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مصوبات مجلس شوراي اسالمي
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 

شماره ویژه نامھ: ١۵۴٣
پنج شنبھ،۵ خرداد ١۴٠١

سال ھفتاد و ھشت شماره ٢٢۴٨٢
قانون جھش تولید دانش بنیان 

شماره١۵٨١۵/١١ـ ۵۶                                                                  ٣١/٢/١۴٠١

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراھیم رئیسی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران قانون جھش تولید دانش بنیان که با عنوان طرح به
مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١١/٢/١۴٠١ و تأیید شورای محترم نگھبان، به

پیوست ابالغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره٣٣۴٣٠                                                                                ٣/٣/١۴٠١

نھاد ریاست جمھوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون جھش تولید دانش بنیان» که در جلسه
علنی روز یکشنبه مورخ یازدھم اردیبھشت ماه یکھزار و چھارصد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ٢١/٢/١۴٠١ به تأیید
شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ١۵٨١۵/١١ـ ۵۶ مورخ ٣١/٢/١۴٠١ مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ

می گردد.

رئیس جمھور ـ سیدابراھیم رئیسی

 

قانون جھش تولید دانش بنیان

ماده١ـ کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ موظفند:

الف ـ ساالنه فھرست اقالم راھبردی خود و نیز توانایی ھای فناورانه داخلی و خألھای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرھ ھای تأمین
ھر کدام را با تعیین اولویت ھا به شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (٢) قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات مصوب ۵/٨/١٣٨٩ با اصالحات بعدی ارائه دھند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری

است:

١ـ تعیین اقالم با ارزبری باالی یک میلیون (١.٠٠٠.٠٠٠) دالر

٢ـ تعیین موارد آسیب زای تأمین این محصوالت از خارج در شرایط تحریم وغیر آن

٣ـ پیش بینی تناسب واردات این محصوالت با روند تحوالت کشور در حوزه فناوری

۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سالمت، صنعت و امنیت کشور

ب ـ منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت ھمه ذی نفعان، شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و واحدھای فناور مستقر در
مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره ھای ارزش مذکور و تسھیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی ھای
فناورانه و تولیدی اقالم راھبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنھا بر اساس آیین نامھ ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  و

با ھمکاری معاونت علمی و فناوری رئیس  جمھور و سازمان برنامه و بودجه کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد بھ کارگیرند.



6/6/22, 11:55 AM https://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=25805

https://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=25805 2/6

تبصره ـ مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی مجازند، ساالنه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و
تولید اقالم راھبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و ھمکاری با شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و

واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری، سرمایه گذاری و ھزینه نمایند.

ماده٢ـ 
  تحول و پیشرفت ریاست جمھوری موظف است
نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ھا اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزھ ھای
اقتصادی و صنعتی که در فھرست تحریم ھا قرار گرفتھ اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشھای آنھا در حوزھ ھای آسیب پذیر از جمله

تعامالت بین المللی، مالیات، گمرک، تسھیالت بانکی و تبادالت ارزی مورد حمایت قرار دھد.

تبصره١ـ عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمھور» به عنوان بند (٨) به تبصره ماده (۶١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور با اصالحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندھای بعدی به ترتیب اصالح و در ذیل تبصره عبارت «بندھای (١) تا

(٧)» به عبارت «بندھای (١) تا (٨)» اصالح می شود.

تبصره٢ـ مرکز ھمکاری ھای تحول و پیشرفت ریاست جمھوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی
موجود، ذیل نھاد ریاست جمھوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان موضوع
ماده (٢) قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات فعالیت می کند. اساسنامه این مرکز

حداکثر ظرف سھ ماه پس از ابالغ این قانون توسط نھاد ریاست جمھوری تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده٣ـ به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (١١٩) قانون امور گمرکی اصالحی مصوب ١/٢/١٣٩۴ حذف
می شود و واردات ماشین آالت و تجھیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف
است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت ھدفمند و مدت دار از ساخت داخل، ساالنه حقوق ورودی این کاالھا اعم از

سود بازرگانی و سایر دریافتی ھای موضوع بند «د» ماده (١) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ را تعیین نماید.

تبصره ـ دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵٣) قانون اساسی پس از تأمین ھزینھ ھای اجرای این قانون از محل منابع
حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نھاد عمومی غیردولتی صندوق
نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات اختصاص
دھد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آالت خط تولید و طراحی مھندسی، در قالب تسھیالت

و سرمایھ گذاری تخصیص یابد.

