
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  نشست هفتاد و نهمین

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 20/09/1400 تاریخ جلسه  رویه اجرایی  -قانون شناسه

 اخذ کارت بازرگانی و پروانه بهره برداری شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک های علم فناوری    یچالش ها  یبررس موضوع عنوان

 پارک علم و فناوری استان مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 ی در اخذ کارت بازرگانیدر پارک های علم و فناور مستقرو فناور شرکت های دانش بنیان  مشکالت 

  مبادرت به امر صاادرات و واردات کا  به صاورت تراری مساتلدا داشاتر کارت( قانون مقررات صاادرات و واردات   3مطابق ماده )

 .رسدبازرگانی می  ایران صادر و به تأیید وزارت  بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

وزارت صامت موف  به ایراد ساامانه یارارچه اعتبارسانری و رتبه  نید     قاچاق کا  و ارز( قانون مبارزه با  6بر اساا  بند )ت( ماده )

بندی اعتباری برای ترارت داخلی و خارجی با همااری ساتاد  اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران جهت سااماندهی صادور  تمدید و  

ایر سااامانه که در  ایراد گردید.    1399مرداد ماه سااال  ابطال کارت های بازرگانی کرده اساات که بر همیر اسااا  ایر سااامانه از  

به اسااتعامات    پاسااخدهیموف   را    ربطیذ  یهادسااتگاهاز کارت های بازرگانی ایراد شااده   از سااواسااتفاده    یریجلوگ  راسااتای

متقاضی  یای از استعامات ایر سامانه مربوطه به محل تراری    نموده است.های تعییر شاده به صاورت سایساتمی و برخط   شااخ 

به  اساتعاا اجاره نامه    تایید می گردد.از  کارت بازرگانی می باشاد که با اراهه ساند تب برو و یا اجاره نامه رسامی با کد رهگیری  

 گیرد. واسطه سامانه جامع ترارت  از سامانه اماک و مستغات انراا می

شااارکت های واقع در پارک های علم و فناوری و مراکد رشاااد که موفق به تولید می شاااوند  برای تهیه مواد اولیه و ترهیدات و  

کارت بازرگانی می باشاند. لیار به دلیل ضواور در پارک ها و مراکد رشاد با م اال عدا اراهه اجاره نامه با  صاادرات نیازمند دریافت  

 کد رهگیری مواجه می شوند.  

از شارکت های فناور  ثروت    رادیو ا   توساعه اقتصااد  اشاتغال زاییدر جامعه  یتوساعه علم و فناوربا هدف    یعلم و فناور  یهاپارک

زیرساخت ها و خدماتی در خصوص مستغات و فواهای اداری  محیط هایی برای آموزش م اوره    از ایر رونوپا ضمایت می کنند.  

شاده اسات. ایر محل ها در قالا اجاره نامه هایی که در پارک های علم و  فراهم    دانش محور  برای شارکت هایدر پارک ها      ...  و

به  با مبالغ بساایار کم و کاما ضمایتی در اختیار شاارکت های فناور قرارداده می شااود. لذا    فناوری و مراکد رشااد تنمیم می گردد

 ایر شرکت ها میسر نمی گردد.اماان اخذ کارت بازرگانی برای  اجاره نامه رسمی  دلیل عدا وجود  

متاساافانه در قوانیر و مقررات شاارایط ایر شاارکت ها پی اابینی ن ااده اساات و در برخی موارد با م اااات خا قانونی مواجه  

نقش بسایاری ایفا نماید متاسافانه با  در توساعه فناوری و اقتصااد ک اور  می توانند  شارکت های فناور و دانش بنیان که   گردند. می

 موانعی روبرو هستند که نیازمند تسهیل گری می باشد.  

 مشکالت اخذ پروانه بهره برداری شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 

  قاتیدار تحق  تیاولو  یازهایفع نو ر  یی  شاناساایو ارتقاء فرهنگ نوآور  قیبه منمور ت اومراکد رشاد و پارک های علم و فناوری  

اساتقرار نماا   قات یتحق  جینتا  یسااز  ینمودن و ترار  یو خدمات  کاربرد  یصانعت  ک ااورز  یدر بخش ها  یا توساعه  یکاربرد

  رادیبر دانش و فر و ا  یمتا  یموساساه ها  ریقدرت رقابت ب  شیافدا   یاقتصااد  یبا بخش ها یقاتیها و مراکد تحق  دان اگاه  وندیپ

 تاسیس شده اند.    کرده  لیتحص  یروهاین  یبرا  یشغل  یها فرصت

در ایر مراکد و پارک ها مساتقر می باشاند  شارکت های نوپایی هساتند که به واساطه ضمایت های دولتی به  شارکت های  اغلا  

رشد و توسعه می رسند. بر ایر اسا  م وق نمیر معافیت های مالیاتی  عوارض گمرکی و ... برای ایر واضدها در نمر گرفته شده  
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رکت های دانش بنیان اماان رشاد و توساعه دارند. شارکت های مساتقر  اسات. ایر شارکت ها از مرضله پیش رشاد  رشاد  فناور تا شا 

که  در پارک و علم و فناوری اسااتان با اختراعات و تولیدات خود در بساایاری از موارد با ک ااورهای توسااعه یافته رقابت می کنند  

و پارک علم و فناوری با چالش  نیازمند ضمایت و ت اویق می باشاند. لیار در ضال ضاضار شارکت های فناور مساتقر در مراکد رشاد  

 عدا اخذ پروانه بهره برداری مواجه هستند و ایر موضوع مانع توسعه و رشد و تراری سازی ایر واضد ها می گردد.

