ایکاالهایونفتیکاالهایوخامموادفهرست
وتنفوتجارتومعدنصنعت،دارایی،واقتصادیاموروزارتخانه هایمشترک

.دمی رسوزیرانهیأتتصویببهکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق
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قابلیتبایمالیاتاعتبارعنوانبهتوسعه،وتحقیقفعالیت هایبرایشدهانجامهزینهمعادل-ب
یاتمالازآنمعادلومی شوداعطاءمتقاضیمؤسساتوشرکت هابهآتیسنواتبهانتقال

ندبایناجرائیآیین نامه.می شودکسربعدسال هاییامذکورهزینهانجامسالقطعی شده
کاریهمباداراییواقتصادیاموروزارتتوسطقانوناینابالغتاریخازسه ماهظرفحداکثر
رماندبهداشت،وزارتوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارترئیس جمهور،فناوریوعلمیمعاونت

جرایابرنظارتمسؤول.می رسدوزیرانهیأتتصویببهومی شودتهیهپزشکیآموزشو
.می باشددانش بنیانتولیداتوفناوری ها راهبریشورایبنداین
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الحاقمستقیممالیات هایقانون(127)مادهبه«د»بندعنوانبهزیرشرحبهبندیک-پ
:می شود

راکزمدرمستقرفناورواحدهایودانش بنیانشرکت هایبهدولتیبالعوضکمک های-د»
«فناوریتوسعههدفبافناوریوعلمپارکهایورشد

:مستقیممالیات هایقانون(127)ماده
:بودنخواهداتفاقیمالیاتمشمولزیرموارد

یاه هاوزارتخانیاعام المنفعهیاخیریهسازمان هایبالعوضنقدیغیرونقدیکمک های–الف
صاشخابهاسالمیانقالبنهادهاییاشهرداریها یادولتیهایشرکتودولتیموسسات

.استحقوقفصلمالیاتمشمولکهمواردیازغیرحقیقی
ایوآتش سوزیسیل،زلزله،جنگ،دیدگانخسارتبهاهداییمالیکمک هاییاوجوه–ب

.دیگرمترقبهغیرحوادث
تپرداخکشاورزیمحصوالتخریدوتولیدوصادراتتشویقبرایدولتکهجوایزی–ج

.می نماید
اکزمردرمستقرفناورواحدهایودانش بنیانشرکت هایبهدولتیبالعوضکمک های-د

فناوریتوسعههدفبافناوریوعلمپارکهایورشد
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اعتباروانبه عنزیرموارددانش بنیان،شرکت هایتوانازحداکثریاستفادهوفناوریتعمیقازحمایتهدفبا-ت
مالیاتازانمیزهمینبهوشدهاعطاءمتقاضیمؤسساتوشرکت هابهآتیسنواتبهانتقالقابلیتبامالیاتی

.می شودکسربعدسالهاییامذکورسرمایهتخصیصسالقطعی شده
دومایواولبازاریاوتهرانبورسدرپذیرفته شدهشرکت هایمستقیمسرمایه گذاری(%30)درصدسیحداکثر-1

کوفایی،شونوآوریصندوقسرمایهیک سی امحداقلمیزانبهثبتیسرمایهدارایشرکت هاییاوایرانفرابورس
فناورودانش بنیانمؤسساتوشرکت هادر

وپژوهشصندوق هایوافزایشیاتأسیسدربنداین(1)جزءدرمذکورشرکت هایغیرمستقیمسرمایه گذاری-2
نهادهایوصندوق هاوکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(44)مادهموضوعفناوری

1384/9/1مصوبایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون(1)ماده(21)و(20)بندهایموضوعسرمایه گذاری
وری هافناوراهبریشورایتأییدبهدانش بنیانفعالیت هایونوآوریوفناوریمالیتأمیندرآن هافعالیتکه

.باشدرسیدهدانش بنیانتولیدات
واقتصادیاموروزارتتوسطقانوناینابالغتاریخازماهسهظرفحداکثرتعاریف،جملهازبندایناجرائیآیین نامه

ومعدنصنعت،فناوری،وتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایرئیس جمهور،فناوریوعلمیمعاونتهمکاریبادارایی
برنظارتمسؤول.می رسدوزیرانهیأتتصویببهومی شودتهیهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وتجارت