به منظور حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان: ماده۴ـ 

الف ـ در بند «ح» ماده (١) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود:

«ضمانتنامه صندوق  نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوھش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه‐
بندی اعتباری»

ب ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکھا و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی و شرکتھا و
مؤسسات تابعه و وابسته به نھادھای عمومی غیردولتی، نھادھای انقالب اسالمی و نیروھای مسلح جمھوری اسالمی، مجازند در
تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کاال و ماشین آالت، معامالت پیمانکاری، انجام تعھدات، پیش پرداخت و
حسن انجام کار، ضمانتنامه ھای صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ھای غیردولتی پژوھش و فناوری موضوع ماده

(۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ١/٢/١٣٩۴ را بپذیرند.

پ ـ متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (٩) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب  
١۵/٢/١٣٩٨ الحاق می شود:

«د ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروھای مسلح و مجموعھ ھای زیر نظر مقام معظم رھبری
با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و
فناوری، مطالبات قطعی آنھا را   در قراردادھای مربوط به خود یا دستگاھھای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع
کار، انجام تعھدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به ھمان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعھدات را مسدود نمایند.
در صورتی که میزان   مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، الزم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات،
ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سھ ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد . »

ت ـ در مورد احکام قطعی دادگاھھا و اسناد الزم االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاھھای اجرائی
موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (٢۴) قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ۴/١٢/١٣٩٣، قراردادھای مرتبط با تولید محصوالت دانش بنیان با
واحدھا و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات را در اولویت قرار

دھد.

ث ـ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ھای غیردولتی پژوھش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت ھای «که بانکھا»، «اعالم
بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (١) ماده(١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصالحی مصوب ٢٩/١١/١٣٧۶ اضافه می شود.

ج ـ با ھدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جھش قابل توجه تعداد شرکتھای دانش بنیان کشور، مبلغ سی ھزار میلیارد
(٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات

دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات اضافه می شود.

چ ـ در راستای تسھیل سرمایھ گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است
برای ساختمان ھایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر
نماید. پارکھای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز ھستند حق بھره برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به
خود یا اراضی که توسط وزارت جھاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شھرسازی یا سایر
دستگاھھای اجرائی یا مانند آنھا، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چھارچوب مصوبات ھیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در
قالب قراردادھای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بھره برداری

ستاد تسھیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب
٣٠/٢/١٣٩٧ با ھمکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز ھمکاری ھای
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اختصاصی در چھارچوب مأموریت ھای پارک»، در اختیار شرکت ھای دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران
ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دھند.

تبصره ـ پارکھای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

ماده۵ ـ کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و
پژوھشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی ھای فکری، دستاوردھای پژوھشی و حق بھره برداری از آنھا را حسب مورد پس از أخذ
رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جھت بھره برداری علمی و پژوھشی در اختیار شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و
واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای ھیأت علمی،
دانشجویان و پژوھشگران به صورت بالعوض در جھت تجاری سازی آنھا با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جھت
تجاری سازی یافتھ ھای علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سھ ماه از تاریخ
ابالغ این قانون توسط وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تھیه می شود و به تصویب ھیأت

وزیران می رسد.

در راستای حمایت از پارکھای علم و فناوری، شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان: ماده۶ ـ 

 الف ـ در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شھرداری  اصالحی مصوب ١٧ /۵/١٣۵٢، پس از عبارت «دفتر مھندسی» عبارت «و دفتر
شرکتھای دانش بنیان» اضافه می شود.

ب ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند امالک، زمین و ساختمان ھای خود را برای استقرار
شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، پارکھای علم و فناوری، سراھای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و واحدھای خالق، بدون واگذاری
مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنھا قرار دھند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سھ ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط

وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ واحدھای خالق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ھستند که در حوزه صنایع فرھنگی و علوم انسانی و اجتماعی
فعالیت دارند و از مھارت ھای انسانی، نوآوری و فناوری ھای جدید برخوردار ھستند و نسبت به ارائه محصوالت (کاال و خدمات) نوآورانه
و فناورانه و یا بھره برداری از الگوھای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدھای واجد شرایط فوق برعھده معاونت

علمی و فناوری رئیس جمھور است.

پ ـ در ماده (٨١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، عبارت «و پارکھای علم و فناوری» بعد از
عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه

اقتصادی» اضافه می شود.