  یصانعت  یکاربر  ایو    یصانعت  یکه مساتقر در شاهرک ها  افرادیساتشاامل     یصانعت  یپروانه بهره برداراز دیدگاه ساازمان صامت  

بر  شارکت های دانش بنیان  و فقط   انبوه داشاته باشاند  دیو تول  لیسات افراد شااغل در کارگاه  یصانعت  داتیترهدارای     داشاته باشاند

   از موارد فوق الذکر مستثنی می باشند.  استقرار واضدهای صنایع پی رفته و فعالیت های دانش بنیاناسا  دستورالعمل ضوابط  

با ایر تفاوت از معاونت علمی و فناوری    باشند  یفر آور م  یدر واقع همان شرکت ها  انیدانش بن  یها  شرکتایر در ضالیست که  

دساتگاه ها و ساازمان ها شاده    برایشارکت ها    ریمروز که باعث شاناخته شادن ا  ریا  ریاسات جمهوری مروز دریافت کرده اند.

  یشاارکت ها   یو ... برا  اتیتسااه  یو اعطا یو عوارض گمرک  یسااود بازرگان   یا مهیب   یاتیمال  یها  تیمعاف  رینم  ییایاساات  مدا

 دارد.  انیدانش بن

ها  مراکد و مؤسااسااات آموزش عالی و پيوه اای و    دان ااگاه"؛  های توسااعه ک ااور  انون اضااا داهمی برنامه( ق1بر اسااا  ماده )

های علوا  تحقیقات و  شاااورای گساااترش آموزش عالی وزارتخانه  های علم و فناوری که دارای مروز از    ها و پارک  فرهنگساااتان

باشند  بدون رعایت قوانیر و مقررات عمومی ضاکم  ربط می  فناوری و بهداشت  درمان و آموزش پدشای و سایر مراجع قانونی ذی  

رگداری مناقصااات و  ویيه قانون محاساابات عمومی ک ااور  قانون مدیریت خدمات ک ااوری  قانون بهای دولتی به   بر دسااتگاه

های مالی  معاماتی  اداری  اسااتخدامی و ت ااایاتی    نامهاصاااضات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوم مصااوبات و آییر  

مصااوم هیأت امنا که ضسااا مورد به تأیید وزیران علوا  تحقیقات و فناوری و بهداشاات  درمان و آموزش پدشااای و در مورد  

ها و مراکد آموزش عالی و تحقیقاتی وابساته به نیروهای مسالب به تأیید    جمهور و در مورد دان اگاهید رهیس  ها به تأیفرهنگساتان  

 ".کنند  رسد  عمل می  رهیس ستاد کل نیروهای مسلب می

  و معادن موف  اسات به  عیوزارت صانا": 13۸1مصاوم    یعلم و فناور  یو پارک ها( قانون مراکد رشاد  20همچنیر بر اساا  ماده )

  یم  رینو  یهای  فناور نهیدر زم  یمحصاو ت  دیاقداا به تول  یعلم و فناور  یکه در مراکد رشاد و پارک ها ییو موساساه ها  ها شارکت

  اتیسهها و موسسه ها از همه ت  شرکت  ری. ادیصادر نما  دیو تول  یمروز بهره بردار  یو فناور قاتیوزارت علوا  تحق  دییکنند با تا

 "ها و مراکد رشد برخوردار خواهند شد.  م ابه خود در خارج از پارک  یها  شرکت  یقانون

معاونت علم و فناوری ریاسات جمهوری    06/10/95مورخ    219122/3و    26/03/95مورخ    59062/3شاماره  های  متعاقبا طی نامه  

واضدهای فناور طی دساتورالعمل صادور مروز فعالیت های فناور مساتقر در مراکد رشاد و پارک های علم و فناوری به  صادور مروز  

ذکر شده در  روسای پارک ها تفویض شده است که بر ایر اسا   مروز یاد شده در ضام تاییدیه وزارت علوا  تحقیقات و فناوری  

از  و پارک ها نید  رشااد  . لذا واضدهای فناور مسااتقر در مراکد  می باشاادفناوری  ( قانون مراکد رشااد و پارک های علم و  20ماده )

 می باشند.و تولید  پروانه بهره برداری  مروز  م مول صدور  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رهو  ایرادات و م اات:

دریافت کارت بازرگانی مساتلدا اراهه ساند تب برو و یا اجاره نامه رسامی همراه با  بر اساا  قوانیر و مقررات وزارت صامت .  1

به دلیل اسااتقرار در پارک های علم و فناوری و مراکد رشااد  اماان اراهه  شاارکت های فناور و دانش بنیان کدرهگیری می باشااد   

 ر شرکت ها صادر نمی گردد.  از ایر رو کارت بازرگانی برای ایاجاره نامه رسمی به سازمان صمت ندارند.  
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لذا ساازمان های صامت  فناور پیش بینی ن اده    وزارت صامت شارایط شارکت های  صادور پروانه بهره برداری  دساتورالعمل های. در 2

به واسااطه دسااتوراعمل های خود از صاادور پروانه بهره برداری به شاارکت های فناور مسااتقر در مراکد رشااد و پارک های علم و  

را دشاوار کرده    ها را که در توساعه ک اور نقش بساداهی دارند  و ایر موضاوع ادامه فعالیت ایر شارکتمی نمایند    فناوری خوداری

 است.

( قانون مراکد رشاد و  20)  موادعدا توجه به  ریو همچنها با شارکت های فناورساازمان ها و دساتگاه    ییمتاسافانه عدا آشانا. 3

فناور مساتقر در مرکد    یباعث شاده شارکت ها  های توساعه ک اور  انون اضااا داهمی برنامه( ق1و ماده )  یعلم و فناور  یپارک ها

مواجه گردند.  بهره برداری    نهماهه عدا اخذ پروا  9  یبا چالش ها  یتمرکد در توساعه فناور  یبرا  یعلم و فناور  یرشاد و پارک ها

 .دیآ  یبه نمر نم  بیدارند صح  انیدانش بن  یبا شرکت ها  اسانی  تیکه ماه  یینحوه برخورد با شرکت ها  ریا

های فناور در شاارایط تحریم که ک ااور با عدیده ای نمیر م اااات واردات ترهیدات و  از شاارکت    تیدر صااورت عدا ضما.  4

   مواداولیه مواجه می باشد  در نهایت منرر به دلسردی و از دست دادن نخبگان ک ور خواهد شد.   

