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 چكيده

مقام  فرمايشاتبنيان در كشور آشكار است و در های دانشتسهيل و تقويت فعاليتضرورت ساماندهي، 

 «بنيانجهش توليد دانش»معظم رهبری و اسناد باالدستي نيز بارها بر آن تأكيد شده است. لذا طرح 

ام مثبتي در راستای رفع موانع و مشكالت فعاليت و توليد در اين حوزه و ايجاد تحول در آن، گ منظوربه

شناسايي صحيح  جملهازشود. اين طرح ضمن دارا بودن نقاط قوتي تحقق اهداف اين حوزه محسوب مي

های قانوني، ايجاد انگيزه در بخش خصوصي برای ها و مشكالت و توجه به رفع آنها در چارچوبچالش

اندازی و توسعه هيل راهبنيان، تسهای تحقيق و توسعه و توليد محصوالت دانشانجام فعاليت

توان بنيان و فناورانه، نقاط ضعفي نيز دارد كه مينوپا و ساماندهي آمارهای حوزه دانش وكارهایكسب

انسجام مواد با اهداف و موضوعات مشترك در طرح، استفاده از و عدم  پراكندگيبه مواردی همچون 

، مغايرت تعداد قابل توجهي از مواد با مبهميا  های فاقد تعريف، دارای مضمون كلياصطالحات و گزاره

 هشتادوپنجماحتمال مغايرت با اصل علت ايجاد بار مالي برای دولت، قانون اساسي به هفتادوپنجماصل 

گيری قانون اساسي در تدوين برخي اقدامات حمايتي توسط دولت، ايجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره

ناديده  با جمهوررئيساع از جايگاه سازماني معاونت علمي و فناوری تمركز بر دف و های موجوداز ظرفيت

بنيان است. های دانشگرفته شدن نقش، جايگاه قانوني و وظيفه ساير نهادها برای كمك به توسعه فعاليت

های حمايتي ارائه شده توسط بر تداوم برنامهمذكور مبتني هایايراد تالش شده استدر اين گزارش 

بنيان های دانشانكار اين نهاد در توسعه فعاليتجمهور و نقش غيرقابليسئعلمي و فناوری رمعاونت 

ها و ميزان پاسخگويي و تعهدات وزارتخانه الزامات قانونيكشور رفع شود و درعين حال با ايجاد 

انون اساسي و ق هایهای مرتبط در حمايت از اين حوزه افزايش يابد. لذا با عنايت به اينكه ايرادسازمان

 شود.در اين طرح قابل رفع هستند، تصويب كليات طرح جهت رفع آنها پيشنهاد مي دهاساير ايرا
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 مقدمه

بنيان های دانشبنيان عمدتاً بر ايجاد و تقويت شركتهای توسعه محصوالت دانشدر كشور ما سياست

بنيان های دانشها و شركتاين فعاليتخروجي حمايت از رسد نظر ميحال بهمتمركز شده است. با اين

در زيرساخت های قانوني متناسب با اين نوع  داليل متعددی كه برخي از آنها به ضعف يا خألبه

و تشويق های توانمندسازی سياسترنگ بودن نقش كامل نيست. كم گردد،وكارها برميكسب

و ايجاد انگيزه در بخش خصوصي برای  های تحريك تقاضااجرای سياست ضعف در كارهای نوپا،وكسب

های دولتي بنيان و انفعال در استفاده از دستاوردهای فناورانه در بخشگذاری در حوزه دانشسرمايه

 هایدستگاه نيازهای تأمين جهت مناقصات در بنياندانش هایشركت مؤثر حضور امكانباعث شده است 

خريد از محصوالت برای  ایيي شروط سختگيرانههای اجرامديران دستگاهو فراهم نشود  دولتي

و نوپا در جريان  بنياندانشمصاحبه با بيش از صد شركت بر اين، عالوهبنيان مد نظر قرار دهند. دانش

نشان داد نيز كارهای نوپا در ايران جهت قرائت در صحن علني مجلس وهای توسعه كسببررسي چالش

بنيان با چالش نوپا و دانشوكارهای تسهيلگری در ايجاد و توسعه كسبگری و های تنظيمزيرساخت

روز نبودن و وكار از بهبنيان و نوپای فعال در محيط كسبهای دانشتقريباً تمامي شركترو است. هبرو

 تأمينويژه در حوزه بيمه بر فناوری بهكارهای نو و مبتنيوعدم تطابق اين قوانين با ماهيت كسب

كارهای وو توسعه كسب اندازیراهعي، ماليات و گمرك گله دارند و تعدد مجوزهای مورد نياز برای اجتما

 دانند.وكار خود ميرا از ديگر موانع توسعه كسب گرتنظيمنوين و فناورانه ناشي از تعدد نهادهای ناظر و 

منجر به ايجاد تحول  ناظر بر اين حوزه را حل نموده و رو وجود قانوني كه بتواند مسائل و مشكالتايناز

در  رسد.نظر ميخالقانه و فناورانه شود ضروری به ،بنياندانشكاالها و خدمات توليد جدی و ملموس در 

در مجلس شورای اسالمي  3/4/1399مورخ  56به شماره ثبت  «بنيانطرح جهش توليد دانش»اين راستا 

های فرعي كميسيونساير عنوان كميسيون اصلي و ور كار كميسيون صنايع بهاعالم وصول شد و در دست

اين گزارش به بررسي مفاد طرح اعالم وصول شده پرداخته و نظرات كارشناسي حاصل از قرار گرفت. 

 است. كرده ارائه  را اصالحي هاینفعان به همراه پيشنهادربطان و ذیجلسات تخصصي و اخذ نظر از ذی

 

 طرح سيربرروش  .1

به كمك بررسي  «بنيانجهش توليد دانش»رشناسي بر روی طرح ااظهار نظر كاطالعات مورد نياز جهت 

جلسه كارشناسي با حضور  3اند. بدين منظور شناسي و مصاحبه گردآوری شدهاسناد، برگزاری جلسات كار

سي طرح رجلسه در كميسيون اصلي متولي بر 10های مجلس، بيش از كنندگان طرح در مركز پژوهشتدوين

ها شامل دفاتر حقوقي، های فرعي، برگزار شد. همچنين نظرات دفاتر تخصصي مركز پژوهشو ساير كميسيون
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بر اين، عالوهمطالعات ماليه عمومي و آموزش و فرهنگ از طريق مصاحبه و مكاتبه اخذ شده است.  اقتصادی،

گرفت و نظرات سازمان برنامه و بودجه،  اخذ نظرات مكتوب انجام یبرا يياجرا یهامكاتبات جداگانه با دستگاه

عالي علوم، تحقيقات و فناوری، های تخصصي شورایوزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، كميسيون

ن حقيقي و خبرگان اهای پژوهش و فناوری دريافت شدند. از مشاورصندوق نوآوری و شكوفايي و صندوق

در دو  ،های حاصلداده تر شدند.ها تكميليافتهاهي عالقمند به موضوع نيز جهت اظهارنظر دعوت و دانشگ

بندی شدند و تهسد «های پيشنهاد شدهتصحيح»و  «ايرادات وارد بر مواد و بندها»سطح جداگانه به شكل 

موافقان بيشتری داشته و ( كه هاو پيشنهاد هاهای كانوني، نظراتي )ايرادپس از تحليل محتوا در گروه

ها شده توسط مركز پژوهش ی ارائهپيشنهادمواد اند. درنهايت نيز همگرايي در آنها وجود داشت تجميع شده

 اند.مجدداً توسط خبرگان ارزيابي و تصحيح شده

 

 نقاط قوت و ضعف طرح .2

های مقام است و در صحبتبنيان در كشور آشكار های دانشتسهيل و تقويت فعاليتضرورت ساماندهي، 

 «بنيانجهش توليد دانش»معظم رهبری و اسناد باالدستي نيز بارها بر آن تأكيد شده است. لذا طرح 

رفع موانع و مشكالت فعاليت و توليد در اين حوزه و ايجاد تحول در آن گام مثبتي در راستای  منظوربه

 شود. محسوب مي اهداف اين حوزهتحقق 

 :توان به موارد زير اشاره كردمي وت طرحنقاط ق جملهاز

 ؛های تحقيق و توسعهتوجه به افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليت  

 های اجرايي های فكری حاصل از قرارداد دستگاهتوجه به ساماندهي و تعيين تكليف حقوق دارايي

 ؛با نهادهای پژوهشي دولتي در كشور

 ؛گذاری آن جهت دريافت تسهيالتبنيان و قابليت وثيقهدانش هایتوجه با ارزشگذاری امر دانش فني شركت 

 ؛وری و ارائه آمارآجمع ،بنيان و ساماندهيالزام به ايجاد شفافيت در آمار و اطالعات حوزه دانش 

 وكارهای نوپاسازی قوانين بيمه برای مشاغل و كسبوكار با متناسبتوجه به تسهيل فضای كسب.  

ترين آنها خورد كه مهمچشم مينيز در طرح مذكور به ييهاو نقص هاايراددرعين حال، برخي 

 عبارتند از:

  رايي او پراكندگي مواد با اهداف و موضوعات مشترك در طول طرح كه نياز به باز انسجامعدم

 ؛وجود دارد

  ؛وجود بخش تعاريف برای رفع ابهام از برخي اصطالحات بهنياز 

 ؛ای از موادمالي برای دولت در بخش عمده كاهش درآمدهای دولت و ايجاد بار 

  ؛قانون اساسي در تدوين برخي اقدامات حمايتي توسط دولتهشتادوپنجم احتمال مغايرت با اصل  
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 جلس های تنقيحي مزيادی از احكام ساير قوانين ذيل اين طرح كه خالف سياست تعداد غييرت

  ؛شورای اسالمي و مخل امر تنقيح قوانين كشور است

  ؛صندوق توسعه ملي فراتر از ساير قوانين باالدستي برای تكليفتعيين 

  رايي های موجود كه امكان تداخل و واگگيری از ظرفيتموازی و ضعف در بهره نهادهایايجاد

 ؛دهدها را افزايش ميفعاليت

  هدف )با  فراوان و شرح وظايف بسيار برای معاونت علمي و فناوری در اين طرح كاریايجاد بار

ير نهادها برای سا وظيفهو ناديده گرفته شدن نقش، جايگاه قانوني و  دفاع از جايگاه سازماني اين نهاد(

 ؛بنيانهای دانشكمك به توسعه فعاليت

 ؛های مالياتيمعافيت جملهازدر موارد مختلف استفاده زمينه ايجاد رانت و سوء 

 هااستفادهو جلوگيری از سوءم نظارت بر حسن انجام طرح سبيني مكانيفقدان پيش، 

 ي نخبه التحصيالن خارج از كشور كه به تشخيص معاونت علمها به استخدام فارغالزام دانشگاه

 ؛اندناميده شده

 ؛عدم توجه به جايگاه شورای عتف 

 بنيان كرده های دانشهای پژوهشي را منحصر به شركتها به عقد قرارداداين طرح الزام دستگاه

اكنون د، همبسياری از قراردادهای پژوهشي كه بعضي از آنها ماهيت طراحي و ساخت هم دارن كه درحالي

 ؛شودها منعقد ميبا دانشگاه

 صلي اهای بزرگ كشور كه عوامل ها و توليدكنندهكارخانهبنيان شدن هيچ راهكاری برای دانش

 بيني نشده است.در اقتصاد كشور هستند، پيش تأثيرگذار

 

 (هاو پيشنهاد هابررسي مواد )ايراد .3

قانوني مرتبط  همواد به تفكيك ارزيابي شده و ضمن ارائه يك توضيح مختصر از ماده و سابق در اين بخش،

حذف يا تأييد ماده  جايگزيني، بر تصيح،مبني هاييسپس پيشنهاد شود.هر ماده بيان مي هایبا آن، ايراد

 .ارائه خواهد شد
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 هابنيان به تفكيك و ارائه پيشنهادبررسي مواد طرح جهش توليد دانش .1جدول .

 حذف ماده( انتقال،، جايگزيني، ، تصحيحتأييدپيشنهاد ) (ها)توضيح ماده، سابقه قانوني، ايراد اظهارنظر متن ماده ماده

1 

  یآورتاب یارزش و ارتقا رهيزنج و توسععه  ليمنظور تكمهب

با امن  یها در حوزه يمل   تي با اولو  ييغذا  تي مرتبط 

موظف اسعععت با    یوزارت جهاد كشعععاورز  ر،يز یها حوزه

صعععورت  ه جمهور بسيرئ یو فناور يمعاونت علم یهمكار

ضع  ،ساالنه  شتمل بر     نيارزش ا یهارهيزنج تيو بخش م

ها و مشعععكالت   و فناورانه، چالش    یدي تول یاه یتوانمند 

  يبخش را اعالم عموم نيبخش و نقاط ضعععف كشععور در ا

و   ليتكم» موظف است اهداف و برنامه رانيوز تئي. هدينما

  6 مدت را ظرف« كشور ييغذا تيارزش امن رهيتوسعه زنج 

 .ديقانون، مصوب نما نيا بيماه از تصو

 انيو آبز وريدام، ط یهاواكسن .1

 دارتياولو يواردات یبذور، سموم و كودها یسازيداخل .2

 ييغذا تيامن يداخل اقالم اساس ديتول یوربهره شيافزا .3

  تي امن یافزوده باال با ارزش  یاجزا يداخل دي تول یارتقا  .4

  هععا،مي و نگهععدارنععده؛ آنز    يمواد افزودن    ليععاز قب   يي غععذا

 هاكيوتياستارترها و پروب ها،نيتاميو

ما  .5 در   يكيو اصعععالح  نت ینژادبه  یها از طرح تي ح

  ن،يسععبك و سععنگ  یهادام ،ينهال و ارقام باغ» یهاحوزه

 «(نيمرغ ال ژهيوه)ب وريط

 عاتيضا یوراكاهش و فر .6

 عيانبارش و توز ی،نگهدار یهایفناور -7

 توضيح ماده: 

  ی اند با همكارها موظف شدهوزارتخانهاين طرح، ( 3)تا  (1)در مواد

عنوان اولويت هايي كه بهمعاونت علمي، وضعيت زنجيره ارزش برخي از حوزه

اهداف و ت وزيران ئاند را اعالم عمومي نمايند. سپس هيشناخته شده

ماه  6 مدت را ظرفهر بخش « ...ارزش  رهيو توسعه زنج ليتكم» یبرنامه

 .ديقانون، مصوب نما نيا بياز تصو

 قانوني: سوابق

  ارزش  رهيزنج ليكمتهای كلي اقتصاد مقاومتي: سياست «15»بند

 )براساس نهيبه يبازده یدارا یكاالها ديصنعت نفت و گاز، توسعه تول

 (یشاخص شدت مصرف انر 

  و خدمات  عيتوسعه صناهای كلي علم و فناوری: سياست« 1-16»بند

 ديجد یهایبر علوم و فناوريمبتن

 عالي انقالب فرهنگي: تعيين سند نقشه جامع علمي كشور مصوب شورای

 دار در سه سطحهای اولويتسر فصل حوزه

  هيئت 1395عالي عتف مصوب شرح تفضيلي وظايف شورای «1-3»بند 

های علوم، های بلندمدت بخشهای ملي و طرحوزيران: تعيين اولويت

 تحقيقات و فناوری

 انون برنامه ششم توسعه:های قاولويت 

 شاركت ماقالم دفاعي و غيردفاعي با  تأمين: خوداتكايي در (الف-42 )ماده

 بخش خصوصي

 بخش تعاريف:افزودن 

 وهای اقتصادی دارای وابستگي متقابل به فعاليت زنجيره ارزش:

 شود.  عوامل اقتصادی متولي و ارتباطات بين آنها گفته مي

 :دارهای اولويتبرنامه تكميل و توسعه زنجيره ارزش حوزه

 حاوی موارد زير:ای برنامه

آشنايي با  جملهازحقايق كليدی پيرامون محصوالت يا خدمات  .1

ميت های اجتماعي كليدی، ظرفيت بازار، اهمحصول، ارتباط آن با چالش

 آن برای رقابتي شدن كشور در عرصه جهاني

فعان نتحليل زنجيره ارزش شامل ساختار زنجيره ارزش، ذی .2

 های كليدیكليدی، محدوديت

ها، های استانها و ظرفيتآمايش سرزميني ايران شامل قوت .3

 های مناطقها و فرصتشمخاطرات و چال

 وضعيت تأمين مواد اوليه و مواد خام .4

 اولويت و نوع مند از حمايت دولتي در موضوعهای بهرهپرو ه .5

 حمايت عرضه شده

 های تحقيقات حمايت شده داخليبرنامه .6

 های حمايت از توسعه نيروی انساني مرتبط  برنامه .7

 زمينه موضوعالمللي در های بينهای مذاكرات و همكاریبرنامه .8

 مورد نظر

 وضعيت واردات و ارز تخصيصي  .9
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2 

 یارزش و ارتقا رهيزنج و توسعه ليمنظور تكمهب

مرتبط با صنعت و معدن با  یهادر حوزه يمل یآورتاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت  ر،يز یهاحوزه تياولو

 یو فناور يمعاونت علم یموظف است با همكار

 یهارهيزنج تيوضع ،صورت ساالنهجمهور بهرئيس

و  یديتول یهایمندبخش مشتمل بر توان نيارزش ا

كشور  ها و مشكالت بخش و نقاط ضعففناورانه، چالش

 رانيت وزئ. هيدينما يبخش را اعالم عموم نيدر ا

 رهيو توسعه زنج ليتكم»هداف و برنامه موظف است ا

را ظرف « دار صنعت و معدن كشورتيارزش اقالم اولو

 .ديقانون، مصوب نما نيا بيماه از تصو 6مدت 

 یورامرتبط با اكتشاف، استخراج و فر یهایفناور .1

 س،يليس ژهيوهب شرفتهيپ عيصنا ازيمورد ن يمواد معدن

عناصر پرمصرف  یراهبرد یهایفناور زيو ن ميتيل

 مس و آهن م،ينيآلوم ،یرو ژهيوهب

د صنعت فوال شرفتهيمواد پ ديمرتبط با تول یهایفناور .2

 و مواد نسوز يتيالكترود گراف ،يخصوصاً كك سوزن

خودرو  ديتول یدياقالم كل يبه دانش فنّ يابيدست .3

واحد  ربكس،يگ ،یديبريمصرف و هكم یخصوصاً موتورها

 نيسنگ یهانيماش ريتا و (ECU)كيفرمان الكترون

 ن،يانواع تورب ديفناورانه تول یتسلط بر توانمند .4

 ،يميخاص صنعت پتروش یكمپرسور و اكسترودرها

 دني های صنعتي با اولويت صنايع مع: تهيه فهرست اولويت(الف-46 )ماده

 توسط وزارت صمت

 دار نفت، گاز، پتروشيمي وهای اولويت: توسعه فناوری(ث -48 )ماده 

ای های توسعهدرصد اعتبارات طرح 1تجديدپذير به كمك های انر ی

 های تابعهانه شركتيسال

 ت وزيران )وفق ئهي 1394بنيان مصوب برنامه توسعه توليد دانش

 قانون رفع موانع توليد (:  (43)ماده 

 الت دار در توسعه محصوها و موضوعات كالن اولويت: تعيين حوزه(8)ماده

 بنياندانش

 كليه  م حجم بازار، طرح های مورد نياز و خريدهای دولتي: اعال(16)ماده

هت جصورت ساليانه های عمومي و دولتي به كارگروه اين برنامه بهدستگاه

 انتشار عمومي

 :هاايراد

 عنوان اولويت انتخاب شده تعدادی محصول و خدمت ذيل هر ماده به

شور كشرايط كنوني ها با نيازها و ای از اين اولويتاست. اگرچه بخش عمده

ها و نخبگان، اما پيرو برخي از نظرات اخذ شده توسط دستگاه ،منطبق است

ارت نيرو عنوان مثال، وزممكن است برخي موارد نيز از قلم افتاده باشند. به

پذير در موارد های تجديدويژه در حوزه انر یهای اين وزارتخانه بهو اولويت

 پيشنهادی وجود ندارد. 