ت ـ وزارتخانھ ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‐
ھا و پارکھای علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنھا موظفند، برای دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی دولتی، غیردولتی
و دانشگاه آزاد اسالمی و دستگاھھای اجرائی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تأسیس و راھ اندازی پردیس ھای استانی

پارک علم و فناوری را صادر کنند.

به منظور حمایت از کاالھای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان: ماده٧ـ 

الف ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و واحدھای فناور
مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کاال و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوھشی در آن دستگاھھا
منعقد نمایند. مزایای بندھای «الف» و «ب» ماده (١٢) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

به قراردادھای آنھا در حوزه تولید کاال و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.

ب ـ در ماده (٢۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، عبارت «مواد (١٢) و (١٣)» جایگزین
عبارت «ماده (١٢)» می شود.

 ماده٨ ـ در قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات:

الف ـ در  ماده (٢)؛

رئیس جمھور (رئیس شورا)،  معاون علمی و فناوری رئیس جمھور ١ـ عبارت «شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان متشکل از 
(نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر جھاد کشاورزی و چھار نفر از اعضای
کمیسیون ھای آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن ، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس

شورای اسالمی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

٢ـ دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:

«تبصره١ـ ھرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسھیالت عنوان شده در این قانون برای شرکتھا ومؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق
با اھداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ھا و انواع آنھا، توسط ھر یک از اعضاء جھت تصویب به شورای راھبری فناوری ھا و
تولیدات دانش بنیان ارائه می گردد. ھمچنین کلیه دستگاھھای مجری این قانون موظف ھستند مزایا، امتیازات و تسھیالت خود در
حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اھداف مندرج در این قانون، به شورای راھبری فناوری ھا و
تولیدات دانش بنیان اطالع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاھی نسبت به انجام

آن اقدام کنند.

تبصره٢ـ دبیرخانه شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور تشکیل و جلسات آن شورا
حداقل ماھی یکبار برگزار می شود.»

 ب ـ در مواد (٢)، (٧) و (١٢) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه
شورا» می   شود.
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پ ـ در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا»
می شود.

 ت ـ در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان به عنوان ھیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی»
جایگزین عبارت «وابسته به شورای  عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» می شود.

ث ـ در تبصره (٣) ذیل ماده (۵) و ماده (١٣) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ج ـ در ماده (٩) عبارت «و در چھارچوب مصوبات شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اھداف مندرج در
ماده (١) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادالت مالی بین المللی» اضافه

می شود.

چ ـ متن زیر جایگزین ماده (١٠) می گردد:

«ماده١٠ـ کارکنان شاغل در پارکھای علم و فناوری مشمول ماده (٩١) قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣۶۶ با اصالحات و
الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سھ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنھاد وزارتخانھ ھای علوم، تحقیقات و

فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.»

ماده٩ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختالفات در زمینھ ھای علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و
حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراھای حل اختالف و دادگاھھا،
تشکیل دھد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جھت
رسیدگی به داوری ارجاع دھند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون، توسط رئیس

قوه قضائیه تصویب می گردد.

ماده١٠ـ به منظور رونق بازار محصوالت دانش بنیان:

الف ـ یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (٢٩) قانون برگزاری مناقصات مصوب ٢۵/١/١٣٨٣ به شرح ذیل الحاق می شود:

«ی ـ در مواردی که به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‐
شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروھی زیر نظر شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (٢) قانون
حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس
جمھور ، نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله
موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتھای دانش  بنیان، واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری، سراھای

نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، جھاد دانشگاھی و واحدھای خالق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.

تبصره ـ مبلغ پیش پرداخت در قراردادھای موضوع این بند به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵٠%) مبلغ اولیه
قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کار گروه مزبور قابل افزایش است.»

ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ساالنه فھرست شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، واحدھای فناور مستقر در مراکز
رشد و پارکھای علم و فناوری و جھاد دانشگاھی، سراھای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و واحدھای خالق و محصوالت آنھا را به
صورت تخصصی و مجزا اعالم نماید. دستگاھھای اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسھیل خرید از فھرست

مذکور از محل ردیف ھای بودجه ذیل خود برنامھ ریزی و نظارت نمایند.