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 09/ 13مورخ 

 1400/ 09/ 16و 

از سهازمان    یندگانیبا حضهور نما  1400/ 09/ 13در تاریخ   یدولت و بخش خصهوصه  یگفتگو  یجلسهه کارگروه شهورااولین  

تبریز به شهرح ذی    امالک اسهتان، واحد صهدور کارت اتاق  نیمشهاور هیاسهتان، اتااد  یصهمت اسهتان، پارک علم و فناور

 برگزار شد:

  یبرا   یم اال عدا اخذ کارت بازرگان  ینامه ا یاساتان ط  یپارک علم و فناور:  گفتگو  یشاورا  رخانهیمساوول دب   یدرخ اان  رینسار

اساتقرار در    لیشارکت ها به دل  ریاراهه شاده  ا  حاتیرا مطرح کردند. بر اساا  توضا   یمساتقر در پارک علم و فناور  یشارکت ها

کد    ریعدا وجود ا لیصمت به دل  زمانندارند و سا  یریکد رهگ افتیاماان در   یو عدا وجود اجاره نامه رسام  یپارک علم و فناور

 کند.  یصادر نم   انیبرا  یکارت بازرگان  یریرهگ

واقع    یدیتول  یوزارت صامت  واضدها  یاز ساو  یکارت بازرگان  دیصادور و تمد  ندیدر بحث الداا اراهه تب برو در فرا  شیپ  یچند

  ریمواجه شادند. ا  یبودند با م اال م اابه یصانعت  یدفترچه قرارداد از شارکت شاهرک ها  یکه دارا یصانعت  یدر شاهرک ها

  ید یتول  یواضدها  یخاص ساامانه اماک برا  یقراردادها لیذ  یریکدرهگ  اههار   انهادیاساتان طرح و پ  یگفتگو  یموضاوع در شاورا

صاورت مرتفع    ریواضدها به ا  ریو م ااات ا  یریگیپ  دیاماک تبر  ریم ااور هیدفترچه قرارداد اراهه شاد که با همت اتحاد  یدارا

 خصوص اراهه داد.  ریدر ا  یم ابه   نهادیتوان پ  ی. مدیگرد

که شاامل ساه مرضله    ساتیتیضما  یمرموعه ا  یپارک علم و فناور  اساتان:  یپارک علم و فناور  یممفرزاده  م ااور ضقوق  صامد

که با    ردیگ  یمرموعه قرار م  اریاز طرف دولت در اخت یراساتا محل  ریباشاد. در ا  یانبوه م  دیو تول  یسااز  یرشاد  رشاد و ترار  شیپ

 .  ردیگ  یشرکت ها قرار م  اریبه صورت اجاره در اخت  دیناچ  یبا مبلغ  یکارگاه  ایو    یدفتر   یبند میتقس

  یاماان اخذ کارت بازرگان   یعدا وجود اجاره نامه رسام  لیبه دل  یعلم و فناور  یمساتقر در پارک ها  یضال ضاضار شارکت ها  در

اجاره نامه    ایمساتلدا اراهه ساند و    یکارت بازرگان  افتیشاده اسات. در لیشارکت ها تبد  ریا  یچالش برا  بیموضاوع به   ریندارند و ا

  یبه پارک پرداخت نم  یهکنند و اجاره قابل توج  یم  تیدولت اقداا به فعال  تیکه با ضما  اشارکت ه  ریباشاد. ا  یم  یریبا کدرهگ

 ندارند.  یرو اماان اخذ کارت بازرگان  ریصادر شود. از ا  یریگردد کهبه واسطه آن کد رهگ  یصادر نم  یکنند  لذا اجاره نامه رسم

نارده اسات  لذا اماان    دایبنگاه ها اختصااص پ   اتریب نهیهد  یبرا  یاعتبار  یباشاد و رد  یم  یمرموعه دولت  ریا  ناهیبه ا  تیعنا  با

  اهیی. از آنراندینما هیموضااوع ته  ریا  یشااوند اجاره نامه برا  یخصااوص وجود ندارد و شاارکت ها مربور م  ریپارک در ا  تیضما
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شود با    یکه به عنوان مالب در نمر گرفته م  یپارک علم و فناور  سیباشد  لذا ره  یو موجر م  مالب  ازمندی زمه صدور اجاره نامه ن

 شود  یمواجه م  یاتیو مال  یضوقم اات  

براساا  مصاوبه ساتاد مبارزه با قاچاق کا  و    یدیاز مرداد ماه پارساال ساامانه جد  :یخارج  یاداره بازرگان  سیهنربر  ره  یمحمدنق

نامه به    ری( آه10طبق ماده )  ازیاساتعامات  زا براساا  اساناد و مدارک مورد ن هیشاده اسات و کل   یوزارتخانه ما تعر  یارز برا

اماک به ناا ساامانه اماک   هیاز طرف اتحاد  یا  ارارچهی. در بحث اجاره نامه  ساامانه  ردیگ  یساامانه صاورت م  ریصاورت برخط در ا

باشاد تا اماان صاحت   یو اجاره نامه در ساامانه اماک م  قرارداد ایبر الداا اراهه ساند تب برو و    دیو مساتقات وجود دارد و تاک

شاده اسات که    رادیا  رارتاماان اساتعاا بر خط ساند تب برو در ساامانه جامع ت  ریشاود. در چند روز اخ  رادیو اساتعاا ا  یسانر

 دهد.  یرا کاهش م  یو صدور کارت بازرگان  دیتمد  ندیفرا

مدارک اماان    ریکه در صاورت عدا اراهه ا  ساتیکارت بازگان  دیمساتلدا صادور و تمد  یریهمراه با کد رهگ  یاجاره نامه رسام  اراه

  یکوچب و شاهرک ها  عیساازمان صانا  سیو ره  ریراساتا معاون وز  ریگردد. در ا یفراهم نم  یبازگان  یساازمان ها  یبرا  ندیادامه فرا

زادبوا صااراضتا پاسااخ دادند که    یوقت سااازمان آقا  سیردند که رهبعمل آو  یاسااتعام  ارتنامه از سااازمان مرکد تر یط  رانیا