 ها، نيازها و شرايط كشور )چه در عرصه ها، وابسته به توانمندیلويتاين او

المللي( هستند و با گذر زمان قابليت تغيير داخلي و چه در سطح رقابت بين

 وضعيت صادارت و ارزآوری .10

 های قانوني و مقرراتي.خأل .11

دار های اولويتدر حوزهتوليد كاال و خدمات  توليد بار اول:

شود و است كه برای بار اول در كشور ساخته مي (2موضوع ماده )

 .دارای مشابه داخلي نيست

 محصوالت توسعه و طراحي دانش از است عبارت دانش فني:

 به كه( توليد تجهيزات يا توليد يندافر خدمت، كاال، شامل) شركت

 .است وزارت اقتصاد و دارايي رسيده تأييد

برداری بهره منظوربهي كه شركت شركت زايشي پژوهشي:

محور يا نتايج تحقيقات دانشگاهي های دانشتجاری از فناوری

 (الف :ستو حداقل يكي از شرايط زير را دارا شكل گرفته

ا يك بنيانگذاران شركت قبالً يا اكنون در استخدام يك دانشگاه ي

 مؤسسه پژوهشي باشند 

 شركت براساس دستاوردی پژوهشي شكل گرفته باشد (ب

های االمتياز)انتقال مالكيتج. شركت براساس قرارداد انتقال حق

 شده باشد.فيزيكي( از يك سازمان پژوهشي ايجاد 

ی خالقيت ذهني است كه قابليت حمايت امعنبه دارايي فكری:

شدن توسط قانون، در برابر استفاده سايرين، چه براساس قوانين 

ملي و چه براساس قوانين فكری خارجي را دارا است و شامل كليه 

راع يا طرح صنعتي انواع حفاظت از آن نظير ثبت در قالب اخت

شود. حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مثل مي
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خصوصاً  ونياتوماس یهاستميضدانفجار و س یموتورها

 يميپتروش يدستنييپا عيدر صنا

دوار و  یو موتورها زاتيتجه ديتول يكسب دانش فنّ .5

و  يشگاهيپاال عيصنا ازيمورد ن یفشار قو یهاپمپ

 روين ديتول

 یسازيسطح داخل قيو تعم يفنّ یتوانمند یارتقا .6

خصوصاً در  يبرق كلتياتوبوس و موتورس ديتول

 یمرتبط با باتر یهایفناور

 ژهيوهب يميمرتبط با نفت، گاز و پتروش یهایفناور .7

 یا يسوپرآل یهابرداشت، لوله اديازد یهایفناور

CRAييگوگردزدا یهایفناور ها،ستي، انواع كاتال 

 ييغشا یهایفناور ي ونفت نيسنگ یهابرش

در  یسازيسطح داخل قيو تعم يفن یتوانمند یارتقا .8

دار مخابرات و ارتباطات شامل انواع تيموضوعات اولو

، داده، ابزار كشف تقلب یسازرهيذخ یهاسامانه ها،چيسوئ

 یهازپردازندهيو ر هازتراشهير ت،يو امن یرمزنگار

 ینور بريف و ، روتر5G ينقاط دسترس ك،ياپتوالكترون

توانند در قالب يك قانون دائمي قرار گيرند و روزرساني دارند. لذا نميو به

 ای دارند.عموماً ماهيت برنامه

 ساله كشور ای توسعه پنجست شده با احكام برنامههای درخوانسبت برنامه

 نامشخص است.و بودجه های سنواتي 

 ه زنجيره اند برنامه تكميل و توسعها مكلف شدهبا توجه به اينكه وزارتخانه

نند، كدار را با همكاری معاونت علمي تهيه های اولويتارزش به ازای حوزه

های فناورانه يا احتمال تداخل وظايف و تعارض در حمايت از اولويت

پژوهشي های اولويتای بين برنامه پيشنهادی اين نهادها و توسعه

 عالي عتف وجود خواهد داشت. شورای

  است.  وارد بر آنها ايرادهاعدم ضمانت اجرا در اين مواد، يكي ديگر از

پذير، رقابت قانون رفع موانع توليد (43)ويژه آنكه به شكلي مشابه، در ماده به

های بنيان به ازای حوزهدولت مكلف شده بود برنامه توسعه توليد دانش

لحاظ اجرا  را تدوين و اجرا نمايد. اما درنهايت بازخورد موفقي به داراولويت

  نداشت.

 فارسي فارسي متعدد و نگارش كلمات با حروف غيركارگيری وا گان غيربه

 قانون اساسي است. پانزدهمدر اين سه ماده مغاير اصل 

 

ها و هر گونه انتشارات مربوط به امور متداول رسالهها،نامهپايان

 دانشگاهي در دامنه شمول تعريف ارائه شده در اين قانون قرار ندارند.

 (17)و  (3)تا  (1)واد جايگزيني م

 یهاارزش در حوزه هيرـنجز توسعهو  تكميلمنظور به

 ن،معدو  صنعت ،ييغذاو ايمني  منيتا با مرتبطدار تياولو

 سالمت رقومي و ي وو ملزومات پزشك زاتيدارو و تجه

 نينو یهانوپا و مدل یهاشركت تيفعال ليتسههمچنين 

 اقدامات زير را انجام دهد:وكار دولت مكلف است كسب

وزارت صنعت، معدن و انرژی با همكاری ساير  (الف

های مرتبط و معاونت علمي و فناوری وزارتخانه

 یهافهرست مدل ،دارتيفهرست اهداف اولوجمهور، يسئر

و  تكميل»و برنامه صدور مجوز  ليمشمول تسه یكاروكسب

با تمركز بر ظرفيت را «دارتيارزش اهداف اولو هنجيرز توسعه

بنيان برای تكميل و توسعه زنجيره ارزش های دانششركت

تهيه و تصويب  قانون، نيا بيماه از تصو 6ظرف مدت مذكور، 

با صدور بخشنامه بودجه كرده و  يروزرسانهبانه يسالو 

 به سازمان برنامه و بودجه اعالم نمايد.سنواتي، 

وكارها را در پايگاه كسب نياحل صدور مجوز امر(ب

( قانون 1وكار موضوع ماده )مجوزهای كسب رسانياطالع

 یهااستيس ی( قانون اجرا7( و )6( و )1قانون اصالح مواد )

 1393 سال مصوب يقانون اساس چهارموچهلاصل  يكل

3 

  یبخش سععالمت و ارتقا رهيو توسعععه زنج ليتكم منظوربه

  ،يو ملزومات پزشك زاتيدر حوزه دارو و تجه يمل یآورتاب

وزارت بهداشععت، درمان و آموزش   ر،يز یهاحوزه تيبا اولو

  یهارهيزنج تيوضع  ،صورت ساالنه  موظف است به  يپزشك 

ند    نيارزش ا مل بر توانم و   یدي تول یها یبخش مشعععت

شور       چالش ورانه،فنا ضعف ك شكالت بخش، و نقاط  ها و م
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موظف   رانيت وزئ . هيدي نما  يبخش را اعالم عموم نيدر ا

ست اهداف و برنامه  سعه زنج  ليتكم» ا ارزش اقالم   رهيو تو

ماه از   6 مدت را ظرف« سععالمت كشععور دار حوزه تياولو

 .ديقانون، مصوب نما نيا بيتصو

 یداروها ك،يولو يب ی: داروهاشرفته يپ ييمحصوالت دارو  .1

در درمان،  یاديبن یهاضدسرطان، توسعه استفاده از سلول      

 .ييدارو هيماده اول ديو تول يانسان شرفتهيپ یهاواكسن

  شرفتهيو ملزومات پ زاتيتجه ديتول يفن یهایتوانمند .2

ر،  استپل جيكارتر شرفته،يپ یهاانواع استنت ژهيوهب يپزشك

نت   وكت، يآنژ   یها چه يو فمورال، در الي بيت یها كامپون

گا    يكيولو يب لب،  ها  نگ يدي ق و  يقلب یكتتر و كتتر

سونوگراف   يتيس  ،یآ.آر.ام ،يعروق سكن،    ،يوگرافيآنژ ،يا

سكوپ  نيدورب ،يوگرافياكو كارد سنجش      ،يالپارا ستگاه  د

تراكم اسعععتخوان، فلوئوروسعععكوک، اسعععپكترو فوتومتر و 

 چشم.   يدستگاه توموگراف

سعه تول  .3   دتكتورها، ژهيوه)ب شرفته يپ يدكيقطعات  ديتو

بل  X-Ray یها وبيت كا باال،      یها ،  تا     یها تي ونيبا ول

  ديگر با شرفتهيپ هيپمپ و سنسور( و مواد اول نورتر،يسرور، ا

س  كربنات، اسععتنليپل م،يهل عيما م،يتانيت ژهيوه)ب يپزشععك

( در  لنيپروپيكتون و پلاتر اتري، پلPVCنيرز ل،ي اسعععت

 .  يو ملزومات پزشك زاتيتجه ديحوزه توسعه تول

 

 قيها را از طرحوزه نيدر ا تيثبت مجوز فعال داده،قرار 

 ياصل یهاكشور ممكن كند و دستگاه یمجوزها يدرگاه مل

 دي( قانون رفع موانع تول57ماده ) وابطهر حوزه را وفق ض

، 1394 سال كشور مصوب ينظام مال یو ارتقا ريپذرقابت

 مشخص كند.
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4 

  یهعا شعععركعت  یديع توان تول یمنظور حفظ و ارتقعا هبع 

و قطع   يدر رقابت با محصعععوالت خارج يداخل انيبندانش

  وباال  یو با فناور انيبنكشور در محصوالت دانش   يوابستگ 

  يميحرتبار اول اقالم فناورانه     دي تول ند يافر یبا هدف راهبر  

 :یو راهبرد

ت  معاون ندگانيمتشععكل از نما« بار اول ديتول»كارگروه  .1

و وزارت صعععنعت، معدن و     جمهورسيرئ یو فناور  يعلم

  صيكه به تشعععخ   ی. در مواردشعععوديم لي تجارت تشعععك 

بار   یبرا انيبنمحصول دانش  ،ييمقام دستگاه اجرا  نيباالتر

  ست ين يمشابه داخل  یو دارا شود ياول در كشور ساخته م  

  یها آن از شعععركت  نيتأم  یمذكور، برا  ارگروهك  دأيي با ت  

ورد  مناقصعععه نبوده و معامله م    یالزام به برگزار  اني بندانش

 مناقصه قابل انجام است.   فاتينظر بدون انجام تشر

وزارت صعععنعت، معدن و تجارت موظف اسعععت پس از      .2

ا  رماده، اقدامات الزم  نيساخت بار اول محصوالت موضوع ا   

حقوق   نييخصوصاً تع   يتوسعه بازار محصوالت داخل   یبرا

 حوزه انجام دهد. نيدر ا يتيحما یورود

 توضيح ماده:

بنياني است كه اول محصوالت دانشهدف اصلي اين ماده حمايت از توليد بار 

حصول، دارای مشابه داخلي نيست و راهكار آن ايجاد يك كارگروه برای تأييد م

آن  بنيان و توسعه بازارترك تشريفات مناقصه برای تأمين آن از شركت دانش

 خصوصاً تعيين حقوق ورودی توسط وزارت صمت است.

 سوابق قانوني:

  تعريف انحصار و 1383صات مصوب قانون برگزاری مناق« ط-2»بند :

 هيئت های يگانه بودن متقاضي شركت در معامله )كه عبارت است از اعالنويژگي

 وزيران و انتشار آگهي عمومي(

  تعيين موارد عدم:1383قانون برگزاری مناقصات مصوب « الف-29»بند 

 و اتخدم منقول، اموال خريدالزام به برگزاری مناقصه كه عبارت است از: 

 در ياجراي دستگاه باالترين مقام يا وزير مسئوليت و تشخيص به كه حقوقي

( صاریانح)فرد  به منحصر آنها طرف از مجاز مقامات يا و استان يا و مركز

 نباشد. مشابه انواع دارای و بوده

  يرانيا یاز كاال تيكشور و حما يو خدمات یديحداكثر استفاده از توان تولقانون 

 :1398مصوب 

 (: تعريف عمق ساخت داخل ]در راستای مفهوم توليد بار اول[2ماده )

تحقق  نامه اجرايي روش احراز عمق ساخت داخل و(: تهيه و تصويب آيين4ماده )

 های مرتبط و سازمان برنامهآن با همكاری وزارتخانه

 :هاايراد

  است برانگيزی چالش بسيار وا ه كلي ،«مشابه»اين ماده، عبارت  «1»در بند .

چك، بنيان با ساير محصوالت، تغييرات فناورانه كومرز تفاوت محصوالت دانشزيرا 

 جايگزيني ماده

منظور حمايت از توليد بار اول اقالم فناورانه تحريمي و به

متشكل از نمايندگان « توليد بار اول»راهبردی، كارگروه 

معاونت علمي و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

های تخصصي هر موضوع به جمهور و وزارتخانهرئيس

و جمهور معاونت علمي و فناوری رئيستشخيص و دعوت 

نفر عضو  دو و  ان عضو ناظروبه عن دبير شورای عالي عتف

مجلس شورای اسالمي و دو نفر عضو ناظر از اتاق  ازناظر 

تشكيل  بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزی ايران

های تخصصي برای تشخيص بار همچنين كارگروهشود. مي

اول بودن توليد و اصالت آن )محصول واقعاً ايراني است( 

در مواردی كه به تشخيص باالترين مقام شود. تشكيل مي

بنيان برای بار اول در كشور دستگاه اجرايي، محصول دانش

يا نياز ، سفارش شود و دارای مشابه داخلي نيستساخته مي

و در صورت  دستگاه در قالب فراخوان عمومي اعالم شده

توانمندی وی توسط تأييد وجود تنها يك متقاضي و 

كارگروه مذكور، برای تأمين آن الزام به برگزاری مناقصه 

نبوده و معامله مورد نظر بدون انجام تشريفات مناقصه قابل 

و احراز  نحوه اين ماده شامل اجرايي نامهانجام است. آيين

ارجاع عادالنه  ،های تخصصيو كارگروه اعالم توليد بار اول

ای، اعتباری و تسهيل مجوز های تعرفهكار و حمايت
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عنوان مثال ممكن است دو محصول با خاصيت اما بسيار تأثيرگذار در آنهاست. به

د اما فناوری توليد آنها برای ايجا ،دهندنانو توليد شوند كه كار يكساني انجام مي

ای در كيفيت و های قابل مالحظهنتيجه تفاوتدرآن نانومحصول متفاوت بوده و 

 حتي كاربردهای جانبي ايجاد نمايد. لذا حد و حدود مشابهت بايد مشخص شود. 