راهبریرایشونوآوری،زیست بومبامتناسبسازوکارهایتوسعهوسرمایه گذاریمصادیقتعیینوبندایناجرای
.می باشددانش بنیانتولیداتوفناوری ها
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:ایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون(1)ماده(21)و(20)بندهای
یهسرماآناصلیفعالیتکهاستمالینهادی:گذاریسرمایهصندوق-20

درد،خوگذاریسرمایهنسبتبهآنمالکانومیباشدبهاداراوراقدرگذاری
.شریکندصندوقزیانوسود

آنازکهبهادارنداوراقبازاردرفعالمالینهادهایمنظور:مالینهادهای-21
انمشاوربازارگردانان،معامله گران،/کارگزارانکارگزاران،بهمی توانجمله

ت هایشرکگذاری،سرمایهصندوقهایبندی،رتبهمؤسساتسرمایه گذاری،
ایهسرمتأمینشرکت هایمالی،اطالعاتپردازششرکت هایسرمایه گذاری،

.کرداشارهبازنشستگیصندوق هایو



12ماده 
تکلیف استان ها در حمایت از توسعه زیست بوم 

فناوری و نوآوری
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:استان هادردانش بنیاناقتصادونوآوریزیست بومتوسعههدفبا
داخلفناوریوعلمپارکهایهمکاریباموظفندکشورسراسراستانداران-الف

وآورانهنوفعالیت هایتقویتاولویتباراخوداختیاراتواستانیمنابعاستان،
نیان،دانش بمؤسساتوشرکت هاازاستفادهباوبومیمسائلحلوشناسایی
نوآوریمراکزفناوری،وعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهای

.به کار گیرنداستاندرخالقونوآورانهکارهایوکسبدانشگاهی،
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بهکشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانون(31)ماده«الف»بندبه(10)جزءعنوانبهجزءیک
:می شودالحاقزیرشرح

هداشت،بوزیریافناوریوتحقیقاتعلوم،وزیرمعرفیبااستانیفناوریوعلمپارکرئیس-10»
«مربوطحوزهبامتناسبپزشکیآموزشودرمان

:کشورتوسعهدائمیاحکامقانون(31)ماده(الف)بند
مل هادستورالعوقوانیندرکهمحولهوظایفاجرایدراستانتوسعهوریزیبرنامهشورایـالف

جهتردوبودجهوبرنامهاموردرجمهوررئیستفویضیاختیاراتاجرایهمچنینومی شودمشخص
عدالتیپیگیراستان،پایداروجانبههمهگذاریسرمایهتوسعهومدیریتبرنظارتوهماهنگی

راهبریدران هااستجایگاهونقشتقویتواستان هااختیاراتافزایشتمرکززدایی،تقویتسرزمینی،
اعضایترکیببامقاومتی،اقتصاداهدافتحققوایمنطقهگرایبرونودرونتوسعهمدیریتو

تصویببهورکشبودجهوبرنامهسازمانپیشنهادبامادهایناجرائینامهآیین.می شودتشکیلزیر
:می رسدوزیرانهیأت

(رئیس)استاندارـ1
(دبیر)استانبودجهوبرنامهسازمانرئیسـ2
[...]

داشت،بهوزیریافناوریوتحقیقاتعلوم،وزیرمعرفیبااستانیفناوریوعلمپارکرئیس-10
مربوطهحوزهبامتناسبپزشکیآموزشودرمان
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زیرشرحبهکشور،توسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانون(31)ماده«ب»بندبه(10)جزءعنوانبهجزءیک
:می شودالحاق

وزیتوانمندساایجاد،استان،چالش هایرفعبرایراهبردیفناوری هایتجاری سازیوتوسعهازحمایت-10»
واوریفنوعلمپارکهایورشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایدانش بنیان،مؤسساتوشرکت هاتوسعه

ازداکثریحاستفادهواستاناقتصادیبزرگبنگاههایتوسعهوتحقیقفعالیت هایتقویتخالق،واحدهای
فناورویاندانش بنمؤسساتوشرکت هابازارارتقایدردولتیخریدهایواستانیتوسعه ایطرحهایظرفیت

«استان

:کشورتوسعهدائمیاحکامقانون(31)ماده(ب)بند
:می شودتعیینزیرشرحبهشورااختیاراتووظایف

یری هایجهت گشاملکهاستانتوسعهبرنامه هایوایتوسعهاسنادتصویبوتأییدبررسی،ـ1
مایشآجهت گیری هایراستایدروکشورریزیبرنامهنظامچهارچوبدراستانبلندمدتتوسعه

بخشییپروژه هاوطرحهاوایتوسعهاسنادتصویبواستانتوسعهمدتمیانبرنامه هایوسرزمین
 هایبرنامهباسازگاروبخشیوسرزمینیآمایشکالن،سیاست هایچهارچوبدرشهرستانیو

.استملیواستانیمدتمیانوبلندمدت
[...]