 پ ـ پس از ورود سرمایھ گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعالم کتبی به شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان با رعایت
اصل یکصد و دھم (١١٠) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانھ ھا ، سازمان ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیر‐
دولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقالم موضوع بند «الف» ماده (١) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکتھا و مؤسسات دانش‐
بنیان و واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری را فراھم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راھبری
فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان می باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بالفاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام

نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق الذکر تعیین می گردد.

با ھـدف جھت دھی حمایت ھای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: ماده١١ـ 

الف ـ در ماده (١۴١) قانون مالیات ھای مستقیم عبارت «وکاالھای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت ھای «بیست درصد(٢٠%) درآمد
حاصل از صادرات مواد خام» و «فھرست مواد خام و کاالھای نفتی» اضافه می شود.

ب ـ معادل ھزینه انجام شده برای فعالیت ھای تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتھا و
مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام ھزینه مذکور یا سال ھای بعد کسر می شود. آیین نامه
اجرائی این بند حداکثر ظرف سھ ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با ھمکاری معاونت علمی و فناوری
رئیس جمھور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می‐

رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای  راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان می باشد.

پ ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (١٢٧) قانون مالیات ھای مستقیم الحاق می شود:

«د ـ کمک ھای بالعوض دولتی به شرکتھای دانش بنیان و واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری با ھدف
توسعه فناوری»

ت ـ با ھدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتھای دانش  بنیان، موارد زیر بھ عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت
انتقال به سنوات آتی به شرکتھا و مؤسسات متقاضی اعطاء شده   و به ھمین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه

مذکور یا سالھای بعد کسر می شود.

١ـ حداکثر سی درصد (٣٠%) سرمایھ گذاری مستقیم شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا
شرکتھای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و

فناور
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٢ـ سرمایھ گذاری غیرمستقیم شرکتھای مذکور در جزء (١) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق ھای پژوھش و فناوری موضوع
ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ھا و نھادھای سرمایه گذاری موضوع بندھای (٢٠) و
(٢١) ماده (١) قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران مصوب ١/٩/١٣٨۴ که فعالیت آنھا در تأمین مالی فناوری و نوآوری و
فعالیت ھای دانش بنیان به تأیید شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف
سھ ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با ھمکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور، وزارتخانھ ھای
علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می‐
رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایھ گذاری و توسعه سازوکارھای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای

راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان می باشد.

ماده١٢ـ با ھدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استانھا:

الف ـ استانداران سراسر کشور موظفند با ھمکاری پارکھای علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت
تقویت فعالیت ھای نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، واحدھای فناور مستقر

در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاھی، کسب و کارھای نوآورانه و خالق در استان بھ کار گیرند.

ب ـ یک جزء به عنوان جزء (١٠) به بند «الف» ماده (٣١) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ١٠/١١/١٣٩۵ به شرح زیر
الحاق می شود:

«١٠ـ رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با
حوزه مربوط»

پ ـ یک جزء به عنوان جزء (١٠) به بند «ب» ماده (٣١) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می شود:

«١٠ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری ھای راھبردی برای رفع چالش ھای استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتھا و
مؤسسات دانش بنیان، واحدھای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری و واحدھای خالق، تقویت فعالیت ھای تحقیق و
توسعه بنگاھھای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحھای توسعھ ای استانی و خریدھای دولتی در ارتقای بازار

شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان»

ت ـ در تبصره (٣) بند «ب» ماده (٣١) قانون احکام دائمی برنامھ ھای توسعه کشور عبارت «و صندوق ھای غیردولتی پژوھش و فناوری
موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق ھای حمایت از توسعه بخش

کشاورزی» اضافه می شود.

ماده١٣ـ با ھدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدھای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدھای
دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی و پژوھشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاھمنامه ھمکاری
منعقد نمایند، قراردادھای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاھمنامھ ھا، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (١١) این قانون نیز
می گردند. ھمچنین تمامی دانشگاھھا و مراکز آموزش  عالی و پژوھشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان

صنعت و یا واحدھای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاھھا و مراکز آموزش  عالی و پژوھشی، تشکیل دھند.

ماده١۴ـ به ھیأت امنای دانشگاھھا، مؤسسات آموزش  عالی و پژوھشی، جھاددانشگاھی و پارکھای علم و فناوری اجازه داده می‐
شود تا در راستای تحقق و توسعه اھداف و مأموریت ھای علمی، آموزشی و پژوھشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز
و یکپارچه سرمایھ گذاری ھا، دارایی ھا، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایھ گذاری» وابسته به خود
را در چھار چوب قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس

نماید.