 ست. اين ماده مشخص ني «1»ها در كارگروه موضوع بند نقش ساير وزارتخانه 

 اي ريوز تيو مسئول صيتشخقانون برگزاری مناقصات، « الف-29» در بند 

 ز طرف آنهاامقامات مجاز  اياستان و  ايدر مركز و  يمقام دستگاه اجراي نيباالتر

طرح  (4)ماده  «1»اما در بند  ،برای خريد محصولي كه مشابه ندارد كافي است

را به وكراسي روپيش رو بايد به تأييد كارگروه توليد بار اول نيز برسد كه افزايش ب

 ممكن استربطان ز اكثريت ذیتشكيل كارگروهي اهر چند همراه خواهد داشت 

 های توسل به امضای طاليي و انحصار را رفع كند.شائبه بتواند

 معنای امكان اً بهبنيان الزامساخت يك محصول بار اولي توسط شركت دانش

بنيان های دانشبنيان نيست. تنها شركتتوليد انبوه آن توسط شركت دانش

و تجهيزات خط توليد هستند و  اه( دارای زيرساخت2صنعتي )توليدی نوع 

اما بسياری از  ،توانند محصول خود را توليد انبوه نمايندصورت مستقل ميبه

های بنيان به تنهايي قادر به اين كار نبوده و به همكاری با شركتهای دانششركت

های صنعتي و بزرگ نيازمندند. لذا ترك تشريفات مناقصه كمكي به اين نوع شركت

توانند ها عمالً نميكند؛ زيرا اين شركت( نمي1ن )نوپا و توليدی نوع بنيادانش

های صورت بازيگران اصلي مناقصه، شركت. در هر نمايندمحصول انبوهي توليد 

بنيان های دانشهای صنعتي لينك شده با شركتبنيان صنعتي يا شركتدانش

برای حمايت از حل مؤثری كوچك هستند و در اين مورد نيز ترك مناقصه راه

نيز را عكس ممكن است افت كيفيت محصول بنيان نيست و برهای دانشفعاليت

ر ايجاد ، مخصوصاً آنكه مشابه داخلي ندارد و نوعي حالت انحصادنبال داشته باشدبه

محصوالت موضوع « عمق ساخت داخل»با افزايش متناسب 

 يو خدمات یديقانون حداكثر استفاده از توان تول( 4ماده )

توسط وزارت  ،139۸ي مصوب رانيا یاز كاال تيكشور و حما

صنعت، معدن و تجارت با همكاری معاونت علمي و فناوری 

جمهور تهيه وظرف سه ماه از تصويب قانون به تأييد رئيس

 هيئت وزيران خواهد رسيد. 
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جای ترك تشريفات مناقصه بر لزوم كرد. بهتر است سازوكار پيشنهادی بهخواهد 

كننده در صورتي كه دانش بنيان باشد يا از توليداعطای امتياز به شركت داخلي 

بنيان محصول مورد نظر را طريق هر نوع قرارداد همكاری با يك شركت دانش

 توليد كرده باشد در مناقصات و در برابر رقبای خارجي متمركز شود.

  بهتر  ود طرح نامفهوم است در اين ماده و ساير موا بنياندانشعبارت محصول

 ای يكبنيان )كه داركاالها و خدمات دانشفهرست آن از عبارت جای است به

جمهور يسئرساني معاونت علمي و فناوری رروزفهرست مشخص تحت نظارت و به

  هستند( استفاده شود. 

  الت داخلياقدامات الزم برای توسعه بازار محصو» مفهوم اين ماده، «2»در بند» 

ممكن است برخي از اين اقدامات، شفاف نيست و  «حقوق ورودی حمايتي»و 

شته باشد و فراتر از يك برنامه يا دستورالعمل بوده و نياز به مصوبات قانوني دا

 هد داشت.قانون اساسي نيز وجود خوااحتمال مغايرت با اصل هشتادوپنجم رو ايناز

 گاني اساس قانون امور گمركي، حقوق ورودی شامل حقوق گمركي و سود بازربر

عالوه تشخيص و وصول هت وزيران تعيين ميشود. بئتوسط هياست كه 

ت توان به آن را به وزارت صمگمرك است. لذا نمي حقوق ورودی در صالحيت

 به تنهايي سپرد. 

  ه شده ، ناديده گرفت«2»در بند  «افزايش حق ورودی»اقتصادی و تجاری آثار

بنيان، محصول دانشاست. زيرا اين احتمال وجود دارد با افزايش حق ورودی يك 

االهای كواردات آن به كشور متوقف شده و يا كشورهای طرف معامله نيز بر ساير 

رار رت را تحت تأثير قصادراتي كشور ما حق ورودی بيشتری وضع كنند كه تجا

بنيان منجر به كاهش بر اين، كاهش واردات محصوالت دانشدهد. عالوه

مدت با افت اين قبيل كاالها با در بلندده و پذيری و نوآوری در كشور شرقابت

 كيفيت مواجه خواهند شد.
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5 

  حيو ترج ازي مورد ن یاقالم راهبرد يداخل نيتأم  منظوربه 

ها ي در خر يداخل داتي تول گاه  ید و   يياجرا یها دسعععت

هت  ها ي به خر  يدهج لت در  ید ها   دو كاال   یخصعععوص 

تأسععع  زاتيبادوام، تجه  يمصعععرف ،يمصعععرف   سعععاتيو 

 (:یا)پرو هيطرحريغ

جمهور موظف اسعععت با   سئير یو فناور  يمعاونت علم   .1

و وزارت صععنعت،  كشععور سععازمان برنامه و بودجه  یهمكار

و   یاهيمعدن و تجارت، فهرسعععت اقالم پرمصعععرف سعععرما

  را رانيساخت ا شگاه يبادوام را مشخص نموده و نما  يمصرف 

شك  يداخل كنندگاننياز تأم .  دهند ليتوانمند مورد تأييد ت

و   يتوسععط معاونت علم ،«رانيسععاخت ا شععگاهينما»برنامه 

  هيعع. كل  شعععوديو اجرا م   يطراح   جمهور   سي رئ  یفنععاور 

  يداخل داتي تول دي سعععامانه خر   قياز طر يدولت یدها ي خر

ضوع ا  «رانيساخت ا  شگاه ينما» شمول عدم    نيمو ماده م

  اتمناقص  یقانون برگزار (29)الزام به مناقصه موضوع ماده   

 .شوديم 3/11/1383مصوب 

 یهادسععتگاه یهانهياز هز يبخشعع نيمنظور تأمهب .2

موظف است در    كشور  سازمان برنامه و بودجه  ،يياجرا

عمل كند كه   یبه نحو ،سععاالنه یهابودجه صيتخصعع

ست   ساالنه حداقل  زانيبه م شگاه ينما نياز ا ديخر بي

 یهاييتملك دارا یهانهيهز نيگزيجا (20%) درصعععد

 ها شود.دستگاه یاهيسرما

 

 توضيح ماده:

دهي به خريدهای دولت به سمت محصوالت داخلي جهت منظوربهاين ماده 

ر كه توسط معاونت علمي برگزا «نمايشگاه ساخت ايران»پيشنهاد تقويت 

ه ای تحت همين نام را مطرح كرده است. در ادامشود و تشكيل سامانهمي

ن الزام به خريد از اي جملهازها مشخص كرده نيز ضوابطي برای دستگاه

ای، اعالم نياز های تملك دارايي سرمايهدرصد هزينه 20نمايشگاه به ميزان 

دوين نامه و معاونت علمي و تبه سازمان برها كاالهای مورد نياز دستگاه

 های ترجيحي.های اجرايي مشتمل بر حمايتنامهآيين

 سوابق قانوني:

  1348های مستقيم مصوب قانون ماليات (169)ماده  «5»تبصره 

رت نه تداركات الكترونيكي دولت توسط وزاا(: ايجاد سام1394)اصالحيه 

 های اجراييو دستگاهها صمت برای انجام معامالت وزارتخانه

 ... 98قانون حداكثر: 

  های موجود : ايجاد سامانه متمركز جهت درج فهرست توانمندی(4)ماده

 حال تكميل است(نه توانيران در)كه تحت عنوان ساما

  تيلوئبا مس يسط كارگروهتعيين مصاديق كاالهای ايراني تو: (16)ماده 

امور  یهاوزارتخانه ندگانينما تيوزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضو

 ،يو بهداشت، درمان و آموزش پزشك یجهاد كشاورز ،ييو دارا یاقتصاد

 مرتبط یهاسازمان برنامه و بودجه كشور و اتاق

 ( قانون برنامه ششم:9ماده ) 

  رای بتكميل سامانه تداركات الكترونيكي دولت و الزام استفاده از آن

 دولتيادهای عمومي غيرهای مشمول مناقصات و نهكليه دستگاه

 هجايگزيني ماد

  حي و ترج   ازي مورد ن   یاقالم راهبرد    يداخل   ني تأم   منظور   به 

  يدهو جهت يياجرا یدستگاهها  یدهايدر خر يداخل داتيتول

بادوام،   يمصرف ،يمصرف  یخصوص كاالها دولت در یدهايبه خر

س  زاتيتجه صنعت،  ، (یا)پروژه يطرحريغ سات يو تأ وزارت 

ســازمان برنامه و  معدن و تجارت موظف اســت با همكاری

جه و  ناوری رئيس     بود نت علمي و ف عاو كان  جمهور م ام

ضا  عيتجم ستگاه  یتقا ست اقالم   يياجرا یهاد و اعالم فهر

سرما   صرف  صرف  یاهيپرم ساخت داخل   ،بادوام يو م عمق 

يد را در        تأمين و  ها نآ تأي ند مورد  گان داخلي توانم ند كن

ــامانه تداركات الكترونيكي دولت فراهن نمايد.         معاونت    س

ــگاه   »تواند برنامه    جمهور ميعلمي و فناوری رئيس  نمايش

سامانه تداركات الكترونيكي دولت   «ساخت ايران  را طريق 

اجرا كند. كليه خريدهای دولتي از طريق نمايشگاه ساخت   

 شود.های اين سامانه ميايران مشمول حمايت
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ستگاه  هيكل .3 ساالنه ن  يياجرا یهاد خود   یازهايموظفند 

و   زاتيبادوام، تجه  يمصعععرف ،يمصعععرف یدر حوزه كاالها  

  یتقاضععا زاني( را با ذكر میا)پرو ه يطرحريغ سععاتيتأسعع

و معاونت   كشععور سععازمان برنامه و بودجهشععده به يعتجم

  یاعالم كننععد تععا مبنععا      جمهور   سي رئ  یو فنععاور  يعلم   

  و شععگاهيداخل آنها و ارائه در نما سععاخت یبرا یزيربرنامه

 .رديقرار گ يانتشار عموم زين

مه   نييآ .4 ما     نيا يياجرا نا مل بر ح ند مشعععت   یها تي ب

فنععاورانععه    یهععایتوانمنععد    یبععا هععدف ارتقععا  يح ي ترج  

ندگان  ي تول نت علم    يداخل دكن عاو ناور  يتوسعععط م   یو ف

  نيسعععازمان برنامه و بودجه تدو       یبا همكار   جمهورسيرئ

 .رسديم رانيت وزئهي بيشده و به تصو

 ( برنامه توسعه توليد دانش-10ماده )ت هيئ 1394مصوب  بنيانب

ن مقام باالتري مجاز بودنقانون رفع موانع توليد (:  (43)وزيران )وفق ماده 

 های تأمين تجهيزاتطرحدرصد از بودجه  20های اجرايي به تخصيص دستگاه

 بنيان ساخت داخلدستگاه به خريد محصوالت دانش آالتو ماشين

 :  هاايراد

  ياتو خدم یدياستفاده از توان تول قانون حداكثر (16)و  (4)طبق ماده 

ف فهرست اقالم پرمصرتعيين ، 1398مصوب  يرانيا یاز كاال تيكشور و حما

 علمي و جزء وظايف وزارت صمت است نه معاونت بادوام يو مصرف یاهيسرما

همكاری با  ها )معاونت علمي و سازمان برنامه( بايد درفناوری. لذا ساير دستگاه

اين  «4» و «3»بند اين وزارتخانه ليست مربوطه را تهيه نمايند و به اين ترتيب 

 دهد.دست مي ماده نيز با استدالل مطرح شده، موضوعيت خود را از

  مشابهي نه اين ماده، با توجه به ساما «1»ايجاد سامانه ساخت ايران در بند

قانون  (4)در ماده كار با همين سازو «سامانه تداركات الكترونيكي دولت»با نام 

دولت خواهد  تر از آن، ايجاد بار مالي برایكاری و مهم، باعث ايجاد موازیحداكثر

 قانون اساسي است. هفتادوپنجمشد كه مغاير با اصل 

  بارات درصد از اعت 20اين ماده، خريد از نمايشگاه جايگزين  «2»در بند

ده است. انه آنها شيها در اعتبارات بودجه سالای دستگاهتملك دارايي سرمايه

ل ايجاد، توسعه و تكميموضوعيت آنها  ای كههای تملك دارايي سرمايهطرح

منظور دارای شرح عمليات مصوب هستند و اعتبار  ،است های فيزيكيظرفيت

رصد د 20ها بسيار كمتر از تأسيسات و تجهيزات در اين طرح تأمينشده برای 

 وای كه شرح آنها عمليات تعمير های تملك دارايي سرمايهاست. ساير طرح

 و اعتبارات اندكي را در اختيار دارند. تجهيز است نيز بخش محدود
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 ت يق محصوالای از طرسرمايه يكن است نياز دستگاه اجرايي به دارايمم

های تواند هزينهها به خريد مينباشد. اجبار دستگاه تأميننمايشگاه قابل 

ه به آن ها مجبور به انجام خريدهايي شوند كدولت را افزايش داده و دستگاه

 نياز ندارند.

 های اجرايي در جايي كه مصالح امنيتياعالم عمومي نيازهای دستگاه 

 قانون اساسي است. سومواصل چهل «8»دفاعي وجود دارد، خالف بند 

  مشخص نبوده و  «های ترجيحيحمايت»اين ماده، مراد از  «4»در بند

صرفاً بايد  با توجه به اينكه ممكن است نياز به قانونگذاری داشته باشد،

ساسي قانون امغاير با اصل هشتادوپنجم  ن تعيين شود و بنابرايننتوسط مق

 رسد.نظر ميبه

  ژهيوهب يداخل داتيبازار تول یريگكمك به شععكل منظوربه 6

  اقتصعععاد در برابر یسعععازو با هدف مقاوم انيبندانش ديتول

ها و تجه    ميتحر هدف          یاپرو ه زاتيكاال با  نه و  ناورا ف

ستاندارد مورد ن  يسامانده  سعه تول  ازينظام ا   يابيربازا د،يتو

  يابيخصوص ارزدر كشور به انيبنو فروش محصوالت دانش

 :يداخل انيبنمحصوالت دانش يو فنّ يفيك

كاالها  ديدر خر يالمللنيب یارجاع و مطالبه استانداردها .1

 یهادستگاه يداخل یدهايها و خردر پرو ه زاتيو تجه

و  یديقانون حداكثر استفاده از توان تول (2)موضوع ماده 

آنها در امر  تيكشور و تقو یازهاين نيدر تأم يخدمات

. باشدي، ممنوع م15/2/1398صادرات مصوب 

و ارتباطات و  یراه و شهرساز رو،ين ت،نف یهاوزارتخانه

استاندارد،  يسازمان مل یاطالعات موظفند با همكار یفناور

 توضيح ماده:

بنيان، مطالبه كمك به فروش محصوالت دانش منظوربهاين ماده 

وان استفاده از تقانون حداكثر  (2)المللي وفق ماده استانداردهای بين

يد برای خر 1398مصوب  يرانيا یاز كاال تيكشور و حما يو خدمات یديتول

ها مكلف دستگاهمحصوالت ساخت داخل را ممنوع كرده است. همچنين 

ر برد استانداردهای داخلي را مبتنياستانداسازمان اند با همكاری شده

سبت به ن . سازمان ملي استاندارد بايددنالمللي توسعه دهانداردهای بيناست

 المللي نيز اقدام كند.های بينعضويت در سازمان

 سوابق قانوني:

 ( قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 7-2ماده )ين تدو»: 1396

های المللي از طريق عضويت فعال در كميتهو بين ایاستانداردهای منطقه

 عنوان مأموريت و وظيفه سازمان ملي استاندارد.به «فني

 ماده ينيگزيجا

 ديتول ژهيوهب يداخل داتيبازار تول یريگكمك به شكل منظوربه

 د،يتول توسعه ازينظام استاندارد مورد ن يو با هدف سامانده انيبندانش

خصوص ارزيابي به در كشو انيبنو فروش محصوالت دانش يابيبازار

 .كيفي محصوالت از جنبه فناورانه

از  يالمللنيهر نوع استاندارد بييديه أت مطالبه الف(

( 2موضوع ماده ) یهاتوسط دستگاه سسات خارجيؤم

 نيدر تأم يو خدمات یديقانون حداكثر استفاده از توان تول

ها در امر صادرات مصوب آن تيكشور و تقو یازهاين

 كه دستگاه يممنوع است، مگر در صورت 15/2/139۸

استانداردهای مد انطباق  اي نيتدونسبت به ثبت درخواست 

 باشد.كرده اقدام استاندارد  يبه سازمان مل نظر خود
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 یبر الزامات استانداردهايرا مبتن يمعتبر داخل یاستانداردها

و امكان  نيتدو ازيمورد ن یهامرتبط در حوزه يالمللنيب

 هاهشگايرا در آزما يآزمون و انطباق با استاندارد معتبر داخل

انطباق به  ي. گواهنديانطباق صادر نما يفراهم نموده و گواه

استفاده در بازار  یبرا زاتيكاالها و تجه تيفيمثابه تأييد ك

 است. يدولت یدهايو انجام خر يداخل

موظف است نسبت به  رانياستاندارد ا يسازمان مل .2

( و ی)مترولو  يشناساندازه يالمللنيمجامع ب تيعضو

 یهایگسترش همكار زي( و نونيبراسي)كال يواسنج

ا بدوجانبه و چندجانبه  یهادر قالب تفاهمنامه يالمللنيب

مشترك  یاستانداردها فيمنظور تعرهمسو، به یكشورها

 .دياقدام نما یاو منطقه يصادرات یرهادر بازا ژهيوهب

  ت وزيران ئهي 1394مصوب  بنيانپ( برنامه توسعه توليد دانش-10)ماده

ناوری ف قانون رفع موانع توليد (: تكليف به معاونت علمي و (43))وفق ماده 

ن با نظارت سازما بنيانتاندارد محصوالت دانشنويس استهيه پيشنسبت به 

 های فناورانهسازی استانداردها در حوزهملي استاندارد و پيگيری پياده

 :هاايراد

  ز اين نظر دارای ابهام است و ا «فناورانه یاپرو ه زاتيكاالها و تجه»عبارت

های سياست «9»بند  «3»های كلي نظام اداری و جزء سياست «13»مغاير بند 

فارسي  نيز دارای معادل «پرو ه»كلي نظام قانونگذاری است. ضمن اينكه وا ه 

 قانون اساسي است. پانزدهماست و استفاده از اين وا ه مغاير اصل 

 ز ا تيكشور و حما يو خدمات یدياستفاده از توان تول در قانون حداكثر

متعارف استانداردهای غيرصرفاً  ب((-4))ماده  1398مصوب  يرانيا یكاال

وب )استانداردهايي كه مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مص

المللي قرار ای و بينبندی استانداردهای ملي، منطقهدر تقسيم 4/9/1396

مذكور،  همچنين در قانون. نداشته باشند( ممنوعيت يا قابليت اعتراض دارند

ها خصوص استانداردما و سازندگان دراختالفات كارفر يند رسيدگي بهافر

 مشخص است.