ایجاد،استان،هایچالشرفعبرایراهبردیهایفناوریسازیتجاریوتوسعهازحمایت-10
ودرشمراکزدرمستقرفناورواحدهایبنیان،دانشمؤسساتوشرکت هاتوسعهوتوانمندسازی

اقتصادیبزرگبنگاههایتوسعهوتحقیقهایفعالیتتقویتخالق،واحدهایوفناوریوعلمپارکهای
بازاریارتقادردولتیخریدهایواستانیایتوسعهطرحهایظرفیتازحداکثریاستفادهواستان

استانفناوروبنیاندانشمؤسساتوشرکت ها
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و»عبارتکشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانون(31)ماده«ب»بند(3)تبصرهدر-ت
ورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(44)مادهموضوعفناوریوپژوهشغیردولتیصندوق 

«یکشاورزبخشتوسعهازحمایتصندوق های»عبارتازبعد«کشورمالینظامارتقای
.می شوداضافه

:کشورتوسعهدائمیاحکامقانون(31)ماده(ب)بند3تبصره
(%5)درصدپنجتاحداکثراستاناعتباراتابالغازپساستمجازاستانریزیبرنامهشورای

وستانابودجهوبرنامهسازمانپیشنهادبارااستانایسرمایهداراییتملکاعتباراتاز
هسرمایافزایشبرایاعتباریوفنیکمکهایقالبدرریزیبرنامهشورایتصویب

یفناوروپژوهشغیردولتیصندوق هایوکشاورزیبخشتوسعهازحمایتصندوق های
یاتاناسهمانکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(44)مادهموضوع

از(%20)درصدبیستحداکثراستمجازشورااینهمچنین.دهداختصاصشهرستان
ولویتابااعتباریوفنیکمکهایقالبدررااستانایسرمایهدارایی هایتملکاعتبارات

.دهداختصاصمقاومتیاقتصادطرحهایاجرایوتکمیل





13ماده 
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
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عت،صنبادانشگاهارتباطتوسعههدفبا
قتحقیواحددارایتولیدیواحدهایوصنایع

و هادانشگاهواحدهایازیکیباکهتوسعهو
بامرتبط،پژوهشیوعالیآموزشمراکز

ایصنعتآناستقرارمحلاستاناولویت
منعقدهمکاریتفاهمنامهتولیدی،واحد

باوطمربتوسعهوتحقیققراردادهاینمایند،
شدهطرحمزایایمشمولتفاهمنامه ها،این
نیزقانوناین(11)ماده«ب»بنددر

ودانشگاه هاتمامیهمچنین.می گردند
موظفندپژوهشیوعالیآموزشمراکز

ضورحبارامعدنوصنعتباارتباطکارگروه
ابتولیدی،واحدهاییاوصنعتنمایندگان

و هادانشگاهآناستقرارمحلاستاناولویت
.هنددتشکیلپژوهشی،وآموزش عالیمراکز



14ماده 
توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها و

دارایی های دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
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وعلمپارکهایودانشگاهیجهادپژوهشی،وآموزش عالیمؤسساتدانشگاه ها،امنایهیأتبه
وآموزشیعلمی،مأموریت هایواهدافتوسعهوتحققراستایدرتامی شوددادهاجازهفناوری

اموالی ها،دارایسرمایه گذاری ها،یکپارچهومتمرکزمدیریتومالیمنابعتوسعهطریقازپژوهشی
ارچوبچدرراخودبهوابستهسرمایه گذاریوتوسعهسازمان،(شرعیموازینرعایتبا)موقوفاتو

مقرراتوقوانینرعایتباواساسیقانون(44)چهارموچهلاصلکلیسیاست هایاجرایقانون
.نمایدتأسیسمربوطه