تبصره١ـ سازمان توسعه و سرمایھ گذاری با تصویب ھیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاھھا، مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی،
جھاد دانشگاھی و پارکھای علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (١٠٠%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوھشی،

جھاد دانشگاھی و پارک علم و فناوری می باشد.

تبصره٢ـ درآمد سازمان توسعه و سرمایھ گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵٢) و پنجاه و سوم (۵٣) قانون اساسی منحصراً در
راستای تحقق اھداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوھشی، جھاد دانشگاھی و پارک علم و فناوری صرف خواھد شد.

تبصره٣ـ اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چھارچوب این قانون، حداکثر ظرف
سھ ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارتخانھ ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و

فناوری رئیس  جمھور تھیه می شود و به تصویب ھیأت  وزیران می رسد.

ماده١۵ـ شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای ھیأت مدیره و مدیران عامل آنھا، در موضوعات مرتبط با ھمان شرکت یا مؤسسه
می توانند عالوه بر استفاده از وکالی دادگستری برای طرح ھرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و ھمچنین موارد مصرح در ماده
(٣۵) قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب   ٢١/   ١/   ١٣٧٩، از کارکنان خود با داشتن یکی از

شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:  

١ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا باالتر در رشته حقوق

٢ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره ـ ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

ماده١۶ـ در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی ھای تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل
مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (١%) از برق مورد نیاز ساالنه خود را از طریق احداث
نیروگاھھای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو
موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن
تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵٠%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵٣) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق
تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (٢۵%) پس از واریز به حساب خزانھ داری کل کشور به حساب معاونت علمی و
فناوری رئیس جمھور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاھھا، شرکتھای دانش بنیان و شتاب دھندھ ھا و سایر موارد مرتبط با
توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانھ داری کل کشور و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران صرف پرداخت تسھیالت کم بھره به
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بخش خصوصی جھت احداث نیروگاھھای تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بھا بازار (بورس) انرژی
ھستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بھابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده
حداکثر ظرف سھ ماه پس از ابالغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس  جمھور با ھمکاری وزارتخانه ھای نیرو و صنعت،

معدن و تجارت تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده١٧ـ با ھدف توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و ایجاد شبکه ھای شرکتھای دانش بنیان در بخشھای مختلف اقتصاد با اولویت
تولید اقالم راھبردی موضوع ماده (١) این قانون:

الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ھای پژوھش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بھادار نیز
مکلف است ضمن تسھیل انتشار انواع صکوک در طرحھای فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق ھای سرمایه گذاری دارای
مجوز از سازمان بورس و اوراق بھادار را در صندوق ھا و نھادھای مالی موضوع قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران که در
حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراھم کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بھادار با
ھمکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سھ ماه پس از ابالغ این قانون تھیه می شود و به

تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ب ـ دستگاھھای متولی ارائه کمک ھای فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکھا را با ھدف توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان
اختصاص دھند. آیین  نامه اجرائی این بند ظرف سھ ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنھاد معاونت علمی و فناوری رئیس  جمھور با

ھمکاری ستاد کل نیروھای مسلح و وزارت امور خارجه تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

پ ـ بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط
داده ھای مرتبط با فعالیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور و صندوق نوآوری و

شکوفایی فراھم نمایند.

ت ـ سازمان ھای توسعھ ای مجازند در طرحھای فناورانه مصوب شورای راھبری فناوری ھا و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از
طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در

چھارچوب قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.

ماده١٨ـ

الف ـ متن ذیل به انتھای بند «ب» ماده (١۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩۴ اضافه
می شود:

«سرمایه گذاری مشترک بانکھا و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحھای مصوب شورای راھبری فناوری ھا و
تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بھ عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ھا و صندوق نوآوری مکلف ھستند

حداکثر پس از ھفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»

ب ـ در بند (٢) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرحھای مصوب شورای برنامه ریزی
استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.

ماده١٩ـ ھزینھ ھای اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده(٣) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می شود.

ماده٢٠ـ معاونت علمی و فناوری رئیس  جمھور و وزارتخانه ذی ربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عھده دارند و گزارش آن را
ھر شش ماه به کمیسیون ھای آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

مجلس شورای اسالمی ارائه می کنند.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدھم اردیبھشت ماه  یکھزار و چھارصد و یک مجلس
شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ٢١/٢/١۴٠١ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

 