 ن ملي با توجه به اينكه تدوين استانداردهای ملي جزء وظايف ذاتي سازما

ها با آن س قرار گيرد و وزارتخانهأاستاندارد است، اين سازمان بايد در ر

 همكاری نمايند.

 گواهي های توليدی از جنس دولتي هستند، از آنجا كه برخي از شركت

صورت نفع صورت گيرد؛ در غير اينانطباق بايد توسط نهاد ثالث و غير ذی

 نشيني از استانداردها رخ خواهد داد.كاهش كيفيت و عقب

سازمان ملي استاندارد موظف است ظرف حداكثر  -تبصره

استاندارد مورد نظر دو سال پس از ثبت درخواست دستگاه، 

  را تصويب و منتشر نمايد.

است  موظفجمهور يسئمعاونت علمي و فناوری ر ب(

انه ليستي از استانداردهای اجباری و اختياری يسال

نيان و ساير بت دانشالمللي مرتبط با محصوالبين

تي كه فناوری منجر به بهبود و ارتقای كيفيت آنها محصوال

رساني و تصويب به سازمان ملي روزشده را جهت به

 استاندارد معرفي نمايد.  
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  بنيان برای با تضعيف رويكرد صادرات گرا و توليد محصول دانش «1»بند

مدت تحت تأثير المللي در اين عرصه را در بلندمصرف داخلي، رقابت بين

 دهد.يقرار م

  دارد،قانون تقويت و توسعه نظام استان با اين ماده نيز مطابق «2»بند 

 جزء وظايف ذاتي اين سازمان است و نيازی به تصريح و تكرار ندارد.

 تي رساني استانداردهای اجباری به ازای محصوالروزمباحثي از قبيل به

فشار  اند )جهت ايجاد يك نوعها منجر به بهبود كيفيت آنها شدهكه فناوری

های به استفاده از فناوری توليدی مخصوصاً از نوع دولتي، هایشركتبه 

رويج جديد و خروج از حالت منفعالنه و توليد محصوالت سنتي( و ت

يز بر توليد محصوالت و خدمات فناورانه نی مبتنياستانداردهای اختيار

ت سازی و توليد محصوالتواند در تقويت تجاریمواردی است كه مي جملهاز

 بنيان در اين ماده مد نظر قرار گيرد. دانش

 بنيان صرفاً تدوين استاندارد محصوالت برنامه توسعه توليد دانش

حصوالت مارتقای استاندارد برخي كه  بنيان را مد نظر قرار داده درحاليدانش

بنيان رايج نيز ممكن است منجر به ترويج استفاده از يك محصول جانبي دانش

  در محصول اصلي جهت دستيابي به استاندارد مورد نظر شود.

7 

نه كشعععور و مقابله ب      یحفظ و ارتقا  منظوربه  ا  توان فناورا

محصعععوالت  مياقتصعععاد در برابر تحر یريپذ بي آسععع

 :انيبندانش

موظف اسععععت  رانيا ياسعععالم یگمرك جمهور .1

را  یاتعرفه یها()شعععناسعععه كد يليتفصععع یهافيرد

آمار واردات   هي توسععععه دهد كه امكان ته      یاگونه هب 

 توضيح ماده: 

بنيان، دانش پذيری اقتصاد در برابر تحريم محصوالتاين ماده با هدف مقابله با آسيب

ردات مار تفصيلي واآای واردات و ارائه را موظف به توسعه كدهای تعرفهگمرك 

وق درصد از حق 10انهيسال نيان كرده است. همچنين مقرر كردهبمحصوالت دانش

 معاونت علمي و فناوری قرار گيرد. اختيار بنيان درورودی محصوالت دانش

 

 طرح )به شكل تصحيح شده( به اين ماده (19)انتقال ماده 

 (7) ماده «1»تصحيح بند 

 (7) ماده «2»حذف بند 

شور  یحفظ و ارتقا منظوربه س  ،توان فناورانه ك  یريپذبيمقابله با آ

صاد در برابر   سهيل   انيبندانش كاالها و خدمات نيتحراقت و ت

 :كار در امور گمركيوفضای كسب
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صوالت دانش  يقطع سه(    كد كيبه تفك انيبنمح شنا ( 

 یگمرك جمهور نيفراهم شععود. همچن يتعرفه واردات

واردات  يليموظف اسعععت آمار تفصععع  رانيا ياسعععالم

 .ديصورت ماهانه منتشر نمارا به انيبنمحصوالت دانش

صد     .2 صل از حقوق    (10%)ساالنه معادل ده در درآمد حا

رديف مشعععخص در   يط ان،ي بنمحصعععوالت دانش یورود

ب    نيقوان منظور توسععععه محصعععوالت   هبودجه سعععنواتي، 

نت علم      يداخل اني بندانش عاو يار م ناور  يدر اخت   یو ف

ماده   نيا ييگيرد. دسعععتورالعمل اجراقرار مي جمهورسيرئ

وزارت امور   ،جمهورسيرئ یورو فنا  يتوسعععط معاونت علم  

صاد  سازمان برنامه و بودجه  ييو دارا یاقت شور  و    و هيته ك

 .شوديابالغ م

 سوابق قانوني:

 رساني فهرست روزبنيان: تعيين و بهدانشها و مؤسسات نامه ارزيابي شركتآيين

 بنيانكاالها و خدمات دانش

 بنيان های دانشضوابط استقرار واحدهای صنايع پيشرفته و فعاليت نامهنييآ

های : شرح انواع فعاليت1394مورخ  رانيوز ئتيه 120997مصوبه شماره 

 بنياندانش

 :هاايراد

 ده شناشي از تحريم( با احكام وضع پذيری توضيح صدر ماده )مقابله با آسيب

 همخواني ندارد.

 تواند به اين ماده برخي موضوعات مرتبط با گمرك كه در مواد ديگر طرح آمده مي

 (با انجام تصحيحات الزم طرح (17)منتقل شود )مثالً ماده 

  حالي كه با هدف تعرفه وارداتي است در هایشناسهاين ماده فقط ناظر به  «1»بند

توان كدهای صادراتي و آمارهای بنيان در كشور ميهای دانشعاليتشفافيت ف

گرا و اقدامات طور كلي رويكرد صادراتدرات را نيز مد نظر قرار داد. بهصاتفصيلي 

و  «10»، «2»حالي است كه بند آن در اين طرح ضعيف است. اين در مرتبط با

های كلي سياست «2-5»و  «6-1»های كلي اقتصاد مقاومتي، بند سياست« 12»

 (51)و  (22)، ماده (16)ماده  «خ»علم و فناوری، نقشه جامع علمي كشور، بند 

 «28»، «27»، بندهای 1395های توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه

قانون  (4)ماده  «ذ»و  «ک» های كلي برنامه ششم توسعه، بندسياست «79»و 

قانون رفع  (43)قانون برنامه ششم، ماده  (64)ماده  «چ»و  «ج»برنامه ششم، بند 

های قانون حمايت از شركت (3)ماده  «الف»پذير، بند موانع توليد رقابت

ضمانتنامه »عبارت  الف( مه و ضععمانتنا»بعد از عبارت  «یفناورهای و 

ل شده  شود )منتق اضافه   ي( قانون امور گمرك1ماده ) «ح»در بند  «يبانك

 علت مشابهت با موضوعات اين ماده(طرح به (19)ماده  «1»بند  از

 :موظف است رانيا ياسالم یگمرك جمهورب(

سه   كد يليتفصعع یهافيرد .1 شنا صادراتي   یاتعرفه یها() را و 

ن  توسعه دهد كه امكا یاگونههب الملليهای بينبندیمطابق با طبقه

به   بنيانكاالها و خدمات دانشصادرات   وي واردات قطعآمار  هيته

ــه( كد كي تفك ــناس ــادراتي)ش فراهم شعععود.   های وارداتي و ص

سالم  یگمرك جمهور نيهمچن ست   رانيا يا ص موظف ا   يليآمار تف

ــادرات كاالها و خدمات دانش     واردات  با رعايت     را  بنيان و ص

 .ديانه منتشر نمايصورت ماهبه عمومي اقتضای مصالح و امنيت

ــنعت، معدن و تجارت     یبا همكار   .2 و   يمعاونت علم  و وزارت ص

  یندهايافر ليو تسععه ييدسععتورالعمل شععناسععا  جمهورسيرئ یفناور

شده  ديتول يداخل بنيانكاالها و خدمات دانشدر صادرات  يگمرك

  مدت  را ظرف يخارج  یتجار  یها با نام   اني بندانش یها در شعععركت 

  «2»بند  )منتقل شده ازديو ابالغ نما نيقانون تدو نيا بيماه از تصوسه

 .علت مشابهت با موضوعات اين ماده(( طرح به19)ماده 
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احكام و قوانيني هستند كه بر ضرورت صادرات محصوالت  جملهازو...  بنياندانش

 اند.كيد داشتهأت بنياندانش

  پانزدهمصل ارو استفاده از آن مغاير ايندارای معادل فارسي بوده و از «كد»عبارت 

 قانون اساسي است.

 ومي وجود انتشار آمار صادرات و واردات در مواردی كه اقتضای مصالح و امنيت عم

 شود.قانون اساسي ارزيابي مي سومواصل چهل «8»داشته باشد مغاير بند 

  بنيان به درصد از حقوق ورودی محصوالت دانش 10اين ماده و اختصاص  «2»بند

ه ب رويكرد انحصاری نسبت شودباعث ميمعاونت علمي برای توسعه اين محصوالت، 

غ را بايد كجا عالوه معلوم نيست معاونت علمي اين مبالهب .گری اين حوزه ايجاد شودتولي

مصوب  بنياندانشهای حمايت از شركت قانون (5)حالي كه طبق ماده در كند. هزينه

يت از صندوق نوآوری و شكوفايي نيز يكي از متوليان اصلي و مشخص برای حما 1389

سعه امور های متولي توعنوان يكي از گزينهاست. وزارت علوم نيز به بنياندانشامور 

عنوان يكي و وزارت صمت به بنيان از طريق مراكز رشد و پارك های علم و فناوریدانش

مطرح  برداریهای بهرهبنيان و ارائه مجوزها و پروانهاز اركان در بحث حمايت از توليد دانش

  وزارت بهداشت نيز يكي ديگر از نهادهای مؤثر در اين حوزه است. است.

  ويژه . بهكرد آن مشخص نشده استهزينه رويه نظارت بر اين اعتبار و «2»در بند

تواند بند، مي امه اجرايي ايننعنوان يكي از همكاران تدوين آيينآنكه معاونت علمي به

خواهد  عنوان نهاد مجری و ناظر هر دو مطرح باشد و باعث ايجاد تعارض منافعبه

قانوني  نيز به جهت عدم وجود تعريف «دستورالعمل اجرايي»ضمن اينكه عبارت  شد.

س اصل اسابر .تبديل شود «ينامه اجرايآيين»دارای ايراد است و بايد به عبارت 

ك يت وزيران يا ئنامه صرفاً توسط هيقانون اساسي تدوين آيين هشتمويكصدوسي

 .گذار نمايدتواند آن را به كميسيوني از چند وزير واذيرد و دولت ميپميوزير صورت 
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  واشععتغال مولد  شيو افزا يمل یريپذبهبود رقابت منظوربه

  انيبندانش یهاشركت  یهاتيو با هدف توسعه فعال  داريپا

 :يو توسعه مل قيسطح تحق یارتقا نيو فناور و همچن

  (56)مجازند اعتبارات موضوع ماده   يياجرا یهادستگاه  .1

  از مقررات يبخشعع ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ

  ياعتبارات پژوهش  زيو ن 4/2/1393( مصوب  2دولت ) يمال

  یادهابودجه ساالنه را در قالب قرارد نيدستگاه در قوان ليذ

 .ندينما نهيهز انيبنسسات دانشؤها و مبا شركت يقاتيتحق

  یتحت نظارت مقام معظم رهبر    یاقتصعععاد ینهادها   .2

مسععتضعععفان انقالب   اديبن ،یهمچون آسععتان قدس رضععو

تاد اجرا  ،ياسعععالم گاه     ييسععع مام )ره(، قرار مان ا   یها فر

پنج   مسكن مكلف خواهند بود كه حداقل  اديو بن يسازندگ 

له در قالب  ذن معظمٌإاز درآمد ساالنه خود را با  (5%) درصد

  و یو نوآور یدر حوزه فناور يمل شععتازيپ یهاپرو ه یاجرا

  یدر قرارداد همكار انيبنمحصوالت دانش  ديتوسعه تول  زين

  تيو فناور با رعا انيبندانش یهابا شركت  یگذارهيو سرما 

 .ندينما نهيكشور هز یازهايو ن هاتياولو

 ده:توضيح ما

 يبخش ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ (56)ماده  یاجرا یدر راستا

، امكان عقد قرارداد 06/12/1393( مصوب 2) دولت ياز مقررات مال

 حيماده تصر نيا «1»در بند  انيبندانش یهاها با شركتدستگاه يپژوهش

 مكلف یتحت نظارت مقام معظم رهبر ینهادها زين «2»شده است. در بند 

 یهاانه خود را صرف تعامل با شركتيدرصد از درآمد سال 5اقل دهستند ح

 و فناور كنند. انيبندانش

 

 سوابق قانوني:

 ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررا56ماده ) ت مالي

درصد اعتبارات تخصيص يافته  1كرد : هزينه1393( مصوب 2دولت )

های غير های دولتي از هزينهاجرايي و در مورد شركتهای ای دستگاههزينه

 عملياتي برای امور پژوهشي و توسعه فناوری

 ( دستورالعمل اجرايي ماده 1ماده )(56)  ت از مقرراقانون تنظيم بخشي

بنيان های دانش: شموليت شركت1394ت وزيران ئمصوب هي (2مالي دولت )

 (56)در تعريف مراكز پژوهشي و فناوری و دريافت اعتبارات موضوع ماده 

 :هاايراد

 از مقررات  يبخش ميقانون تنظ (56)ماده  ييا توجه به دستورالعمل اجراب

 زين انيبندانش یهااست، شركت رانيوز تئيكه مصوب ه (2مالي دولت )

امكان  حيبه تصر یازياند. لذا نقرار گرفته یو فناور يدر زمره مراكز پژوهش

ماده توسط  نيهرچند گزارش عملكرد ا ست؛يها نشركت نيعقد قرارداد با ا

 اي ياعتبارات اكثراً در قالب دستگاه نيدهد ايم نشانعتف  يعالیشورا

 ۸ ماده «1»حذف بند 

 ۸ ماده «2»تصحيح بند 

و با    داري اشعععتغال مولد و پا    شيو افزا يمل یريپذ بهبود رقابت   منظوربه 

 ینهادها، و فناور انيبندانش یهاشععركت  یهاتيهدف توسعععه فعال 

صاد  ستان قدس   یتحت نظارت مقام معظم رهبر یاقت همچون آ

ام فرمان ام ييستاد اجرا ،يمستضعفان انقالب اسالم اديبن ،یرضو

سكن   اديو بن االانبياخاتن يسازندگ  یها)ره(، قرارگاه  دمجازنم

له در  انه خود را با إذن معظمٌيسععال سود ( از %5حداقل پنج درصععد )

  زيو ن یو نوآور یدر حوزه فناور يمل شعععتازيپ یهاپرو ه یقالب اجرا

و   یدر قرارداد همكار  اني بندانش كاالها و خدمات      دي توسععععه تول 

 مستقر فناور واحدهایو  انيبندانش یهابا شركت  یگذارهيسرما 

  خالق هایشركت  و فناوری و علن هایپارک و رشد  مراكز در

 .ندينما نهيكشور هز یازهايو ن هاتياولو تيبا رعا
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، حدود 1397اساس گزارش عملكرد سال بر و هستند( ي)دولت يدانشگاه

 .اندشدهها جذب اعتبارات توسط دانشگاه 77%

  علت ابهام به عبارت كاالها و خدماتبه بنياندانشعبارت محصوالت 

 مصرح در اسناد قانوني تغيير يابد. بنياندانش

  دگي قرارگاه سازن»، «های سازندگيقرارگاه»اگر در متن ماده منظور از

 است، الزم است عنوان كامل آن درج شود. «االنبياخاتم

 های بنيان )مثل شركتهای دانشبا توجه به اينكه برخي از اين شركت

ود های بزرگ دولتي هستند و خزيرمجموعه مپنا و ...( زير مجموعه شركت

ماني زاين ماده  «2»به منابع كافي دسترسي دارند، تأثيرگذاری اجرای بند 

بنيان های دانشو اعتبارات در اختيار مجموعه هارخ خواهد داد كه كمك

 كوچك و متوسط كامالً مستقل و خصوصي قرار گيرد.