ا،دانشگاه هرؤساینظرزیروامناءهیأتتصویبباسرمایه گذاریوتوسعهسازمان-1تبصره
ومی کندفعالیتفناوریوعلمپارکهایوجهاددانشگاهیپژوهشی،وعالیآموزشمؤسسات
وعلمکپارودانشگاهیجهادپژوهشی،مؤسسهدانشگاه،آنبهمتعلقآنمالکیت(%100)صددرصد

.می باشدفناوری
سوموپنجاهو(52)دوموپنجاهاصولرعایتباسرمایه گذاریوتوسعهسازماندرآمد-2تبصره

هشی،پژووعالیآموزشمؤسسهدانشگاه،آناهدافتحققراستایدرمنحصراًاساسیقانون(53)
.شدخواهدصرففناوریوعلمپارکودانشگاهیجهاد

درتنظارومدیریتفعالیت،نحوهاختیارات،وظایف،ارکان،شاملسازمانایناساسنامه-3تبصره
،علوموزارتخانه هایتوسطقانوناینابالغتاریخازسه ماهظرفحداکثرقانون،اینچهارچوب
تهیهوررئیس  جمهفناوریوعلمیمعاونتوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقات
.می رسد وزیرانهیأتتصویببهومی شود



15ماده 
کاهش هزینه های پیگیری دعاوی قضایی 

شرکت های دانش بنیان
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هیأتاعضاییادانش بنیانمؤسساتوشرکت ها
بامرتبطموضوعاتدرآنها،عاملمدیرانومدیره

ازفادهاستبرعالوهمی توانندمؤسسهیاشرکتهمان
یادفاعیادعواهرگونهطرحبرایدادگستریوکالی

درمصرحمواردهمچنینومربوطدعاویتعقیب
وعمومیدادگاههایدادرسیآیینقانون(35)ماده

از،1379/1/21مصوب(مدنیاموردر)انقالب
نوانعبهذیلشرایطازیکیداشتنباخودکارکنان
:نماینداستفادهحقوقینماینده

درباالتریاکارشناسیمدارکازیکیبودندارا-1
حقوقرشته

همشاوریاوکالتیاقضائیکارسابقهسالدو-2
هباشتغالازقبلیمحرومیتعدمشرطبهحقوقی

وکالتیاقضاوت
مراجعبهحقوقینمایندگیمعرفی نامهارائه-تبصره
.استالزامیقضائی
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:انقالبوعمومیدادگاه هایدادرسیآیینقانون(35)ماده
ثناءاستموکلکهراآنچهجزاستدادرسیامربهراجعاختیاراتتمامشاملدادگاههادروکالت
تصریح نامهوکالتدروکیلاختیاراتبایدزیراموردرباشد، لیکنشرعخالفآندرتوکیلیاکرده
:شود

.دادرسیاعادهوفرجام خواهیتجدیدنظر،رأی،بهاعتراضبهراجعوکالت-1
.سازشومصالحهدروکالت-2
.سنداستردادوطرفسندبهنسبتتردیدوانکاریاجعلادعایدروکالت-3
.جاعلتعییندروکالت-4
.داورتعیینوبه داوریدعواارجاعدروکالت-5
.توکیلدروکالت-6
.کارشناسومصدقتعییندروکالت-7
.خسارتدعوایدروکالت-8
.دعوایادادخواستاسترداددروکالت-9
.ثالثدعوایازدفاعوثالثشخصجلبدروکالت-10
.ثالثوروددعوایازدفاعوثالثشخصوروددروکالت-11
.آندرقبالدفاعومتقابلدعوایدروکالت-12
اعسارادعایدروکالت-13
.سوگندردیاقبولدروکالت-14





16ماده 
حمایت از توسعه شبکه تولید برق تجدیدپذیر
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وصنایعاینرایببازارتوسعهوتجدیدپذیرانرژی هایبامرتبطدانش بنیانصنایعتوسعهراستایدر
یکعادلمموظفندمگاواتیکازبیشترمصرفقدرتباصنایعمصرف،محلدرپاکبرقتولید

وندنمایتأمینتجدیدپذیرنیروگاههایاحداثطریقازراخودساالنهنیازموردبرقاز(%1)درصد
نیرووزارتصورتاینغیردر.برسد(%5)درصدپنجبهحداقلپنجمسالپایاندرمیزاناین

نمودهسبهمحاتجدیدپذیربرقتعرفهباراصنایعاینمصرفیبرقازشدهذکردرصداستموظف
رعایتبا(%50)درصدپنجاه میزانبهبرق،قبوضازتفکیکضمنفوقمبالغ.نمایدأخذصنایعازو