 اخذ شود.  دیبا  یریکدرهگ

 گذشااته در خصااوص قراردادهای شااهرک های صاانعتی   در جلسااه  :دیاماک تبر  ریم اااور هیاتحاد  رهیمد  اتیمحمدزاد  ه  یهاد

  نهیدر مورد هد  م یکرد  یاطاع رساان  دیو موضاع ضل شاد و به همااران خود ن  میتهران انعاا  داد  یاتخاذ شاد که برا یماتیتصام

  خصاوص توافق شاود  ریدر ا  یا  نهیهد  وشاود    لیما ت اا  هیساازمان صامت و اتاق اصاناف و اتحاد ریب  یبود تا جلساه ا  ریقرار برا

تساهیلی صاورت گرفت  می توان برای    واضدهای تولیدی واقع در شاهرک های صانعتی  برایخاص    یقراردادها لیهمانطور که ذ

با عنایت به ایناه کدرهیری بر اساا  کدپساتی صاادر می گردد    واضدهای مساتقر در پارک علم و فناوری نید پی انهاد اراهه داد.

  یبرا   یشاود )کدپسات  رفعالیغ  یکدپسات  لدیتا ف  ردیصاورت گ  یداتیتمه  یپارک علم و فناوربایساتی برای شارکت های مساتقر در  

 مردا وجود ندارد.(  یهر دفتر مستقر در پارک کدپست  یشود و برا  یم   یکل مرموعه تعر

مردا اخذ شاده   یکدپسات  دیمساتقر در پارک تبر  یدفترها  یتمام  یبرا  اساتان:  یپارک علم و فناور  یممفرزاده  م ااور ضقوق  صامد

باشاند و در    یم  یدولت  یما به صاورت قراردادها  ی. درخصاوص ساند تب برو  اکثر قراردادهاریشاهرساتان ها خ  یبرا  یاسات ول

 .  ستیو سند ساختمان به ناا ما ن  اشدب  یمراکد شهرستان ها به صورت اجاره نامه م

باشااند و    یم  یکدپساات  مسااتقر در گلگ اات فاقد  یواضد ها  اسااتان:  یپارک علم و فناور  یابیدپارتمان بازار  ریمد   یجنت  ضساار

 باشد.  یگلگ ت م  یم ال در واضدها  ری تریب

به    ینامه ماتوب  یاطاعات بود که ط  یسار  بیبه   ازیثبت قرارداد در ساامانه ن  یبرا  :یخارج  یاداره بازرگان  سیهنربر  ره  یمحمدنق

کار را انراا    ریا  یبود که تعداد محدود  دیگفتگو ن  یشاده اند و مصاوبه شاورا  یمعرف  یتعداد هیاتحاد  یداده شاد و از ساو  هیاتحاد

براساا  آنها اقداا    هیاعاا شاد تا اتحاد هیبه اتحاد  ینامه ا  یو ... که ط  رعاملیو م اخصاات مد  ناساهاز جمله شا   یدهند. اطاعات

.ضذف اساتعاا در ساامانه  1باشاد. دو راهاار وجود دارد    یکه در پارک مساتقر شادند نم  یکنند. موضاوع تب برو شاامل افراد

مااتبه و    یبرا  ندهیبه عنوان نما  یشاود و فرد  رادیاماک ا  انههمانند شاهرک ها در ساام  ندی.فرآ2  دییتا  یما برا  یصامت و دساترسا 

 صادر کند.    یریفقط کدرهگ  دیاراهه اطاعات مراجعه کرده و اماک ن

ضذف شاود. اگر    یکدپسات  لدیو رشاد  ف  یپارک علم و فناور  یبرا  دیپس با  گفتگو:  یشاورا  هرخانیمساوول دب   یدرخ اان  رینسار

 شوند.  ریگیشهرک ها در نمر گرفته شده پ  یکه برا  یطیهمان شرا  هیاتحاد  یتا از سو  میدرخواست کن  دیموافق باش
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با شااهرک ها متفاوت    یپارک علم و فناور  م ااال شاارکت های  :دیاماک تبر  ریم اااور هیاتحاد  رهیمد  اتیمحمدزاد  ه  یهاد

و آموزش داده   رییتع  یاماک هاه  د یتبر  یکنم در هر منطقه شاهردار  یم   انهادیباشاد. پ  یمطرح م  یبحث ضقوق  چون  .باشاد یم

تا قرارداد اجاره با اطاعات به    دیداشاته باشا   یبا اداره داراه  یمااتبه ا  راد یمنطقه مراجعه کنند. تا زمان ا  یایشاوند تا براساا  ندد

 باشد.  یخصوص مسوول م  ریمسوول نباشد و شرکت در ا  اتیعامل از بابت مال  ریمد  یعامل و ثبت شود ول  ریناا مد

بر اساا     یاتیاداره امور مال  پیش آید به اضتمال قویبحث اجاره نامه    چنانچه  گفتگو:  یشاورا  رخانهیمساوول دب   یدرخ اان  رینسار

  یباشاند؛ بهتر اسات از موضاع قراردادها   یاجاره نامه ها خاص م  ریشاوند که ا  هیتوج  ناهینخواهند کرد مگر ا  یهماارقوانیر خود  

دهند و    ایاماک ترت  هیو اتحاد  یبا اصاناف و پارک علم و فناور  ها نهیدر خصاوص هد  ی. وزارت صامت جلساه امیخاص وارد شاو

کنناد و   یریگیتاا بحاث قراردادهاا را پ میخواه  یم  هیا شاااود. از اتحااد  رییبااشاااد تع  هیا ف قاابال توجهر دو طر  یکاه برا یا  ناهیهد

  زا برنامه ریدی گردد.    یهاه آموزش

موضاوع بعدی مربو  به عدا اخذ پروانه بهره برداری شارکت های واقع در پارک های علم فناوری اسات که بایساتی م ااات آن  

 دقیقا بیان گردد.