 شده  عبارت شركت فناور در اين طرح كه در برخي مواد و بندها استفاده

ح و تعريف مشخص و واحدی ندارد بنابراين بهتر است به عبارات مصطلاست، 

 مستقر فناور واحدهای»وری كشور همچون آشناخته شده در اكوسيستم نو

 تغيير يابد. «خالق هایشركت و فناوری و علم هایپارك و رشد مراكز در

   كن حكم مربوطه بايد از حالت تكليفي خارج شود زيرا مم «2»در بند

از ندارند هايي شود كه به آن نياست منجر به اجبار اين نهادها به انجام طرح

 بع است.و نتيجه آن اتالف منا

 و  نهايدرصد از درآمد سال 5انه نسبت به يدرصد از سود سال 5كرد هزينه

هايي كه )عدم اجبار نهادها به انجام طرح خارج شدن حكم از حالت تكليفي

 تمايل بيشتری جهت ،به آن نياز ندارند و جلوگيری از اتالف منابع(

 كرد.ايجاد خواهد  «2»نهادهای ذكر شده در بند گذاری سرمايه
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 یهاتيدر فعال يسهم بخش خصوص شيافزا منظوربه

 يبخش خصوص یريپذرقابت یو توسعه، ارتقا قيتحق

 وكارها، معادلكسب یو نوآور ديتول یوربهره شيو افزا

و  قيتحق یهاتيانجام فعال یشده براانجام نهيهز

نوات سانتقال به  تيبا قابل ياتيعنوان اعتبار مالتوسعه به

و  شودياعطا م يو مؤسسات متقاض هاشركتبه  يآت

مذكور  نهيانجام هزشده سال يقطع اتيمعادل آن از مال

 نيا ييشود. دستورالعمل اجرايبعد كسر م یهاسال اي

 ريو وز جمهورسيرئ یو فناور يماده توسط معاون علم

 .شوديو ابالغ م هيته ييو دارا یامور اقتصاد

 توضيح ماده:

كرد در بخش تحقيق و غيب بخش خصوصي به هزينهتر منظوربهاين ماده 

ظر گرفته نكرد در اين حوزه در معادل با ميزان هزينهار مالياتي توسعه، اعتب

 كه قابليت انتقال به سنوات آتي نيز دارد.

 سوابق قانوني:

  های مستقيم )اصالح شده در مادهقانون ماليات (132)ماده  «س»بند 

ات درصدی از مالي 10(: بخشودگي 1394رفع موانع توليد مصوب قانون  31

ي ي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاونهای تحقيقاتابرازی و هزينه

طي  ها و مراكز پژوهشي دارای مجوز هستندكه دارای قرارداد با دانشگاه

ريال  ميليارد 5شرايط مشخص )ناخالص درآمد توليدی ابرازی آنها كمتر از 

 .د(شعنوان هزينه مالياتي پذيرفته نخواهد ور بهنباشد، معادل مبلغ مذك

 :هاايراد

  های كالن مالياتي كمكي به ها مانند معافيتگونه رانتاينپرداخت

های بزرگي كه صرفاً مراكز بنيان شدن خروجي محصوالت شركتدانش

ای فادهاما از محصوالت پژوهشي آنها هيچ است پژوهشي و تحقيق و توسعه دارند

 شود.و در عوض باعث ايجاد رانت و فساد مي مايندننميدر خط توليد 

 ل شده و مغاير اص ، به اين علت كه موجب كاهش درآمدهای دولت اين ماده

 رنامه است.، نيازمند گرفتن مجوز از دولت و سازمان بقانون اساسي است هفتادوپنجم

  راد به جهت عدم وجود تعريف قانوني واجد اي «دستورالعمل اجرايي»عبارت

 تغيير يابد. « نامه اجراييآيين»بوده و الزم است به 

  قانون اساسي، صرفاً هيئت وزيران يا وزير، مأمور  هشتمويكصدوسيمطابق اصل

های تواند آن را به كميسيوننامه اجرايي هستند و دولت ميآيينتدوين 

 ماده حذف
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متشكل از چند وزير واگذار نمايد، لذا واگذاری تدوين به معاون علمي و 

هشتم قانون وكصدوسييجمهور و وزير اقتصاد مغاير اصل فناوری رئيس

 رسد.نظر مياساسي به

 ه مراتب شود و بار آن باعتبار مالياتي عيناً از ماليات قطعي اشخاص كسر مي

 یاريبس ياتيمال نيقوان يحال بررسه قابل قبول مالياتي است؛ با اينبيشتر از هزين

 يقيو حق يو توسعه اشخاص حقوق قيتحق یهانهيكه هز دهدياز كشورها نشان م

 .تشده اس رفتهيپذ ياتيبه عنوان اعتبار مال

10 

  یموظف اسعععت با همكار ييو دارا یوزارت امور اقتصعععاد  

  یفور يو با هدف بررسعع يمل تيامن يعالیشععورا رخانهيدب

شركت    شكالت افراد،  ست        ؤها و مم ضر در فهر سات حا س

  یهابا حضور دستگاه   يكارگروه لياقدام به تشك  ها،ميتحر

  عيسر یريگميو تصم ژهيو يبررس اريبا اخت ربطیمختلف ذ

  جمله ازمختلف  یها ها در حوزه شعععركت  نيا یها نده پرو

ش   يبانك التيگمرك، تسه  ات،يمال   يو... و رفع مشكالت نا

 .دينما هامياز تحر

 توضيح ماده: 

ست، بنيان ايجاد كرده اهای دانشبرای رفع مشكالتي كه تحريم برای شركت

 اقتصادی و نظر وزارت امورهای مختلف و زيربا حضور دستگاه كارگروهي

 عالي امنيت ملي تشكيل خواهد شد.شورای

 سوابق قانوني:

  تدوين مصوباتي با 1394قانون رفع موانع توليد مصوب  (58)ماده :

گذاری، موضوعات حاوی آثار اقتصادی، تجاری، مالي و مرتبط با سرمايه

سط عالي امنيت ملي و تصويب آن توواردات توسط شورایليد، صادرات و تو

 هاشورا تا رفع كامل تحريم

 :هاايراد

  از حيث شرح وظايف و « گيری سريعبررسي ويژه و تصميم»مراد از

بر مغايرت ربط مشخص نبوده و عالوهاختيارات و نسبت آن با نهادهای ذی

 احتمال تداخل وظايفگذاری، به جهت های كلي قانونسياست« 9»با بند 

 اصل« 10»تواند مغاير نظام اداری صحيح موضوع بند و انجام كار موازی مي

 .قانون اساسي تلقي شود سوم

 ماده حذف
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 و يواردات ،یديتول یهاتياز فعال تيو حما ليبا هدف تسه

و  يمعاونت علم ان،يبنها و مؤسسات دانششركت يصادرات

مي مقررات ئكميته دا» یجمهور به اعضارئيس یفناور

قانون مقررات  (4)واردات موضوع ماده صادرات و 

 ليستاد تسه»و « 4/7/1372مصوب  صادرات و واردات

ع قانون رفع موان (61)موضوع ماده  ديو رفع موانع تول

 يالحاق كشور ينظام مال یو ارتقا ريپذرقابت ديتول

 .شوديافزوده م« 30/2/1397

 توضيح ماده:

اد معاونت علمي و فناوری به كميته مقررات صادرات و واردات و نيز ست

ها و مؤسسات اضافه شده تا امور مربوط به شركتتسهيل و رفع موانع توليد 

 بنيان را پوشش دهد.دانش

 

 سوابق قانوني:

 ( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4ماده )ين : تشكيل و تعي1372

 مقررات صادرات و وارداتاعضای كميته دائمي 

  هيل و (: ايجاد ستاد تس1397قانون رفع موانع توليد )الحاقي  (61)ماده

 رفع موانع توليد و تعيين اعضای آن

 :هاايراد

 نامه اجرايي قانونكميته دائمي مقررات صادرات و واردات وفق آيين 

ن ت وزيران است. لذا اصالح آئصادرات و واردات تشكيل شده و مصوب هي

 .توسط خود اين مجموعه قابل انجام است و نياز به حكم قانوني ندارد

 تصحيح ماده

 يو صادرات يواردات ،یديتول یهاتياز فعال تيو حما ليبا هدف تسه

جمهور رئيس یو فناور يمعاونت علم ان،يبنها و مؤسسات دانششركت

ون رفع قان (61)موضوع ماده  ديو رفع موانع تول ليستاد تسه» یبه اعضا

« 30/2/1397 يالحاق كشور ينظام مال یو ارتقا ريپذرقابت ديموانع تول

 .شوديافزوده م

12 

در   يو مهندسععع  يطراح يداخل یتوانمند  یارتقا  منظوربه 

  هئارا د،يآالت خط تولنيكشعععور، كمك به سعععاخت ماشععع

و ضععمانت   ديمق مالي خارجي )فاينانس( تأمينتسععهيالت 

  يو مهندسععع  يخدمات فن داراني از خر تي حما  یبرا دي خر

تا خدمات پس از فروش      يمراحل از طراح  هي در كل يرانيا

صاد     و   يخدمات فن راتدر داخل و خارج از كشور، توسعه 

و سععاخت كامل خط   يطراح یتوانمند جاديو ا يمهندسعع

 :دارياشتغال مولد و پا جاديدر كشور و با هدف ا ديتول

 توضيح ماده:

 دراين ماده مقرر شده است با هدف كمك به طراحي و ساخت خط توليد و

آالت حمايت از خريداران خدمات فني ايراني، معافيت حقوق ورودی ماشين

صنعتي و تجهيزات خارجي حذف شود و ده درصد از حقوق ورودی به 

كه  «رانيا یسازنيو ماش يمهندس ياز طراح تيصندوق حما»صندوقي به نام 

 ست تشكيل شده و اساسنامه آن توسط وزارت صمت و معاونت علميقرار ا

 تهيه شود واريز گردد.

 

 ماده «1»تصحيح بند 

 ماده «2»جايگزيني بند 

س  يطراح يداخل یتوانمند یارتقا منظوربه شور، كمك    يو مهند در ك

ش    ساخت ما سهيالت   هئارا د،يآالت خط تولنيبه  مالي خارجي   تأمينت

  يخدمات فن دارانياز خر تيحما یبرا ديو ضمانت خر ديمق )فاينانس(

تا خدمات پس از فروش   يمراحل از طراح هيدر كل يرانيا يو مهندسععع

و   يو مهندس  يخدمات فن راتدر داخل و خارج از كشور، توسعه صاد    

ساخت كامل خط تول  يطراح یتوانمند جاديا شور و با هدف    ديو  در ك
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(  119ماده )  «غ»موضعععوع بند   یحقوق ورود تي معاف  .1

 شود.يحذف م 22/8/1390ي مصوب قانون امور گمرك

س  ياز طراح تيصندوق حما » .2 ش  يمهند   یساز نيو ما

. اساسنامه    شود يم ليتشك  يصورت شركت دولت  به «رانيا

شترك معاونت علم  شنهاد يصندوق به پ  نيا   یو فناور يم

صو    جمهورسيرئ صنعت، معدن و تجارت به ت   بيو وزارت 

  یاز حقوق ورود (10%) ده درصععد .رسععديم رانيت وزئهي

عنوان  هبه داخل كشععور ب زاتيآالت و تجهنيواردات ماشعع

 .رديگيصندوق تعلق م نيبه ا هيسرما

 سوابق قانوني:

  (1394)اصالحيه  1350قانون امور گمركي مصوب  (119)ماده  «غ»بند :

 آالت خط توليد كه بهواردات ماشينمعافيت پرداخت حقوق ورودی برای 

جمهوری اسالمي ايران، تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك 

 .مورد نياز واحدهای توليدی، صنعتي و معدني مجاز

 

 :ايرادها

  آالت و ماده، حذف يكباره حقوق ورودی واردات ماشين «1»در بند

ر تجهيزات ممكن است توليد برخي محصوالت را با اشكاالتي همچون تأخي

و طي  صورت تدريجيها بهسازد. بهتر است حذف معافيتتوقف مواجه يا 

 يك بازه زماني مشخص باشد.

  اين ماده، تشكيل يك صندوق جديد دولتي پيشنهاد شده  «2»در بند

شود. آالت تأمين مياست كه منابع آن از ده درصد حقوق ورودی ماشين

وابستگي منابع مالي صندوق به حقوق ورودی بر عملكرد صندوق تأثير 

 جملهازداليل مختلف آالت بهماشينكاهش ورود در صورت گذارد. زيرا مي

ز اعالوه تعلق ده درصد هبتحريم، اعتبارات صندوق را هم خواهد كاست. 

 نجمهفتادوپمنابع حقوق ورودی، از درآمد دولت خواهد كاست و مغاير اصل 

 قانون اساسي است.

 های مختلفي كه در وزارت صمت برای حمايت از توليد با وجود صندوق

خصصي حمايت از صنايع پيشرفته( تدارد )مثالً صندوق مادر و فناوری وجود

ي مثل صندوق دولتهای غيرعنوان يك صندوق دولتي يا ظرفيت صندوقبه

 از دولتي كه حمايتعنوان يك نهاد عمومي غيرنوآوری و شكوفايي به

 :دارياشتغال مولد و پا جاديا

مور ( قانون ا119ماده ) «غ»موضوع بند  یحقوق ورود تيمعاف الف(

 33طي سه سال و هر سال به ميزان  22/8/1390ي مصوب گمرك

 .شوديحذف م درصد

 و آالتماشين واردات ورودی حقوق ( از%10ده درصد ) ب(

 صمت دارای وزارت تشخيص به كه كشور داخل به تجهيزات

 به داخلي، توانمندی تقويت با هستند داخل ساخت مشابه

تخصصي حمايت از صنايع پيشرفته ذيل اين مادر صندوق

 تعلق آالتماشين ساخت حمايت از صنايع جهت وزارتخانه

 اين از استفاده با است مذكور موظف صندوق و گيردمي

 از حمايت به نسبت خود داخلي منابع و همچنين منابع

 نمايد. اقدام صنعت اين

 انهيصورت سالبه است موظف صمت وزارت -تبصره

 تعيين را داخل ساخت مشابه دارای آالتماشين فهرست

 .نمايد اعالم گمرک به و
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فناوری  و پژوهش هایصندوق طريق از سازیماشين و مهندسي طراحي

كاهش  تشكيل يك صندوق جديد باعث پراكندگي منابع وكند، دنبال مي

 «10»شود و مغاير با نظام اداری صحيح موضوع بند ها ميبخشي فعاليتاثر 

 قانون اساسي است.سوم اصل 

  وابسته به كدام دستگاه  «2»مشخص نيست صندوق ذكر شده در بند

م مقا قانون اساسي، وهفتميكصدوسياجرايي است تا بتوان مستند به اصل 

 جمهور و مجلس مسئول دانست.يسئربط را در مقابل رذی

 ر مشخص نكردن حدود وظايف، اختيارات و اهداف اين صندوق نيز از امو

 رسد.نظر ميهشتادوپنجم قانون اساسي بهتقنيني بوده و مغاير اصل 

 دليل داشتن معادل فارسي مغاير اصلاستفاده از عبارت فاينانس، به 

 اساسي است.قانون  پانزدهم

 ايد بمنسجم هستند و طور كلي در اين طرح، مواد بسيار پراكنده و غيربه

با توجه  ترتيب مواد بر حسب موضوعات و اهداف هر بند بازآرايي شوند. مثالً

ي است مورد امور گمركدر  (7)همانند با ماده  (12)به اينكه موضوع ماده 

 دنبال هم مطرح شوند.بهتر است به

13 

نوپا در   یوكارهامنظور برطرف نمودن موانع شروع كسب  به

  نيو انحالل ا یانداز راه (سعععكير) خطر كشعععور و كاهش 

ماده  »به  «5»عنوان تبصععره به ريوكارها، تبصععره زكسععب

شور    یهابرنامه يقانون احكام دائم (24) سعه ك صوب    تو م

 :شوديمالحاق  «10/11/1395

تا دو سععال پس از  یاقتصععاد یهاگروه -« 5»تبصععره

 اردي ليم پنجكمتر از  يثبت و مشعععروط به گردش مال   

 يحقوق كيو نداشععتن شععر  الير (5.000.000.000)

 توضيح ماده:

 های توسعه كشور صرفاًقانون احكام دائمي برنامه (24)در ماده 

هستند، به رسميت شناخته  «مدني شركت قالب»كارهايي كه در وكسب

در  های اقتصادی تعريف شدهگروهاند. در اين ماده پيشنهاد شده است شده

 های توسعه، در صورتي كه شريكقانون احكام دائمي برنامه (24)ماده 

 حقوقي نداشته باشند و گردش مالي آن كمتر از حد مشخصي باشد، گروه

 حسوب شوند.مپا شناخته شوند و مصداق كسبه جزء اقتصادی نو

 حذف ماده
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صاد »عنوان به شرا « نوپا یگروه اقت شناخته   ريز طيبا 

 :شونديم

دفاتر    یخصعععوص نگهدار نوپا، در  یاقتصعععاد یها گروه .1

( و  6مصععداق كسععبه جزء در مواد )  ،یو ثبت تجار یتجار

  شوند يمحسوب م  13/2/1311( قانون تجارت مصوب  16)

س    یدفاتر، ثبت تجار یو از الزام نگهدار سابر سم  يو ح   ير

 معاف هستند.