بهردد،می گتجدیدپذیربرقتضمینیخریدصرفمستقیماً اساسیقانون(53)سوموپنجاهاصل
معاونتحساببهکشورکلخزانه داریحساببهواریزازپس(%25)درصدپنجوبیستمیزان
 بنیاندانششرکت هایآزمایشگاهها،ازحمایتصرفتامی گرددواریزرئیس  جمهورفناوریوعلمی

بانکوشورککلخزانه داریطریقمابقیوگرددبرقتوسعهبامرتبطمواردسایروشتابدهنده هاو
داثاحجهتخصوصیبخشبهکم بهرهتسهیالتپرداختصرفایراناسالمیجمهوریمرکزی

(بورس)زاربها بادربرقخریدبهملزمکهصنایعی.می شودکوچک مقیاستجدیدپذیرنیروگاههای
انرژی(بورس)بها بازاردرعرضه شدهتجدیدپذیربرقازرافوقدرصدمی توانندهستند،انرژی

طتوسقانون،اینابالغازپسسه ماهظرفحداکثرمادهایناجرائیآیین نامه.نمایندخریداری
هیهتتجارتومعدنصنعت،ونیرووزارتخانه هایهمکاریبارئیس جمهورفناوریوعلمیمعاونت
.می رسدوزیرانهیأتتصویببهومی شود



17ماده 
تسهیل سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان
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شرکت هایشبکه هایایجادودانش بنیانمحصوالتصادراتتوسعههدفبا
(1)مادهوعموضراهبردیاقالمتولیداولویتبااقتصاد،مختلفبخشهایدردانش بنیان

:قانوناین
وعموضغیر دولتیفناوریوپژوهشصندوق هایوشکوفاییونوآوریصندوق-الف

بهمجازندکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(44)ماده
ورسبوسازمان.نمایندفعالیتسرمایهبازاردرمالیتأمینبرایضامنرکنعنوان
واورانهفنطرحهایدرصکوکانواعانتشارتسهیلضمناستمکلفنیزبهاداراوراق
سازمانازمجوزدارایسرمایه گذاریصندوق هایمنابعازبخشیتخصیصامکان

بهاداراوراقبازارقانونموضوعمالینهادهایوصندوق هادررابهاداراوراقوبورس
فراهم،می کنندفعالیتنوآوریوفناوریمالیتأمینحوزهدرکهایراناسالمیجمهوری

.کند
وعلمیمعاونتهمکاریبابهاداراوراقوبورسسازمانتوسطبندایناجرائیآیین نامه

قانوناینابالغازپسسه ماهظرفشکوفاییونوآوریصندوقورئیس جمهورفناوری
.می رسدوزیرانهیأتتصویببهومی شودتهیه
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باراهاکمکاینموظفندخارجیاعتباریوفنیکمک هایارائهمتولیدستگاههای-ب
بندینااجرائیآیین  نامه.دهنداختصاصدانش بنیانمحصوالتصادراتتوسعههدف
با  جمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتپیشنهادبهقانوناینابالغازپسسه ماهظرف

بتصویبهومی شودتهیهخارجهاموروزارتومسلحنیروهایکلستادهمکاری
.می رسدوزیرانهیأت

ایترعباموظفنداجتماعیتأمینسازمانومالیاتیامورسازمانمرکزی،بانک-پ
ورکت هاشفعالیتبامرتبطداده هایبرخطوالکترونیکیدریافتامکانمحرمانگی
ندوقصو جمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتبرایرافناورودانش بنیانمؤسسات

.نمایندفراهمشکوفاییونوآوری
راهبریشورایمصوبفناورانهطرح هایدرمجازندتوسعه ایسازمان های-ت

بهیاوهسرمایبازارطریقازیامستقیمصورتبهدانش بنیانتولیداتوفناوری ها
ووانینقرعایتباوشکوفاییونوآوریصندوقعاملیتطریقازغیرمستقیمصورت

(44)چهارموچهلاصلکلیسیاست هایاجرایقانونچارچوبدرومربوطهمقررات
.نمایندسرمایه گذاریاساسیقانون





18ماده 
تقویت جایگاه صندوق  نوآوری و شکوفایی 

در زیست بوم فناوری و نوآوری
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مالینظامارتقایوپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون(16)ماده(ب)بندانتهایبهذیلمتن-الف
:می شوداضافه1394/2/1مصوبکشور