اسااتقرار در محل پارک علم و    لیبه دل  یفناور  یشاارکت ها  اسااتان:  یپارک علم و فناور  یابیدپارتمان بازار  ریمد   یجنت  ضساار

کند که چون در شاهرک    یم  انیساازمان صامت ب  یعنی  .باشاند یاز طرف وزارت صامت نم  یقادر به اخذ پروانه بهره بردار   یفناور

  ی. )ماک برا میانراا داد  دین  یمورد به دفعات مااتبات  ریدر ا  اری وجود ندارد.بهره بردپروانه      اماان صدورستندیمستقر ن یصنعت

و    NGO  ریدر قوان  یهساتند و بساتر  ینوپاه  یباشاد.( پارک ها ساازمان ها  یم  یاساتقرار در شاهرک صانعت  یاخذ پروانه بهره بردار

توانند از خدمات موجود    ینم  یپروانه بهره بردار  نبود  لین اده اسات و به دل ینیب  شیآنها پ  یو وزارت صامتبرا  یبازرگان  یاتاق ها

  یفناور محساوم م  دین  انیدانش بن یضت  .فناور هساتند یهمگ  یمساتقر در پارک علم و فناور  یاساتفاده کنند. تماا شارکت ها

  یو فناور   علممعاونت    یباشااد و از سااو یم  ینامه مراز به صاادور مروز فناور  ریبه اسااتناد قانون و آه  یشااود  پارک علم و فناور

عنوان دانش    رندیگ  یضوزه قرار م  ریکه در ا  یقرار دادند و فناورهاه  یلترهاهیف  یسار  بی  یسااز  یدر ضوزه ترار  یجمهور  اساتیر

  دیکسا کردند از د  یکه مروز فناور  یو زمان  ستیبودن ن  انیدانش بن   یماک از نمر پارک علم و فناور  یکنند ول  یاخذ م  نایبن

 دارند.  رارسطب ق  بیما در  

  دی با  یذکر شاده اسات که کاربر  سیتاسا   یصادور جوازهاقانون  (  11ماده )  بر اساا   :یخارج  یاداره بازرگان  سیهنربر  ره  یمحمدنق

باشاند.   ینم  یفناور مساتقر در پارک کاربر  یشارکت ها   یبودن پارک علم و فناور  یدولت  لیباشاد و به دل  یصانعت  ایو    یکارگاه

  یصانعت  ایو    یکارگاه  یکه اعاا شاود کاربر  اهیخواهند شاد و در صاورت  ااساتعا  یاز مساار و شاهرسااز  یفناور  یساند شارکت ها

  اریدر اختبا    انیدانش بن  یباشاد. شارکت ها  ینم  ریاماان پذ  نصاورتیا  ریدر غ  میباشا   یم  یباشاد مراز به اراهه پروانه بهره بردار  یم

 ندارند.  نهیزم  ریدر ا  یم ال  یداشتر شماره قرارداد با پارک علم و فناور

باشاد و ساند اراهه شاده در مساار و    یم  یبخش گلگ ات ادار  ساتمیسا   اساتان:  یپارک علم و فناور  یممفرزاده  م ااور ضقوق  صامد

اسات.   افتهی  یکاربر رییتغ  یو صانعت  یآموزشا  قاتی( به تحق5ماده )  ونیسا یدر کم  یهاتار( ول  14باشاد )    یم  یمرتع    یشاهرسااز

که در پارک مساتقر    میدار  انیشارکت دانش بن  رید چون چند.مطرح ن او  "کمساتقر در پار  یشارکت ها"درخواسات با عنوان  

محسااوم   انیم ااخ  شااده  دانش بن  یها تمیکرده اساات و اعاا کرده که با آ  یآنها را بررساا   دیو پارک به عنوان مم  سااتندین

برساند و در ضد    انیبن  نشفناور نتوانند به مرضله دا  یاز شارکت ها  یممار اسات برخ  ی. از طرفیشاوند از جمله تراکتورسااز یم

 بمانند.  یفناور باق
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طاعات در خصاوص عدا اخذ پروانه بهره برداری ناکافیسات  با توجه به ایناه ا  گفتگو:  یشاورا  رخانهیمساوول دب   یدرخ اان  رینسار

   انهادیباشاد. در خصاوص پ یم  یو ساازمان صامت و پارک علم و فناور  یجلساه مردد با ضواور اداره راه و شاهرسااز لیبه ت اا  ازین

تا شارکت هایی که عنوان دانش بنیان ندارند بعدها با م اال مواجه    میداشاته باشا   یو فناور  انیبر هر دو ضالت دانش بن دیاول  تاک

 نگردند.  

از سهازمان صهمت اسهتان، پارک علم و   یندگانیبا حضهور نما  1400/ 09/ 16  خیدر تاردومین کارگروه شهورای اسهتان  

یز و شهرکت نیرو  اسهتانداری، واحد داوری اتاق تبر  معاونت هماهنگی امور عمرانی  ،اداره راه شههرسهازیاسهتان،    یفناور

و فناوری تشهکی  شهده به م  با موضهوع عد  اخذ پروانه بهره برداری شهرکت های مسهتقر در پارک های علبخش وطن  

 اعضاء مجددا ارسال خواهد شد. 

بنیان   نسریر درخ انی  مسوول دبیرخانه شورای گفتگو پی رفته و دانش  استقرار واضدهای صنایع  : براسا  ضوابط 

برای شرکت های دانش بنیان م الی نداشته ولی شرکت های فناور مستقر در پارک اماان اخذ پروانه بهره صدور مروز  

 برداری را ندارند. در ایر جلسه به بررسی م اات مطرح و راهاارهای موجود می پردازیم. 