سه   . 2 صوص ت شركت  يكيبه  ليتبد ليدرخ   یهااز انواع 

ورود و خروج  ليتسعععهموضعععوع قانون تجارت(، ) یتجار

  ييدسعععتورالعمل اجرا ه،يتصعععفداران و انحالل و سعععهام

، وزارت  كشععور مشععتركاً توسععط سععازمان برنامه و بودجه

نت علم    ،یدادگسعععتر عاو ناور  يم جمهور و رئيس یو ف

 .شوديو ابالغ م هيو امالك كشور ته سنادسازمان ثبت ا

 سوابق قانوني:

( قانون تجارت: حاوی موضوعات 280و  279، 278، 274، 273مواد )

 هاتأسيس و تبديل و انحالل شركت

های اقتصادی های توسعه: معرفي گروه( قانون احكام دائمي برنامه24ماده )

 و ضوابط و شرايط

 :هاايراد

  های ( قانون احكام دائمي برنامه24تبصره به ماده )اضافه كردن يك

 سوم رأی نمايندگان است.صالح قانون ياد شده  و دوتوسعه، مستلزم ا

 تدوين دستورالعمل های تجاری، واگذاری دليل ماهيت تقنيني شركتبه

ون هشتادوپنجم قانقوه مجريه مغاير با اصل  اين ماده به «2»وفق بند 

 رسد.مينظر اساسي به

  ا بضمن مغايرت  ،های اقتصادی نوپا از نگهداری دفاترگروهمعاف بودن

تعاريف و اصول قانون تجارت و رويه جاری كشور، موجب بروز مشكالت 

مي مانند ئساز جراها و زمينهگسترده در حسابرسي امور مالي شركت

 .پولشويي و فرار مالياتي خواهد بود

14 

و  انيبندانش یهاشععركت يمال نيتأم تيمنظور تقوبه

ما  بانك  يمال  یها ميها در برابر تحر از آن تي ح و  يو 

در   تيها به فعال بانك قيتشعععو یدر راسعععتا  نيهمچن

 :انيبندانش یهاحوزه

سعه مل    .1 ست در قرارداد عامل  يصندوق تو با   تيموظف ا

ارائه   التيتسععه انيبندانش یهاكه به شععركت ييهابانك

سعهم    يافتيكارمزد در (1%) درصعد  كيحداقل  ند،ينمايم

 ماده:توضيح 

بنيان گذاری در حوزه دانشها به سرمايهتشويق بانك منظوربهاين ماده 

های عاملي كه تسهيالت پيشنهاد كرده است صندوق توسعه ملي به بانك

يت ر قرارداد عاملسهم صندوق توسعه ملي د %1كنند بنيان ارائه ميدانش

نوآوری و عنوان كارمزد دريافت كنند. همچنين صندوق با ايشان را به

 شكوفايي نيز به عامليت صندوق توسعه ملي اضافه شود.

 

 حذف ماده
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سععهم بانك   يافتيخود را كاهش داده و آن را به كارمزد در

 .  ديعامل اضافه نما

  «خ»بند  «3»به تبصععره  ييو شععكوفا یصععندوق نوآور .2

توسععععه كشعععور    یها برنامه   ي( قانون احكام دائم  16ماده ) 

 .گرددي( اضافه ميصندوق توسعه مل تي)عامل

 سوابق قانوني:

  های توسعه ( قانون احكام دائمي برنامه16ماده )« خ»بند « 3»تبصره

های ت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكالياعطای كليه تسه: كشور

 .تي خواهد بودلتي و غيردولدو

 :هاايراد

  جهت تأمين مالي تكليف به صندوق توسعه ملي ماده،  «1»در بند

های كلي برنامه ششم سياست «10»مغاير با بند بنيان های دانششركت

همچنين  قانون اساسي است. يكصدودهماصل  «1»توسعه و متعاقباً بند 

ها ديده مكانيسمي برای رصد همكاری و ميزان مطلوبيت همكاری بانك

 ن بند چقدر خواهد بود.و لذا مشخص نيست تأثير اي نشده 

  ی سوم رأای و نيازمند دودود احكام توسعه، تغيير در ح«2»بند

 نمايندگان است.

 ز اها متفاوت است و ماهيت و وظايف صندوق نوآوری و شكوفايي با بانك

و  هايي كه تابع قانون پوليای آن دسته از صندوقهای توسعهميان صندوق

توانند طرف ها دارند ميمشابه با بانكبانكي كشور بوده و كاركردهايي 

بر الوهقرارداد عامليت باشند. لذا افزوده شدن صندوق نوآوری و شكوفايي ع

ويه رمغايرت اهداف و كاركردهای اين صندوق با موضوع عامليت، انتظار و 

 كند. های پژوهشي و فناوری را نيز ايجاد ميالحاق ساير صندوق

15 

و  (سكير) خطر پوشش یها براضمانتنامهبا هدف صدور 

فناورانه در كشور و حفاظت از  داتيتول يمال نيتأم

و  يالمللنيب یهاميفناورانه در برابر تحر یوكارهاكسب

محصوالت  دكنندگانيتول قيكسر وثا نيتأم منظوربه

 توضيح ماده:

ش ريسك توليدات فناورانه و كاه منظوربهدر اين ماده پيشنهاد شده 

صندوق دولتي توسعه ضمانت فناوری احداث شود كه  ،بر دانشمبتني

 جايگزيني ماده

 يمال نيو تأم (سكير) خطر پوشش یها برابا هدف صدور ضمانتنامه

فناورانه در برابر  یوكارهافناورانه در كشور و حفاظت از كسب داتيتول

 دكنندگانيتول قيكسر وثا نيتأم منظوربه و يالمللنيب یهاميتحر
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 يردولتيغی هااز صندوق تيو فناورانه و حما انيبندانش

توسعه ضمانت  يصندوق دولت»حوزه ضمانت  درموجود 

صندوق شامل اركان،  ني. اساسنامه اگردديم جاديا «یفناور

و نظارت بر  تيريمد ت،ينحوه فعال ارات،ياخت ف،يوظا

 یهاصندوق از صندوق نيا تيصندوق و نحوه حما

 یو فناور يمعاونت علم شنهاديحوزه ضمانت به پ يردولتيغ

 هياول هي. سرمارسديم رانيوز تئيه بيجمهور به تصورئيس

 ارديليهزار م اهصندوق معادل پنج نيا

 مياز محل سهم حداقل ن ريال (50.000.000.000.000)

و منابع صندوق  ياز منابع بودجه عموم (%5/0) درصد

مؤسسات  ريها و سا. بانكگردديم نيتأم يتوسعه مل

 ياشخاص حقوق ريو سا يردولتيغ يعموم ینهادها ،یاعتبار

 هيبر مبلغ سرماعالوه هياز سرما يبخش نيبا تأم تواننديم

 دار صندوق شوند.ماده سهام نيمندرج در ا هياول

هزار ميليارد ريال از سهم نيم درصدی منابع بودجه  50سرمايه آن معادل 

 گردد. تأمينعمومي و صندوق توسعه ملي 

 سوابق قانوني:

 ( قانون حداكثر مصوب 9ماده )تكليف دولت بر فراهم كردن  :1398

 گيری فعاليت مؤسسات تضمينكلهای قانوني الزم برای تأسيس و شزمينه

 دولتيغير

 :هاايراد

 ه تأسيس صندوق جديد در اين ماده و تأمين سرمايه اوليه آن از بودج

اير مغمنجر به كاهش منابع دولت شده و متضمن بار مالي است لذا عمومي، 

داری بخش يات سهامهمچنين جزئ قانون اساسي است. هفتادوپنجمبا اصل 

 شفاف است.غيردولتي در اين صندوق نيز غير

 هم نيم درصدیاز منابع بودجه دولت )س پيشنهاد تأمين سرمايه صندوق 

 (5)حالي است كه دولت وظيفه قانوني خود وفق ماده بودجه عمومي( دراز 

آوری انه صندوق نويبنيان در تأمين بودجه سالهای دانشقانون حمايت از شركت

كند و ت را اجرا نميو شكوفايي به ميزان نيم درصد منابع بودجه عمومي دول

 رسد منبع پيشنهادی در اين طرح نيز تحقق يابد.نمي نظربنابراين به

  دولت مكلف شده 1398قانون حداكثر مصوب  «الف»بند  (9)در ماده

گيری فعاليت مؤسسات های قانوني الزم برای تأسيس و شكلزمينهاست 

تشكيل صندوق  برپيشنهاد اين ماده مبني فراهم آورد. راتضمين غيردولتي 

 يكرد مذكور قرار دارد. وبا ر ضمانت دولتي در تناقض

 دهند مانت ريسك را انجام ميحال حاضر نهادهای متعددی در كشور ضدر

های پژوهش و فناوری كه تحت نظر صندوق نوآوری و صندوق جملهاز

و همچنين نظارت، هماهنگي و  و فناورانه انيبنمحصوالت دانش

های پژوهش و فناوری ايجاد وحدت رويه در صندوق

( قانون 5به ماده ) «4»عنوان تبصره دولتي، متن زير بهغير

سازی بنيان و تجاریها و مؤسسات دانشحمايت از شركت

 شود:( اضافه مي13۸9ها و اختراعات )مصوب نوآوری

 است موظف شكوفايي و صندوق نوآوری

 با مطابق خود بودجه منابع درصد نين سهن محل از( الف

بنيان و سسات دانشؤها و مقانون حمايت از شركت

 30/0۸/13۸9مصوب  ها و اختراعاتنوآوریسازی تجاری

فناوری  و پژوهش هایصندوق از حمايت به نسبت

 همچنين و ضمانتنامه فناوری صدور جهت دولتيغير

 نمايد اقدام بنياندانش محصوالت از استفاده پوشش خطر

های كارهای تسهين ريسك، ضمانتنامهبا تدوين سازو (ب

فناوری را های پژوهش و صادر شده توسط صندوق

 پشتيباني نمايد.

برنامه توسعه ضمانت فناوری در كشور را با همكاری  (ج

جمهوری و بيمه مركزی و با معاونت علمي و فناوری رياست

كننده ضمانتنامه های صادربر افزايش تعامل صندوق تمركز

فزايش های بزرگ، اها، گسترش نمايندگي صندوقبا بانك

ننده ضمانت و تسهيل های صادركهمكاری بين صندوق

های های اتكايي به پشتوانه صندوقنامهصدور ضمانت
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اساس های دولتي ضمانت كه بريا صندوق كنند وشكوفايي عمل مي

نهاد صلي نبود يك شوند. مشكل ات وزيران اداره ميئسازوكارهای مصوب هي

گری است كه وظيفه هدايت، هماهنگي و سياستگذاری متولي نظارت و تنظيم

های ناوری، ايجاد وحدت رويه و اعتباربخشي به صندوقهای ضمانت فصندوق

اما لزوماً نياز نيست  ،تواند دولتي باشدعهده داشته باشد. اين نهاد ميضمانت را بر

دولتي با قابليت ريسك ورود كند. نهاد غيرانتنامه خود در امر صدور ضم

 تواند متولي اين امر شود.پاسخگويي به دولت و مجلس نيز مي

االجرا شدن اين قانون ماه پس از الزم 6ضمانت دولتي، 

  تدوين و اجرا نمايد.

16 

الزم به سامانه متمركز  يموظف است دسترس یبانك مركز

 یهاصندوق یو تعهدات )سمات( را برا التياطالعات تسه

قانون رفع  (44))موضوع ماده  يردولتيغ یپژوهش و فناور

مصوب  كشور ينظام مال یو ارتقا ريپذرقابت ديموانع تول

 (5))موضوع ماده  ييو شكوفا ی( و صندوق نوآور1/2/1394

مصوب  انيبنها و مؤسسات دانششركت از تيقانون حما

 .   دي( فراهم نما5/8/1389

 توضيح ماده:

ه دولتي معتقدند برای ارائه تسهيالت بهای پژوهش و فناوری غيرصندوق

ا ها نيازمند اطمينان از سوابق و نحوه پرداخت قبلي تعهدات آنهشركت

پذير رو دسترسي به سامانه سمات برای آنها نيز بايد امكاناينهستند، از

 باشد.

 سوابق قانوني:

  ايجاد  تجاری بانكي:نامه پيشگيری از انباشت مطالبات غيرآيين (17)ماده

 سامانه سمات

 ايرادها:

 نامه پيشگيری از انباشت آيين (17)اساس ماده اين سامانه خود بر

تناد نامه فوق نيز به اسمطالبات غيرتجاری بانكي ايجاد شده است و آيين

اد مصوب قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فس (32)و  (27)مواد 

نامه اجرايي يك تهيه و تدوين شده است. لذا ايجاد تكليف بر آيين 1390

 حال:قانون، محل بحث است. با اين

 تصحيح ماده

الزم به سامانه  يدسترسضمن ايجاد موظف است  یبانك مركز

 یصندوق نوآور برایو تعهدات )سمات(  التيمتمركز اطالعات تسه

ها و مؤسسات شركت از تيقانون حما (5))موضوع ماده  ييو شكوفا

های ضوابط و چارچوب، (5/8/1389مصوب  انيبندانش

برداری و حدود دسترسي را ظرف مدت سه ماه پس از بهره

 .ابالغ اين قانون در قالب يك دستورالعمل تدوين و ابالغ نمايد
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 برداری )با تمركز بر حفاظت از ها و ضوابط دسترسي و بهرهچارچوب

ت ی به تعهدات و مجازاهای پايبندها و حفظ حريم خصوصي( و ضمانتداده

 در صورت تخلف نيز بايد تعيين شود.

 های قاز آنجا كه نظارت بر حسن استفاده از اطالعات به ازای كليه صندو

كنون( برای بانك مركزی آسان صندوق تا 47ژوهش و فناوری )حدود پ

نيست، دسترسي به يك صندوق مادر )صندوق نوآوری و شكوفايي( فراهم 

 پاسخگو به بانك مركزی باشد.شده و اين صندوق 

17 

در  یوربهره یو نوآورانه، ارتقا دارياشتغال پا شيبا هدف افزا

 یو ممانعت از نفوذ اقتصاد یمختلف اقتصاد یهابخش

ها و استارتاک تيفعال ليمنظور تسههدر كشور و ب گانگانيب

 دار،تيمهم و اولو یهاوكار در حوزهكسب نينو یهامدل

شده  مشخص یاهموظفند در حوزه ليذ یهاوزارتخانه

 یقانون و با همكار نيا بيماه بعد از تصوظرف مدت سه

جمهور و وزارت ارتباطات و رئيس یو فناور يمعاونت علم

و نظارت بر  تيفعال لياطالعات، ضوابط تسه یفناور

 رشيذحوزه خود را با در نظر گرفتن الزام به پ یهااستارتاک

 كشور يصنفشده مطابق با قانون نظام صادر تيمجوز فعال

 :نديو ابالغ نما ني، تدو24/12/1382مصوب 

 یهاشركت تيدر حوزه فعال یوزارت راه و شهرساز .1

شناخته شدن  تيو به رسم یشهر نينقل هوشمند بوحمل

 زيو ن ینقل سراسروحمل یهاعنوان شركتها بهشركت نيا

 ديتول نهيحوزه خانه هوشمند در زم یهااستارتاک تيفعال

 مسكن هوشمند؛

 توضيح ماده:

های مرتبط وزههای ذيل ماده خواسته شده تا در حدر اين ماده از وزارتخانه

ست، امشخص نموده  «8»تا  «1»با خود چنانكه اولويت آنها را در بندهای 

لمي عها را با همكاری معاونت تسهيل فعاليت و نظارت بر استارتاک ضوابط

 و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تدوين و ابالغ كنند.

 :هاايراد

 (1در اين ماده نيز همانند مواد)  عنوان مشخصي به هایفعاليتطرح، ( 3)تا

ما پيرو ا ،انتخاب شده استک( نوپا )استارتا وكارهایكسبدر حوزه اولويت كشور 

های ها و نخبگان، ممكن است ظرفيتبرخي از نظرات اخذ شده توسط دستگاه

منجر به  ديگری نيز وجود داشته باشد كه از قلم افتاده باشند و تعيين مصاديق

سكن و عنوان مثال در حوزه مها خواهد شد. بهحمايتشدن دامنه محدود 

ارت توانند مورد حمايت وزک وجود دارند كه ميها نوع استارتاساختمان، ده

 اشاره شده است. «های هوشمندخانه»مسكن و شهرسازی باشند اما فقط به 

 ها، نيازها و شرايط كشور )چه در عرصه ها، وابسته به توانمندیاين اولويت

و با گذر زمان قابليت تغيير و المللي( هستند ي و چه در سطح رقابت بينداخل

 حذف ماده
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برخط شهر هوشمند  یهافرموزارت كشور در حوزه پلت .2

سماند زباله و پ یاقتصاد فيبر تعر ديپسماند با تأك تيريو مد

 آن؛ یگذارمتيو ق یقابل فروش شهر

 یهادر حوزه استارتاک يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم .3

و  هاهيريخ ياصل یندهايا)بهبود فر ياجتماع ینوآور

ها، كمك كردنهينحوه هز یسازو شفاف يتيحما ینهادها

و  يمال یهاكمك یآورجمع یبرا ديجد یارائه راهكارها

 يبه امكانات و خدمات اجتماع يدسترس ليتسه ،یمعنو

به  يرسانكمك یندهايافر ليتسه و ريپذبيآساقشار  یبرا

 و هدفمند كردن آن(؛ ريپذبياقشار آس

در حوزه  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك .4

در  ليو تحو عيتوز ،يرسانهمبرخط به یهافرمپلت

، اعم از دارو يو درمان يحوزه كاالها و خدمات بهداشت

و  صيملزومات و خدمات تشخ ،يپزشك زاتيتجه

 (تاليجيد) رقومي سالمت یهاو استارتاک يشگاهيآزما

 منزل،مراقبت در  ،ي)تناسب اندام و سبك زندگ

 یهاپرونده تيريمد شرفته،يو مراقبت پ صيتشخ

  (؛يو خدمات آموزش كيالكترون

 یهادر حوزه توسعه استارتاک یوزارت جهاد كشاورز .5

 يسطح علم یارتقا ،(نيآنال) برخطو فروش  ديخر

 نينو یهاروش ،يتخصص یهاشبكه يدهكشاورزان و شكل

 یهاتيو بهبود فعال ليو تسه قيدق یو كشاورز یكشاورز

 ؛یكشاورز تيريمد

توانند در قالب يك قانون دائمي قرار گيرند و عموماً رساني دارند. لذا نميروزبه

ای )مثالً برنامه توسعه هفتم( های توسعهای دارند كه برنامهماهيت برنامه

 مواد را فراهم سازند. گونهتوانند ظرفيت الزم برای تدوين اينمي

  صوب م)قانون نظام صنفي  (17)قانون مورد خطاب قرار گرفته شده در ماده

است  12/06/1392( نسخه قديمي قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382

 بنابراين الزم است استناد به جديدترين قانون صورت گيرد.

