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 ( 4پیش از دستور )

اخذ کارت بازرگانی و پروانه بهره برداری شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در    یچالش ها  یبررسپیگیری مصوبه هفتاد و نهمین نشست شورا؛ موضوع  

 پارک های علم فناوری  

 پارک علم و فناوری استان  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

همراه  یاجاره نامه رسام  ایمساتلم  اراهه ساند تب برو و   یکارت بازرگان  افتیو مقررات وزارت صامت در نیبر اساا  ووان

و مراکم رشاادش   یعلم و فناور  یاسااتقرار در پارک ها  لیبه دل انیفناور و دانش بن  یباشاادش شاارکت ها  یم  یریبا کدرهگ

 ردد.  گ  یشرکت ها صادر نم نیا یبرا  یرو کارت بازرگان نی. از اارندبه سازمان صمت ند ینامه رسم امکان اراهه اجاره

لذا   شنشاده  ینیب شیفناور پ   یشارکت ها  طیوزارت صامت شارا یصادور پروانه بهره بردار  یدر دساتورالممل هامتاسافانه 

فناور مساتقر در   یبه شارکت ها یخود از صادور پروانه بهره بردار  یدساتورالممل هااجرای  صامت به واسا ه   یساازمان ها

شاارکت ها را که در توساامه   نیا  تیفمال امهموضااوع اد نیو ا  ندینما  یم  یخودار یعلم و فناور  یمراکم رشااد و پارک ها

 دارند را دشوار کرده است. یکشور نقش بسماه

مراکم رشد و  ( وانون  20عد  توجه به مواد ) نیفناورو همچن  یسازمان ها و دستگاه ها با شرکت ها  ییمتاسافانه عد  ششانا

فناور مستقر در  یشرکت ها  شهای توسمه کشور باعث شده ( وانون احکا  داهمی برنامه1و ماده )  یعلم و فناور  یپارک ها

  یماهه عد  اخذ پروانه بهره بردار  9  یبا چالش ها  یدر توسامه فناور تمرکم یبجا  یعلم و فناور  یمرکم رشاد و پارک ها

 یبه نظر نم  حیدارند صاح انیدانش بن  یبا شارکت ها کساانی  تیکه ماه  ییا شارکت هانحوه برخورد ب نیمواجه گردند. ا

 .دیش

باعنایت  و نهمین نشست شورا م رح شد و  هفتادپس از دو جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی استان موضوع در 

به اظهارات سارپرساتمحتر  ساازمان صامت مبنی بر عد  وجود مشاکل در خصاو  صادور کارت بازرگانی برای واحدهای  

صادور رهگیری برای اجاره نامه های داخلی   گمارشمقرر گردیدش ساازمان صامت اساتان  مساتقر در پارک ها و مراکم رشاد 

در اسارح ووت انجا  و در شاورا  اری برای شارکت های فناور  صادور پروانه بهره بردپیگیری الز  در خصاو   شاهرک ها و 

 اراهه نماید.

 مصوبه 

و مراکم رشادش اودامات    یعلم و فناور  یمساتقر در پارک ها  یحفظ حقوق شارکت ها ی. ساازمان صامت اساتان در راساتا1

  ل یذ"و مراکم رشااد  یعلم و فناور  یشاارکت ها با پارک ها نیما ب  یف  یاجاره نامه ها یریکدرهگ  افتیالز  را جهت در

 .دیشورا اراهه نما یشن را در جلسه شت جهینت  وبممل شورده  "خا  در سامانه امالک و مستغالت یوراردادها

 میتنظ  یخود شموزش ها یاعضااا یبرا میامالک تبر  نیمشاااور هیشااده اتحاد  ادیورارداد  یساااز  ادهیو پ   جادی. پس از ا2

 .دیو مراکم رشد را در اسرع ووت برگمار نما یمستقر پارک علم و فناور  یخا  شرکت ها یادهاورارد

  ی واحدها  یپروانه بهره بردار شیعلم و فناور ی( وانون مراکم رشد و پارک ها20. سازمان صمت استان با استناد به ماده )3

 .دیرا صادر نما  یعلم و فناور  یفناور مستقر در مراکم رشد و پارک ها

 اقدامات 
و  یاصال  یبه اعضاا28/09/1400مورخ   965/1400نامه شاماره   یطنشاسات   فتاد و نهمینهصاورتجلساه و مصاوبات .  1

 .دیمرکم ارسال گرد رخانهیدب
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از ساوی ساازمان صامت اساتان به اتاق اصاناا ایران و   30/09/1400مورخ   62039/105. موضاوعات طی نامه شاماره 2

 وزارت صمت ارسال گردید.

 ارسال شد. سازمان صمت استانبه  10/1400مورخ ../ 1024/1400به شماره  یریگینامه پ   .3

 در حال پیگیری وضعیت مصوبه 

 