: شرکت های فناور در بسترهای قانونی  ضسر جنتی  مدیر دپارتمان بازاریابی و تراری سازی پارک علم و فناوری استان

نادیده گرفته شده اند  در خصوص اخذ پروانه های بهره برداری  شرکت های فناور در چارچوم اشل سازمان صمت واقع  

ن ده اند  قوانینی از جمله مستقر بودن در شهرک صنعتی  متراژ م خ  شده و برخی شرایط دیگر که باعث می شود  

سامانه معاونت    با توجه به ایناه اسم شرکت های داش بنیان در لیسترکت های فناوری ن ود.  ایر قوانیر م مول ش

  . چنیر م ااتی ندارند لیار شرکت های فناور چنیر امااناتی ندارند. علم و فناوری ریاست جمهوری ثبت شده است

  و   معرفی شدنداقتصادی کل ک ور    در قانون برنامه ش م توسعه  پارک های علم و فناوری هم تراز مناطق ویيه آزاد

آزاد شده اند. در ایر قانون شرکت های مستقر در پارک ها اعاا شده و تفاوتی بیر  معافیت هایی مناطق  شمال تمامی 

 شرکت های دانش بنیان و فناور قایل ن ده است.

بروکراسی اداره به دور باشند    : در کل دنیا به دلیل ایناه ازصمد ممفرزاده  م اور ضقوقی پارک علم و فناوری استان

ضتی از قوانیر شهرداری نید مستثنی شده اند. به دلیل م اات موجود   .پارک ها به صورت جدیره ای عمل می کنند

در خصوص پروانه بهره برداری  چند مورد از شرکت ها از پارک خارج شده اند و در برخی موارد ادامه تولید محصول  

شرکت "تعطیل شده است. واضد های مستقر در پارک های علم و فناوری که با عنوان    برتر نسبت به محصول قبلی

مستقر در پارک و دارای امتیازات خاص می باشند شناخته شده نیستند و فقط شرکت های دانش بنیان مطرح    "فناور

علم و فناوری شامل تماا  می باشند که ایر شرکت ها نقطه اوج توسعه شرکت فناوری می باشند. قوانیر و مدایای پارک  

کیفیت را    ر. در ایر واضدها می توان بهتریر محصو ت با بهتریباشدضل پیش رشد  رشد  فناور و دانش بنیان می  امر

( قانون ت ایل پارک علم و فناوری مدایای معافیت های  13تولید و ضتی با استانداردهای جهانی صادر کرد. طبق ماده )

شامل واضدهای مستقر در پارک نید می باشد. در ضال ضاضر برای   مناطق آزادساله  15اتی گمرکی و معافیت های مالی 

اخذ پروانه بهره بردای برای شرکت های فناور با سازمان صمت م ال داریم و ضتی به دلیل ایناه شرکت های مستقر  

 در پارک را به رسمیت نمی شناسند برای بازدید هم مراجعه نمی کنند.
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عل نامه ای برای آقای امیر زاده ماتوم   31/01/1400: در تاریخ  یداده  مدیرعامل شرکت نیرو بخش وطرمحمدباقر 

کردیم و بیان کردیم که تولیدکننده قطعات و ترهیدات شرکت نفت می باشیم و درخواست پروانه بهره برداری داریم 

درصد قطعات    70تولید شده است و    قطعه تحریمی   150ناردیم. در شرکت ما ضدود    دریافتولی تا کنون پاسخی  

ای "شرکت پا یش شرکت نفت تبرید در شرکت ما تولید می شود و در زمان توسعه کار به فرض با پار  جنوبی از ما  

نیاز به پروانه بهره برداری می باشد. برای شرکت های نید  و خرید مواد اولیه    "ای پی"می خواهند و برای اخذ    "پی

علم و فناوری مستقر هستند پروانه بهره برداری نمی دهند و می گویند از پارک خارج شده و در  فناوری که در پارک  

روبرو هستیم و    "عنوان محصول"جای دیگری در شهرک صنعتی مستقر شوید تا پروانه اراهه دهیم؛ از طرفی با م ال  

عنوانی که در زیرشاخه ها   .به عنوان تولید کننده قطعات و ترهیدات شرکت نفت عنوانی وجود ندارد و اعاا می کنند

 نددیب به تولیدمان هست انتخام کنیم  برای کوچب بودن متراژ نید ایراد می گیرند. 

ه برداری صنعتی شامل کسانی می شود که مستقر : پروانه بهرمسعود ضسر زاده  رهیس اداره صنایع فلدی سازمان صمت

در شهرک های صنعتی بوده و یا کاربری صنعتی دارند  ترهیدات صنعتی داشته و نفرات م غول به کار می باشند و  

خروجی آن به صورت محصول می باشد و تولید انبوه داشته باشند. ما براسا  اشل هاهی که از سوی وزارت تعییر شده 

و خارج از دستورالعمل رفتار نمی کنیم. در خصوص کد محصول می توانند درخواست کد جدید بدهند.   عمل می کنیم

هاهی   در مورد پروانه دانش بنیان از طرف معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری نامه ای داریم که ذکر شده صرفا شرکت

اماان استفاده از مدایای    شرکت ها تایید شده اند   که در سامانه دانش بنیان ثبت اطاعات کرده و توسط کارگروه ارزیام

مندرج در مصوبه را دارند. کاربری برای واضد های پی رفته ضل شده است و فرفیت سنری از سوی کارشنا  ما انراا  

شده و برای محیط زیست ارسال می شود و با تایید آنها ضل می شود. واضد های علمی فناوری می توانند ضتی به  

تراکی در شهرک ها مستقر شوند تا صنعتی محسوم شوند و یا ایناه خارج از پارک مستقر بوده و کاربری صورت اش

گواهینامه تولید و    جواز فنی و مهندسی که در متراژ پاییر صورت می گیرد  ؛صنعتی داشته باشند. دو نوع پروانه داریم

ند باشد و از پتانسیل دیگر واضد ها بهره برده و به تولید  بدون کارخانه  یعنی فردی فاقد کارخانه است ولی باید صاضا بر

 محصول می پردازد.  