 سازی كار رفته در اين طرح متفاوت بوده و همسانهای بهادبيات وا ه

حالي ردكار برده شده برای مثال در اين ماده وا ه استارتاک بهنشده است. 

نوپا  وكارهایكسبفناورانه،  وكارهایكسبكه در مواد پيش از اين عبارت 

لي مختلف از و ... مورد استفاده قرار گرفته بود. تعدد تعابير و تفاسير احتما

قانون  ایساز باشد و بهتر است در ابتدكلتواند مش، ميها در ساليان آيندهآن

نها آهای نيازمند تعريف در ام تعاريف اضافه و عبارات و وا هبه ن يبخش

فارسي بوده و فرم غيرک و پلتضمن اينكه كلمات استارتا مشخص شوند.

 قانون اساسي است. پانزدهماستفاده از انها مغاير اصل 

  وكارهای فناورانه نوپاكسبضوابط تسهيل فعاليت و نظارت بر تدوين 

ين بحوزه كه بسياری از آنها ماهيت اين همكار در  2يسنده و ون 8توسط 

كند. رويه الزم را ايجاد نای و سيالي دارند، ممكن است وحدت وزارتخانه

ها وجود اين نگراني نيز وجود دارد كه ديد تخصصي در وزارتخانه عالوهبه

كار وبا ديدگاه سنتي وزارتخانه از كسبها متناسب نداشته و دستورالعمل

 تدوين شود.

 تا  (1)تواند در قالب چارچوب تصحيح شده مواد محتوای اين ماده مي

 طرح گنجانده شود. (3)
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فعال  یهاوزارت آموزش و پرورش در حوزه توسعه استارتاک .6

 تيبه رسم ،يآموزش نينو یها و ابزارهاروش یهادر حوزه

از  يعنوان بخشبه ،(نيآنال) برخط یهاشناختن آموزش

به آموزش، توسعه  يدسترس ليكشور، تسه يرسم یهاآموزش

 ؛يآموزش یمدارس و نهادها ييو بهبود كارا یاآموزش حرفه

هوشمند  ديوزارت صنعت، معدن و تجارت: در حوزه تول .7

 یاندهيادر فر كيربات ه،يمحصول اول ديو تول ليتحل ،ي)طراح

و  زاتيتجه راتيو تعم یهوشمند، نگهدار یهاابزاركمك د،يتول

 (؛ديتول یوربهره شيو افزا یزيراطالعات، برنامه ليتحل

: يدست عيو صنا یگردشگر ،يفرهنگ راثيوزارت م .8

ط هوشمند )ارائه اطالعات در ارتبا یگردشگر یهااستارتاک

گردشگران، ارائه خدمات  یو مقصدها یبا انواع گردشگر

 یو فروش انواع تورها يابيونقل و اقامت، بازارحمل

 یهااز جاذبه ديسفر، ارائه خدمات بازد یو راهنما یگردشگر

به گردشگران و  بانيارائه خدمات پشت ،یگردشگر

 (.یگردشگر یهاشركت

18 

قا هب  عه و رونق تول  قيتوان تحق یمنظور ارت   دي و توسععع

بععه   يبالعوض دولت     یهععاكمععك »عبععارت   ان،يععبن  دانش 

  «یو فناور با هدف توسعععه فناور انيبندانش یهاشععركت

  ميمستق  یهااتيقانون مال (127)به ماده « د»عنوان بند به

 .شودياضافه م 3/12/1366مصوب 

 توضيح ماده: 

 يان با تفسير درآمد اتفاقي بودنبنهای دانشهای بالعوض به شركتكمك

اده با مشود، لذا در اين آنها توسط سازمان امور مالياتي مشمول ماليات مي

های مستقيم قانون ماليات (127)بنيان ذيل ماده های دانشتصريح بر شركت

ورت صگيرند(، آنها را در )مصاديقي كه در شمول درآمدهای اتفاقي قرار نمي

 دريافت اين منابع از پرداخت ماليات متعلق به آن معاف كرده است.

 ماده تصحيح

عبارت  ان،يبندانش ديو توسعه و رونق تول قيتوان تحق یمنظور ارتقاهب

و واحدهای  انيبندانش یهابه شركت يبالعوض دولت یهاكمك»

 «یبا هدف توسعه فناور فناور مستقر در پارک ها و مراكز رشد

وب مص ميمستق یهااتيقانون مال (127)به ماده « د»به عنوان بند 

 .شودياضافه م 3/12/1366
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 سوابق قانوني:

 ( قانون ماليات های مستقيم: تعيين موارد عدم شمول ماليات127ماده ) اتفاقي 

 :هاايراد

  مطرح شده، باعث كاهش درآمد مالي دولت شده و مخالف اصل معافيت

ها كقانون اساسي است. لذا با وجود اثر حمايتي اين نوع كم هفتادوپنجم

، دولت ثير مثبت اين حكمأمد اتفاقي قرار نگيرد و تآتواند مصداق دركه مي

 صورت رسمي بار مالي ناشي از تصويب آن را بپذيرد بايد به

 های فناور به لحاظ تعريفي، از آنجا كه تعريف مشخصي از عبارت شركت

ای بنيان و واحدههای دانششركت»شود از عبارت وجود ندارد، پيشنهاد مي

 .استفاده شود «ها و مراكز رشدفناور مستقر در پارك

19 

منظور رونق و توسعه   هوكار و بكسب  یفضا  ليبا هدف تسه 

 و فناورانه: انيبندانش ديتول

ضععععمانت    ،يتيحما یهاو ضمانتنامه صندوق  »عبارت  .1

بعد   «یو پژوهش و فناور یامهيب ،یگذارهيصعادرات، سرما 

نون  ( قا1ماده ) «ح»در بند  «يو ضمانتنامه بانك »از عبارت 

 .شودياضافه م يامور گمرك

  یموظف است با همكار  رانيا ياسالم  یگمرك جمهور .2

ناور  يمعاونت علم   دسعععتورالعمل   جمهورسيرئ یو ف

در صععادرات  يگمرك یندهايافر ليو تسععه ييشععناسععا

 انيبندانش یهاشده در شركتديتول يمحصوالت داخل

نام   جار  یها با  ماه از  سعععه مدت  ظرف را يخارج  یت

 .ديو ابالغ نما نيقانون تدو نيا بيتصو

 توضيح ماده:

يز نهای مرتبط با فناوری ماده، هدف اين است كه ضمانتنامه «1»در بند 

 نآ «2»های بانكي مورد قبول گمرك قرار گيرد و بند نامهتدر كنار ضمان

صوالت نيز در مورد ساماندهي و تسهيل امور گمركي در رابطه با صادرات مح

 بنيان با نام خارجي است.دانش

 سوابق قانوني:

  تضمين»: تعريف عبارت 1390كي مصوب قانون امور گمر «1-ح»بند» 

الزامات  نامه معتبر برای اجرایعنوان: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمهبه

 مندرج در قانون

  تمهيدات الزم برای 1390قانون امور گمركي مصوب  «ظ-3:»بند :

عنوان يكي از صادرات و گسترش عبور كاال بهتسهيل امور تجاری، تشويق 

 طرح (7)آن به ماده  مفاد تصحيح شده حذف ماده و انتقال
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)كه طبق همين قانون يك سازمان دولتي و تابع وزارت امور وظايف گمرك 

 اقتصادی و دارايي است(

 : هاايراد

  ضعمانت صعادرات، ،يتيحما یهاو ضمانتنامه صندوق»عبارت  «1»در بند 

 نامفهوم است و تعريف مشخصي «یو پژوهش و فناور یامهيب ،یگذارهيسرما

 كرد. استفاده «های فناوریضمانتنامه»بهتر است به جای آن از عبارت  .ندارد

  های تجاری خارجي ماده، مشخص نيست كه منظور از نام «2»در بند

 دقيقاً چيست )آيا هدف رفع موانع تحريم است؟(

 نامه اجرايي به گمرك و معاونت علمي خالف اصلواگذاری تدوين آيين 

 قانون اساسي است. هشتمويكصدوسي

 رای شود اين ماده با توجه به هدف آن و تكليف تعريف شده بپيشنهاد مي

 .طرح پيشنهادی كه با آن مطابقت دارد منتقل شود (7)گمرك، به ماده 

20 

 ،يپژوهش یدستاوردها یسازیتجار ليمنظور تسههب

و  انيبنباال و دانش یمحصوالت با فناور ديتول شيافزا

با هدف  زيكرده و نليجوان تحص یروهاين یبرا ييزااشتغال

 یوكارهافعال در حوزه كسب ینوپا یهاتوسعه شركت

 یهادستگاه ؛(تاليجيدرقومي )خالق و اقتصاد  عيصنا ن،ينو

 یهايياز حقوق و دارا يبخش ايمجازند تمام  شورك يياجرا

 یبرا يت علمئهي یخود را به پژوهشگران و اعضا یفكر

. نديبه صورت بالعوض واگذار نما يشيزا یهاشركت جاديا

و  جادياز ا يناش یمجازند درآمدها يياجرا یهادستگاه

 یهازهيرا در قالب انگ يشيزا یهاتوسعه شركت

 توضيح ماده:

هايي كه برداری از نتايج پژوهشفراهم كردن امكان بهره منظوربهاين ماده 

شود، اجازه داده است های اجرايي انجام ميبا منابع مالي و تجهيزاتي دستگاه

نها انجام شده است را به آت هايي كه با امكاناحقوق مالكيت فكری پژوهش

های زايشي واگذار ت علمي برای ايجاد شركتئپژوهشگران و اعضای هي

نفع بودن در نتايج تحقيقات، انگيزه يند. به اين ترتيب پژوهشگران با ذینما

الزم را برای افشای برخي دستاوردهای جانبي حاصل از پژوهش و 

های اجرايي سازی آنها پيدا خواهند كرد. بر طبق اين ماده، دستگاهتجاری

ها را صرف توسعه مجازند درآمدهای ناشي از ايجاد اين شركت

 جايگزيني ماده

 یسازیتجار ليتسهو  در راستای توسعه و انتشار فناوری

ي اجازه داده يهای اجرابه دستگاه يپژوهش یدستاوردها

های فكری خود را تمام يا بخشي از حقوق و داراييشود مي

ها و مؤسسات پژوهشي كه در چارچوب قرارداد با دانشگاه

با رعايت شروط است و فناوری دولتي ايجاد و حاصل شده

 :ها و مؤسسات يادشده واگذار نمايندبه دانشگاهزير 

مكلف است ضمن ثبت يا مؤسسه پژوهشي دانشگاه  الف(

های فكری در چارچوب قوانين مرتبط، جهت دارايي

با مشاركت در سازی آن، حقوق دارايي های فكری را تجاری
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 یپژوهشگران و اعضا وكاربو توسعه كس یسازیتجار

. ندينما نهيآن هز ازين مورد یهارساختيز زيو ن يت علمئهي

و  یو امكانات ماد زاتيتجه ها،ييدارا یريكارگهاجاره و ب

 یسازیتجار ريدر مس يياجرا یهادستگاه یمعنو

 شيو افزا يشيزا یهاو توسعه شركت يپژوهش یدستاوردها

ماده به  نيا نامهنييآ آنها بالمانع است. یمنابع درآمد

بهداشت، درمان  ،یو فناور قاتيعلوم، تحق یوزرا شنهاديپ

 یو فناور يو معاونت علم یجهاد كشاورز ،يو آموزش پزشك

 .رسديم رانيت وزئهي بيبه تصو جمهورسيرئ

سازی نموده و همچنين تجهيزات و امكانات دستگاه های تجاریزيرساخت

 های زايشي صرف كنند. اجرايي را در مسير توسعه شركت

 سوابق قانوني:

  ( مصوب 2)قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي  (43)ماده

و  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي )دولتيدانشگاه : مجاز بودن1393

بنيان كه حداكثر های دانشايجاد و مشاركت در شركت هبغيردولتي( 

 و پژوهشي مؤسسات ها،دانشگاه به متعلق آن سهام( ٪ 49نه درصد )وچهل

 و علمي هيئت اعضای به متعلق سهام مابقي و دولتي واحدهای ديگر

سازی نتايج جهت تجاری داران بخش خصوصير سهامساي و دانشجويان

 تحقيقات

 ( 15ماده )ت ئهي 1394مصوب  بنيانبرنامه توسعه توليد دانش

شويقي به اعطای اعتبار ت قانون رفع موانع توليد (: (43)وزيران )وفق ماده 

ها و مراكز پژوهشي كه موفق به های زايشي ذيل دانشگاهشركت

اند طبق دستورالعمل مصوب سازی و فروش محصوالت خود شدهتجاری

 كارگروه اين برنامه

 :هاايراد

  دارای ابهام « های فكریحقوق و دارايي»و « های زايشيشركت»عبارت

 3 های كلي نظام اداری و جزءسياست« 13»است و از اين نظر مغاير بند 

 های كلي نظام قانونگذاری استسياست« 9»بند 

 های صنعتي و عالئم تجاری، حقوق براساس قانون ثبت اختراعات، طرح

بردای از اختراع( از يك سو در اختيار مالكيت فكری يك اختراع )بهره

سازماني است كه مخترع در آن استخدام شده است و ازسويي ديگر اين 

و پژوهشي های زايشي به شركت درصد سهام 49حداكثر 

با اولويت توليد محصول يا ارائه خدمات در داخل كشور 

 واگذار نمايد. 

در صورت انحالل شركت مذكور مالكيت دارايي  -تبصره

 شود.فكری به دانشگاه بازگردانده مي

ها و های فكری در دانشگاهايجادكنندگان دارايي (ب

نها در عوايدی كه از آوهشي و وراث قانوني ژسسات پؤم

های توسط آنها در شركتهای فكری ايجاد شده دارايي

گردد سهين نصيب دانشگاه ميالذكر زايشي پژوهشي فوق

  ستند.ه

و امكانات  زاتيتجه ها،ييدارا یريكارگهاجاره و ب -تبصره

 یسازیتجار ريدر مس يياجرا یدستگاهها یو معنو یماد

و  يشيزا یهاو توسعه شركت يپژوهش یدستاوردها

 .آنها بالمانع است یمنابع درآمد شيافزا

برداری اجباری حق دولت در استفاده از مجوزهای بهره (ج

های فكری مذكور در چارچوب برداری از داراييدر بهره

 .قوانين مرتبط محفوظ است

در صورت انصراف دانشگاه يا مؤسسه پژوهشي در  (د

تواند تصاحب مالكيت دارايي فكری، دستگاه اجرايي مي

سازی آن با اولويت واگذاری رأساً اقدام به ثبت و تجاری
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های اجرايي ها هستند و در تعامل با دستگاهها عموماً دانشگاهسازمان

هايي را از آنها گرفته و با امكانات آن دستگاه اجرايي پرو ه را به انجام هپرو 

رسانند. بنابراين دقيقاً مشخص نيست كه چه كسي صاحب حقوق مي

ت ئدست آمده است. آيا دانشگاه كه پژوهشگر يا عضو هيمالكيت فكری به

انجام  علمي در استخدام آن قرار دارد يا سازماني كه منابع مالي و امكانات

كار را فراهم كرده است )يعني دستگاه اجرايي(. در اين راستا، برخي كشورها 

ساس ادال تدوين كردند كه بر-مثل آمريكا و  اپن قوانيني موسوم به بای

ت علمي عضو آن( ئهای تحقيقاتي )دانشگاه و هيكنندگان پرو هآن، دريافت

ی دولتي را حفظ كنند به توانند مالكيت اختراعات با تأمين مالي نهادهامي

اين الزامات اين است  جملهازشرطي كه به برخي الزامات نيز وفادار بمانند. 

دهي اين اختراعات و كه اختراع مربوطه را به ثبت برسانند، در ليسانس

كوچك اختصاص دهند و در  وكارهایكسببرداری از آنها اولويت را به بهره

صرف استفاده نشده باشد، دولت اجازه تطور مناسبي صورتي كه فناوری به

اگر دانشگاه تمايلي به استفاده از اين حق و  برداری ازآن را دارد.و بهره

تواند با رعايت پايبندی به اين الزامات نداشته باشد، دستگاه اجرايي مي

الزامات مشابهي از اين حقوق استفاده كند و در صورتي كه هر دوی اين نهادها 

شود. ها و الزاماتي اعطا ميد، اين حق به مخترع و تحت چارچوبمتقاضي نباشن

قانون برنامه پنجم توسعه به  (17)در مادهدر ايران، با الگوگيری از اين قانون، 

های اجرايي اجازه داده شد تا مالكيت فكری، دانش فني و تجهيزاتي را دستگاه

و فناوری دولتي ايجاد ها و مؤسسات پژوهشي كه در چارچوب قرارداد با دانشگاه

 ها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.شده است به دانشگاه

  در اين طرح، تمام يا بخشي از حقوق مالكيت فكری به پژوهشگر و اعضای

ت علمي برای ايجاد شركت واگذار شده است و نه به شركت زايشي ئهي

تمام يا بخشي از حقوق دارايي فكری به شركت زايشي 

 پژوهشي نمايد. 