بریراهشورایمصوبطرح هایدرشکوفاییونوآوریصندوقوبانک هامشترکسرمایه گذاری»
.می شودتلقیکیبانفعالیتبعنوانوشدهمستثنیبنداینشمولازدانش بنیانتولیداتوفناوری ها

ذاریسرمایه گآغازتاریخازسالهفتازپسحداکثرهستندمکلفنوآوریصندوقوبانک ها
«.نماینداقدامخروجوسرمایه گذاریاتمامبهنسبت

:کشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(16)ماده(ب)بند
:سالسهمدتتاقانوناینشدناالجراالزمتاریخازموظفنداعتباریمؤسساتوبانک هاکلیه

انجامانکیغیربفعالیت هایکههاییبنگاهدرراخودتابعهشرکت هایوخودتملکتحتسهام-ب
بودن«انکیغیرب»تشخیص.کنندواگذارتابعهشرکت هاینیمه تمامطرح هایاستثنایبهمی دهند،

برعهدهتند،هسآنهاسهامدارتابعه،شرکت هایواعتباریمؤسساتها،بانککههاییبنگاهفعالیت
ونوآوریصندوقوبانک هامشترکسرمایه گذاری.استایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک

ندباینشمولازدانش بنیانتولیداتوفناوری هاراهبریشورایمصوبطرح هایدرشکوفایی
حداکثرهستندمکلفنوآوریصندوقوبانک ها.می شودتلقیبانکیفعالیتبعنوانوشدهمستثنی

.مایندناقدامخروجوسرمایه گذاریاتمامبهنسبتسرمایه گذاریآغازتاریخازسالهفتازپس
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و»عبارتکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(45)ماده(2)بنددر-ب
افهاض«مصوباقتصادیویژهمناطق»عبارتازپس«استانبرنامه ریزیشورایمصوبطرح های

.می شود

:کشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(45)ماده(2)بند
وگردشگریخدماتوکشاورزیصنعتی،شهرک هایاحداثبرایدولتیوملیاراضیواگذاری

قابلطرح هایواستان برنامه ریزیشورایمصوبطرحهایومصوباقتصادیویژهمناطق
بهرهافزایشقانون(9)ماده(2)تبصرهشمولازمحیطی،زیستمقرراترعایتبادولتی،واگذاری

توسطمادهایناجرائینامهآیین.می شودمستثنیطبیعیمنابعوکشاورزیبخشوری
رانوزیهیأتتصویببهومی شودتهیهتجارتومعدنصنعت،وکشاورزیجهادوزارتخانه های

.می رسد

:طبیعیمنابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون(9)ماده(2)تبصره
هبمواتودولتیملی،اراضیواگذاریدردولتمالکیتقطعیانتقالقانون،اینتصویببا

می نماینداضیاردرخواستپروندهتشکیلبهشروعبعدبهقانوناینابالغتاریخازکهمتقاضیانی
درشدهینیبپیشاحداثیاعیانیمالکیتسندصدورلکنمی گرددلغومغایرقوانینوبودهممنوع

(33)مادهاصالحقانوندرمندرجنظارتهیأتتأییدوطرحکاملاجراءازپسومصوبطرح
تشخیصمجمع1386/4/9مصوبکشورمراتعوجنگل هاازبرداریبهرهوحفاظتقانوناصالحی

یاویبرداربهرهحقاجاره،صورتبهمذکوراراضیازبرداریبهرهوبودهبالمانعنظام،مصلحت
.می باشدمجازمصوب،طرحقالبدروانتفاعحق





19ماده 
هزینه های اجرای قانون
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(3)مادهاجرایازحاصلمنابعمحلازقانونایناجرایهزینه های
.می شودتأمینآن،مواددیگروقانوناین



20ماده 
نظارت و پیگیری
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ذی ربطوزارتخانهورئیس  جمهورفناوریوعلمیمعاونت
ودارندعهدهبرراقانونایناجرایپیگیریمسؤولیت

آموزش،کمیسیون هایبهشش ماههرراآنگزارش
رزی،کشاوواقتصادیمعادن،وصنایعفناوری،وتحقیقات

یاسالمشورایمجلسزیستمحیطوطبیعیمنابعآب،
.می کنندارائه