: ما نمی توانیم واضد های مستقر را از پارک خارج کنیم  در  صمد ممفرزاده  م اور ضقوقی پارک علم و فناوری استان 

و فناوری مرموعه های مستقل هستند   پارک کارگاه و ترهیدات  زا را داریم و در اختیار آنها قرار دادیم. پارک های علم

اسا  قانون ایراد شده اند و در اساسنامه ای که به موجا قانون تصویا شده است بیان شده که تماا مراضل باید    و بر 

و نو     رفتهیپ   یها  یفناور  یکاربرو  شود    ینم   یتعر  یصنعت  یما کاربر  یبرا   یدر استاندارداخل پارک ایراد شود.  

اعاا کرده است.    یقاتیتحق  یمرتمع آموزش   یپارک علم و فناو  یبرا  72( در سال  5ماده )  ونیسیشده است. کم   یتعر

توق  وجود ندارد. در    ای باشد و در پارک ها ضالت ساون و    یم  یو فناور  یو توسعه تانولوژ  قاتیتحق   یبخش اصل

  رفته یپ   یفناور  یکاربر  یتا اتوبان سهند برامرتمع    یقسمت شرق  یبا دکتر رضمت  یربناهی ز  ونی سیجلسه کم  ریآخر

در هر ضال    یول  ردیگ  ی تعلق نم  یپروانه بهردار  دی آنها ن  یضسام برا  ریباشند و با ا  ی نم  ی اختصاص داده اند و صنعت

 آنها بود. یبه فار کمب برا د یو با  ردیگ یصورت م دیتول رییپا  یدر متراژها یضت
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: موارد ذکر شده بیانگر ایر موضوع می باشد که خاء قانونی وجود دبیرخانه شورای گفتگونسریر درخ انی  مسوول  

پی نهاد ملی مطرح شود.   عنوان  به  باید  ایر موضوع  و  ندارند  اختیاری  اباغیه ها  از ضیطه  ها خارج  و سازمان  دارد 

کاربری صنعتی شاید به ایر موضوع بحث  د رایر خصوص  در قانون  واضدهای فناور نادیده گرفته شده اند.  متاسفانه  

 کمب کند  آیا ایر اماان وجود دارد برای کاربری های علم و فناوری بحث صنایع نید افدوده شود؟  

: با توجه به صحبت های مطرح شده  خاء قانونی بیر سازمان صمت و شهرک ها و  فیروز فروغی  کارشنا  استانداری

  آنها وجود دارد؛ طبق فرمایش شما نیاز به مصوبه ملی می باشد. در کارگروه  پارک علم و فناوری و تداخلی بیر وفای

  پارک علم و فناوری به تصویا رسید. وفیفه اصلی کارگروه امور  یدیبرنامه ر  یآذرماه در شورا  13روز شنبه    اخیر

می   آنها  و مدارک  اسناد  بررسی  و  متقاضی  درخواست  براسا   کاربری  تعییر  اگر شرکت هازیربناهی     بتوانند  باشد  

 براسا  قوانیر و مقررات پارک ها وارد بحث کاربری صنعتی شوند از طرف ما م الی وجود ندارد. 

: پارک های علم و فناوری از شمول قوانیر صمت و معدن و  صمد ممفرزاده  م اور ضقوقی پارک علم و فناوری استان

مستثنی  نید  محاسبات عمومی و سایر قوانیر و مقررات عمومی دولت    غیره خارج می باشد؛ ایر موسسات از شمول قانون

( قانون مراکد رشد و پارک های  ۸اسا  ایر قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهد شد. براسا  ماده )  بوده و بر

رداری ها استثنا   پارک های علم و فناوری از ضریم قانونی و استحفافی شهرها و قانون شه۸1علم و فناوری مصوم سال  

وزارت صنایع و معادن موف      ذکر شده  قانون نید  (20. در ماده )هستندبوده و مراز به فعالیت در چارچوم قوانیر خود  

تولید محصو تی به  اقداا  فناوری  و  علم  های  پارک  و  رشد  مراکد  در  که  موسساتی  و  ها  به شرکت  زمینه    است  در 

تایید وز فناوری با  نویر می کنند  ایر  های  نمایند.  تولید صادر  برداری و  بهره  فناوری مروز  ارت علوا و تحقیقات و 

از پارک ها و مراکد رشد برخوردار  شرکت از همه تسهیات قانونی شرکت های م ابه خود در خارج  ها و موسسات 

 خواهند بود.

آقای به تازگی تفاهم نامه ای بیر    ضسر جنتی  مدیر دپارتمان بازاریابی و تراری سازی پارک علم و فناوری استان:

قربانی معاون صنایع وزارت صمت  خانم ملونی نماینده معاونت علم و فناوری  آقای راستی   آقای نیرومند و پارک علم  

 و فناوری اموا شده است که اگر شرکت های فناور م ال جا و ماان داشتند برای ان محیا کنند.  

( معاونت علم و فناوری در ارتبا  با ضوابط 20: در خصوص ماده )شورای گفتگونسریر درخ انی  مسوول دبیرخانه  

است: صرفا   رسیده  تصویا  به  است که  ارسال کرده  نراتی  آقای  به  ای  نامه  بنیان   دانش  و  پی رفته  استقرار صنایع 

کت ها و موسسات  هاهی که ثبت ناا خود را در سامانه دانش بنیان تامیل کرده و توسط کارگروه ارزیابی شر شرکت

دانش بنیان ارزیابی و تایید شده اند اماان استفاده از مدایای مندرج در ایر مصوبه را دارند و در خصوص ضوابط  تاکید  

 بر دانش بنیان شده است . 

اه توان از طریق تفاهم نامه استانی ضل کرد و هم این  ایر موضوع را می   ناصر امامی فرد  مسوول واضد داوری اتاق تبرید: 

( ماتوم کرده و سازمان صنایع  20ماده )  هپارک علم و فناوری تقاضای خود را در خصوص شرکت های فناور با استناد ب

نید طی نامه ای ایر موضوع را از تهران سوال کنند که آیا می توانند برای شرکت های فناور پروانه صادر کنند؟ در  

 طرح کرد.  صورت نیاز می توان ایر موضوع را در مرلس نید م
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: هر دو راهاار مطرح شده صحیب و منطقی می باشد و بهتر است از هر دو مصطفی بهنیا  م اور دبیرخانه شورای گفتگو

راهاار به طور همدمان استفاده کرد. سازمان صمت نید باید ابدار قانونی برای انراا ایر کار در اختیار داشته باشند. در  

( قانون را خواهیم داشت و اگر در تفهیم و یا اجرای آن موانعی وجود دارد 20ده )صحر شورا درخواست صریب اجرای ما

 باید رفع شود. 

قانون ایراد پارک ها    20در وهله اول بایستی بحث آییر نامه ماده  :  نسریر درخ انی  مسوول دبیرخانه شورای گفتگو

 رگروه امور عمرانی درخواست گردد. پارک به صنعتی از کاکاربری تغییر ضالت دوا بحث  درخواست گردد و در

اتوبان    - : کریدور محور تبرید  علی رستمی  رهیس اداره نمارت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی سهند در امتداد 

کیلومتر و به عمق یب کیلومتر  تحت عنوان کریدور خاق و دانش بنیان که انواع شهرک ها از   24کساهی و به طول  

قرار شهرک های پی رفته  دانش بنیان  فناور و انواع استارت آپ ها پیش بینی شده است و  جمله شهرک خودرو  است

هاتار مصوم   12در شورای برنامه ریدی توسعه استان برای اولیر بار بر اسا  درخواست پارک علم و فناوری به مساضت  

علم و فناوری اباغ خواهد شد و  شد و از لحاظ اصول شهرسازی بینمیر می باشد که در طول هفته آتی برای پارک  

ایر اسا  در    براسا  ایر طرح و ضوابط تفایب و استقرار و غیره  همانند شهرک های صنعتی معاف خواهند بود و بر

 مورد تعییر کاربری و تغییر کاربری می توانیم عمل کنیم. 

سازمان ما تعری  شده می باشد و تولید  تولید صنعتی در    رضا شفاعتی  کارشنا  برق و صنایع پی رفته سازمان صمت:

باید شامل اشل مطرح شده باشد تا بتوان صنعتی قلمداد کرد و پروانه اراهه داد. عوامل تولید از جمله ماشیر آ ت مربو   

به تولید و مساضتی که در آن به تولید می پردازند مدنمر می باشد. در دستورالعمل آمده است که اگر شرکت دانش  

به شال آزمای گاهی و سفارشی بتواند در سال یب دستگاه تولید کرده  ضتی اگر ایر تولید از طریق برون سراری بنیانی  

انراا شود و در واضد خود فقط بسته بندی انراا دهد  می توان برای ایر شرکت پروانه بهره برداری صادر کرد. ولی  

ت یابند تا بتوانند پروانه بهره برداری اخذ کند که یای از شرکت های غیر دانش بنیان باید به شرایط تولید صنعتی دس

ایر شرایط ضوور در محل با کاربری صنعتی می باشد؛ شرایط دیگر: دسترسی به تولید انبوه  فراهم کردن عوامل تولید  

 ن ان دادن زنریره تامیر و بازار فروش و غیره. 

( وزارت صنایع اجازه ورود به موضوع کاربری  20طبق ماده )  :صمد ممفرزاده  م اور ضقوقی پارک علم و فناوری استان

مال  هست پروانه بهره برداری را صادر کنند و   و موارد دیگر را ندارد و به محض ایناه تاییدیه وزارت علوا را اخذ کرد

 اجازه به کارگیری شرایط خود را در مورد شرکت های ما ندارند.  

و تاکید اصلی بر ماده  پی نهاد به دوشال در شورا طرح می شود  :  ای گفتگونسریر درخ انی  مسوول دبیرخانه شور

 خواهد بود. ( 20)

 پیشنهادات 

اقدامات     در پارک های علم و فناوری و مراکد رشادمساتقر    شارکت هایضفظ ضقوق    یدر راساتا دیاماک تبر  ریم ااور هیاتحاد.  1

ذیال  "اجااره نااماه هاای فی ماا بیر شااارکات هاا باا پاارک هاای علم و فنااوری و مراکد رشاااد    یبرا  یریکاد رهگ افاتیا در   زا را جهات

 بعمل اورد و نتیره آن را در اسرع وقت در جلسه شورا گدارش نماید.  "قراردادهای خاص در سامانه اماک و مستغات
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  یقراردادها  میتنم  یخود آموزش ها  یااعواا   یبرا دیاماک تبر  ریم اااور  هیاتحاد  پس از ایراد و پیاده سااازی قرارداد یاد شااده

 .دیدر اسرع وقت برگدار نماو مراکد رشد را    یمستقر پارک علم و فناور  شرکت هایخاص  

( قانون مراکد رشاد و پارک های علم و فناوری از سوی سازمان صمت استان اجرا گردد و طبق ایر  20. پی انهاد می گردد ماده )2

 مراکد رشد و پارک های علم و فناوری مروز بهره برداری اخذ نمایند.ماده واضدهای فناور مستقر در  

  زیربنایی اساتان. به منمور عدا ایراد م ااات برای واضدهای مساتقر در مراکد رشاد و پارک های علم و فناوری  کارگروه امور  3

 اضافه نماید.  یم و فناورلی عو پارک ها  رشد  مراکدکاربری های  عنوان کاربری صنعتی را نید به عنوایر  

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 قانون ضمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تراری سازی نوآوریها و اختراعات؛.  1

 اساسنامه پارک های علم و فناوری؛.  2

 قانون صادرات و واردات؛.  3

 مبارزه با قاچاق کا  و ارز؛. قانون  4

 علم و فناوری؛. قانون مراکد رشد و پارک های  5

 ؛. قانون اضااا داهمی توسعه ک ور6

 وزارت علوا تحقیقات خطام به پارک های علم و فناوری؛  26/03/95مورخ    59062/3. نامه شماره  7

 وزارت علوا تحقیقات خطام به پارک های علم و فناوری؛  06/10/95مورخ    219122/3. نامه شماره  ۸

 واضدهای فناور مستقر در مراکد رشد و پارک های علم و فناوری.. دستورالعمل صدور مروز فعالیت  9

 

 