ندهای اجرايي اين ماده مشتمل بر الزامات و فراي نامهنييآ

، ايجاد يا عقد قرارداد با شركت اجرايي ثبت دارايي فكری

سازی و نحوه تسهين عوايد ناشي از تجاری زايشي

و  قاتيعلوم، تحق یوزرا شنهاديبه پ های فكریدارايي

جهاد  ،يبهداشت، درمان و آموزش پزشك ،یفناور

 بيبه تصو جمهورسيرئ یو فناور يو معاونت علم یكشاورز

 .رسديم رانيت وزئهي
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منطبق نيست. در  های رسمي در دنيا و كشوربا رويهمورد نظر كه اين رويه 

دال واگذاری حق به مخترع در مرحله سوم و پس از اينكه دانشگاه )يا -بای

 شود.شركت زايشي در اينجا( و دستگاه دولتي اعالم انصراف كردند انجام مي

 ر صورت بالعوض واگذادر صورتي كه دستگاه اجرايي تمام حق خود را به

ايشي نظر كرده و به شركت زعبارتي از حق مالكيت فكری خود صرفنمايد )به

و توسعه  جادياز ا يناش یدرآمدها»واگذار نمايد(، چيزی تحت عنوان 

رف صكه در ادامه متن ماده قرار است توسط دستگاه اجرايي  «يشيزا یهاشركت

اين های زايشي شود نخواهد داشت. سازی و شركتهای تجاریتوسعه زيرساخت

ت دستگاه اجرايي بخشي از حقوق مالكيدرآمد زماني محقق خواهد شد كه 

يشي عنوان سهام و شراكت خود در شركت زارا واگذار كرده و مابقي را به

ای دارد و با توجه نامهايجاد شده نگه دارد. لذا عبارات پاياني ماده، شأن آيين

 به شرايط مشاركت قابل اجراست و لزومي به ذكر آن در ماده نيست

   های كليه درآمدهای دستگاه ،قانون اساسي مسووپنجاهمطابق اصل

ن بودجه كرد آن نيز بايد در قانواجرايي بايد به خزانه واريز شده و هزينه

 یهاو توسعه شركت جادياز ا يناش یدرآمدهاكرد هزينه»ذكر شود. لذا 

 شود.ارزيابي مي سوموپنجاهذكر شده در اين ماده مغاير اصل  «يشيزا

  باشد  شده در قالب قراداد دستگاه اجرايي با دانشگاهاگر دستاورد حاصل

داد های اجرايي با بخش دولتي به شكل قرار)كه اغلب قراردادهای دستگاه

صورت ت علمي است( و نه بهئگری اعضای هيدانشگاه و صنعت با مجری

عنوان محل استخدام محقق و طرف شخصي با يك محقق، سهم دانشگاه به

 است. نحوه شراكت دانشگاه در اين شركت زايشي مبهم قرارداد با دستگاه و
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21 

  تي بالاسعععتفاده با مالك  یفضعععا نهيبه یريكارگهمنظور ب هب 

عال  يردولتيو غ يدولت و   اني بندانش یها تي در رونق ف

 :لكردهياشتغال جوانان متخصص و تحص شيافزا

و سععاختمان(   نيموظفند امالك مازاد )زم هایاسععتاندار .1

  را يو پژوهش يامالك آموزش تيي با اولويدستگاههای اجرا 

  یفضا نيا صيتخص یبرا را نموده و اقدامات الزم ييشناسا

  انجام انيبندانش یهاتيها و فعالمازاد به اسععتقرار شععركت

جمهور موظف اسععت  رئيس یو فناور يد. معاونت علمنده

و فناور در   انيبندانش یهاتيها و فعالاسععتقرار شععركت  زا

 كند. تيمازاد حما یفضاها نيا

  قانون حداكثر (2)ي موضععوع ماده اياجر هایبه دسععتگاه .2

ي كشعععور و حمايت از    و خدمات   یدي اسعععتفاده از توان تول 

  شعععودياجازه داده م  15/2/1398مصعععوب كاالی ايراني  

اسعععتقرار   یو سعععاختمان( خود را برا  نيامالك مازاد )زم 

با   رو فناو  اني بندانش یهانوآور و شعععركت یهااسعععتارتاک 

 اختصاص دهند. يتيحما طيشرا

ان  وزارت بهداشت، درم  ،یو فناور قاتيوزارت علوم، تحق .3

شك  سالم    يو آموزش پز شگاه آزاد ا موظفند امالك   يو دان

  یهاکاستقرار استارتا یو ساختمان( خود را برا نيمازاد )زم

و فناور اختصععاص دهند و   انيبندانش یهانوآور و شععركت

 یخود را سعععاالنه به مجلس شعععورا    یها تي گزارش فعال 

 ارائه دهند. يماسال

 

 توضيح ماده:

ازاد ماين ماده برخي نهادهای دولتي و غيردولتي را مكلف كرده كه امالك 

 بنيان اختصاص دهند.های دانشها و فعاليتخود را برای استقرار شركت

 سوابق قانوني:

  رای بانجام اقدامات مورد نياز قانون برنامه ششم: مجوز  « ک-10»بند

استثنای انفال، های اجرايي بهها و اموال دستگاهمديريت و استفاده از دارايي

در  نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصاديق مندرجرهای زياموال دستگاه

ه ب انتشار صكوك اسالمي شتوانهمنظور پقانون اساسي به سومواصل هشتاد

 وزارت امور اقتصادی و دارايي

 :هاايراد

 داليل زير قابليت اثرگذاری ندارد:اين ماده به

 های ای برای اعالم امالك مازاد و تخصيص آن به شركتها انگيزهدستگاه

 كنند.بنيان ندارند، زيرا سود و عايدی از آن دريافت نميدانش

  از اين جهت كه مشخص نيست در قالب « تخصيص فضای مازاد»عبارت

گيرد يمكدام رابطه حقوقي اعم از اجاره، صلح، حق انتفاع، هبه و... صورت 

اين دارای ابهام است، بنابر« 2»مقرر در بند « شرايط حمايتي»و عبارت 

« 9»بند  «3»های كلي نظام اداری و جزء سياست« 13»مغاير بند 

  است. ای كلي نظام قانونگذاریهسياست

 ماده مشخص نيست و ممكن  «2»ذكر شده در بند  يتيحما طيشرا یاعطا

د، لذا گرد نييتوسط مقنن تع ديبوده و الزاماً با ينيتقن تيماه یدارااست 

 نيز وجود دارد. يقانون اساس هشتادوپنجماصل  ت باريمغاامكان 

 جايگزيني ماده

با های اجرايي مجازند امالک مازاد خود را كليه دستگاه

االجرا سال پس از الزم 5به مدت حداقل حفظ مالكيت، 

نوپا، واحدهای فناور،  وكارهایكسب شدن اين قانون به

 دادهاختصاص  انيبندانش یهاو شركت های خالق وشركت

 .در منافع آن شريك شوندمابين براساس قراردادهای فيو 

 اماكن آمار و مكلفند اطالعات هااستانداری -تبصره

 را استان و غيردولتي دولتي هایدستگاه كليه بالاستفاده

 فضاهای ايجاد جهت در دولتي منابع و تسهيالت از كه

 ابالغ از پس ماه سه ظرف اندبرخوردارگرديده بالاستفاده

 فناوری و علمي معاونت به و نمودها احص قانون اين

 طرح و كاربری تغيير جمهوری جهت بررسي امكانرئيس

 اموال برداریبهره تعيين و مستندسازی كميسيون در

 .نمايند هئارا كشور اجرايي هایغيرمنقول دستگاه
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و سععاختمان(   نيموظفند امالك مازاد )زم هایاسععتاندار .4

  را يو پژوهش  يامالك آموزش  تيبا اولو يياجرا یهادستگاه 

سا    ضا  نيا صيتخص  ینموده و اقدامات الزم برا ييشنا   یف

را انجام   انيبندانش یهاتيها و فعالمازاد به استقرار شركت  

  تجمهور موظف اسععسئير یو فناور يد. معاونت علمنده

و فناور در   انيبندانش یهاتيها و فعالاز اسععتقرار شععركت 

 كند. تيمازاد حما یفضاها نيا

ب    ها یشعععهردار .5 ند  بازآفر هموظف  ينواح ينيمنظور 

بالاسععتفاده و متروك  یشععهر كه در محدوده يصععنعت

 یهاكارخانه یريگشكل منظوربههستند، اقدامات الزم 

با رو  يبخش خصعععوصععع تي با محور  ینوآور  كرديو 

ساز  صاد   بومست يها و افراد در زشركت  یتوانمند اقت

 .ديناقدام نما انيبندانش

 بر اين معلوم نيست اگر مدت زمان واگذاری نيز مشخص نيست و عالوه

ای حل و فرايندی بردستگاه زماني به امالك خود نياز پيدا كرد چه راه

 گيری آن وجود دارد. بازپس

  ين ا «3»برای نهادهای خصوصي غير انتفاعي )مثل دانشگاه آزاد در بند

 توان درخصوص امالك مازادشان تعيين تكليف كرد.ماده( نمي

  (، «5»های متروك )اشاره شده در بندكارخانهبازآفريني نواحي صنعتي و

 باشد.ن آنها كه عموماً بخش خصوصي هستند ميانيازمند ترغيب مالك

 رندقرار داشهرها  يهبالاستفاده در حاش يصنعت نواحي از ياریبس ينهمچن

 به همين دليل شهرداری متولي مناسبي. باشندينم یتحت نظر شهردار و

 برای تحقق اين بند نيست. 

 تواند به ها ميم نظارتي در واگذاری زمينسمكانيبيني عدم پيش

گر های انتفاعي ديقالب لي دربنيان واستفاده تحت عنوان شركت دانشءسو

 خواری شود.طور زمينو همين

  اين ماده تكراری هستند. «4»و « 1»بند 

22 

به توسعععه   انيبندانش یوكارهاكسععب قيمنظور تشععوهب

 رسعععاختيز ليفناورانه و نوآورانه و تسعععه یهاتيفعال

دو  واحده قانون الحاقها، در مادهنآ ازياسعععتقرار مورد ن

 (100)ماده  «1» و اصالح تبصره   (55)تبصره به ماده  

، بعد از عبارت 17/5/1352مصععوب  یقانون شععهردار

س »  یهاشركت  تيو دفتر فعال» عبارت ،«يدفتر مهند

  اضافه شود. «انيبندانش

 توضيح ماده:

بنيان، از اين ماده در راستای كمك به توسعه فعاليت شركت های دانش

ماده « 1»رهو اصالح تبص (55)واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده مادهظرفيت 

 تاستفاده كرده و دفتر فعالي 17/5/1352مصوب  یقانون شهردار (100)

انون قبنيان را نيز از همانند ساير دفاتر ذكر شده ذيل های دانششركت

ت، تر وكالمذكور )دفتر ازدواج، دفتر روزنامه، مطب، دفتر اسناد رسمي، دف

قبوض  دفتر مهندسي و...( در ساختار غير اداری فرض كرده و از پرداخت

 كرده است. اعنوان يك مكان تجاری مستثنآب و برق به

 حذف ماده
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 سوابق قانوني: 

  اده م «1»و اصالح تبصره  (55)قانون الحاق دو تبصره به ماده « 2»بند

د داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسنا: هاقانون شهرداری (100)

مالك  وسيلهرسمي و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي 

 شود.از نظر اين قانون استفاده تجاری محسوب نمي

 :هاايراد

 س بيشتر دفاتر ذكر شده ذيل قانون استناد شده، دارای خدماتي از جن

 بنيان تفاوت دارد.انشعمومي هستند كه با ماهيت دفاتر د

 یاداريردر امالك غ يانبندانشی هامجوز حضور شركترسد نظر ميبه 

 يزن يسدفاتر مهندي كه اتفاقاً چالش اصلاما ،  ستدرحال اجرا يزن اكنونهم

يت . موارد حماو سكونت است يتتفاوت مالك ،هستند يباندست به گر آن با

و  شود وساختماني را شامل ميشده در اين قانون، موضوع مالكيت واحد 

ز ا يجاریصورت استهمحل را ندارند و ب يدنوپا، توان خر هایشركت غالب

 شود.است شامل حال آنها ن ممكن قانون عمالً ينو ا كننديفضا استفاده م

23 

  ديجهش تول یبرا ازيمورد ن يانسان  هيسرما  نيمنظور تأمبه  

  تياز ظرف یريگبهره یدر كشور و با هدف ارتقا انيبندانش

ها و  در دانشععگاه ميرمقيغ يرانيمتخصععص ا يانسععان یروين

ش      سات پژوه س آنها   تياز ظرف یريگبهره نيو همچن يمؤ

 :اورو فن انيبندانش یهاو توسعه شركت سيدر تأس

  ادي بن یبا همكار   جمهورسيرئ یو فناور  يمعاونت علم   .1

  تي اسعععتفاده از ظرف »نخبگان موظف اسعععت برنامه      يمل

شمندان غ     بر   ديكأرا با ت« توانمند ميمق ريمتخصصان و دان

 توضيح ماده: 

شور كگيری از ظرفيت ايرانيان متخصص مقيم خارج از ز اين ماده بهرهتمرك

فناور است كه  وكارهایكسببنيان و های دانشدر تأسيس و توسعه شركت

 تيرفظاستفاده از »ای را تحت عنوان ساس آن، معاونت علمي بايد برنامهابر

ين و تدو با همكاری بنياد نخبگان« توانمند ميمق ريمتخصصان و دانشمندان غ

د ازای اين افرابهت علمي به ئاجرا كند. همچنين صد رديف استخدام هي

 توسط سازمان اداری و استخدامي كشور ايجاد شود.

 

 ماده حذف
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و دانشمندان    نابا متخصص   يالمللنيب یهایتوسعه همكار 

  نيمنطقه و همچن یمتخصصان كشورها     ژهيوهو ب يخارج

 .  دياجرا نما و نيخارج از كشور تدو ميقم انيرانيا

ستخدام  یسازمان ادار  .2 ساالنه       يو ا ست  كشور موظف ا

در سععقف   يمجوز اسععتخدام هيأت علم فيمعادل صععد رد

  برنامه اختصععاص نيا تيمجاز سععاالنه را با اولو یهافيرد

م  موظف است منابع الز كشور  دهد. سازمان برنامه و بودجه  

 .دينما ينيبشيبودجه ساالنه پ نيبرنامه را در قوان نيا یبرا

 سوابق قانوني: 

 شورای انقالب فرهنگي( :  21/7/1366نامه جذب نخبگان )مصوب آيين

رج از خانامه تدابيری برای استفاده از توان نخبگان )داخل و در اين آيين

 كشور( ديده شده است.

 ( قانون-64ماده )نور اجازه داده به دانشگاه پيام»ششم: سالهپنج برنامه د

های داخلي المللي و دانشگاههای معتبر بينشود با همكاری دانشگاهمي

های مجازی المللي جهت ارائه آموزش)هاب( بين نسبت به ايجاد قطب

 «.از راه دور اقدام نمايد حضوری، باز و)الكترونيكي(، نيمه

 :هاايراد

 ت علمي ريزی حوزه نخبگان ذاتاً وظيفه بنياد نخبگان است نه معاونبرنامه

 ماده وارد است. «1»رو ايراد به بند اينو از

  از  «مقيم توانمنداستفاده از ظرفيت متخصصان و دانشمندان غير»عبارت

ستخدام اوالً از حيث اينكه آيا استفاده شامل ا چند جهت واجد ابهام است:

شود يا صرفاً ايراني هم ميشود يا خير، ثانياً آيا شامل دانشمندان غيرهم مي

ودن به جهت ب« توانمند»شامل ايرانيان مذكور در متن ماده است، ثالثاً احراز 

 يجخار یروهاين یريكارگگردد بهمتذكر مي) فقدان ضابطه دارای ابهام است.

 (مصوبه مجلس است  ازمندين يقانون اساس هشتادودومبراساس اصل 

  های اجرايي ( قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه64ماده )« ث»در بند

ذكور ماند كه از نخبگان حمايت كنند و نسبت اين ماده با قانون مكلف شده

 .مشخص نيست



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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  ينكه داخلي برای اچنانچه اين رويه تبديل به قانون دائمي شود، نخبگان

ه به گيرند يك دوربتوانند از اين ظرفيت قانوني استفاده كنند تصميم مي

 گرداند.دولت بايد هزينه كند كه آنها را بر خارج از كشور بروند و مجدداً

  ل اين ماده برای دولت بار مالي ايجاد كرده و مغاير با اص «2»بند

 قانون اساسي است. هفتادوپنجم

 ت ئين برنامه برای استفاده از نخبگان در قالب اعضای هتمركز اصلي اي

ا كمك ب نارهايوبهای الكترونيك و بر استفاده از ظرفيت آموزش دعلمي، باي

 اساتيد ايراني خارج از كشور باشد.

24 

بت    شيهدف افزا با   قا كشعععور و  يالمللنيب یريپذ ر

 یدياز توان تول یاقتصاد با استفاده حداكثر   یساز مقاوم

ب  يداخل خت پ    يابي منظور ارزهو  نا كاران،   يو شععع  مان

گان   نيتأم  ند گان   ي و تول كن ند ند داخل  دكن و  يتوانم

 یدر جهت ارتقا يو خارج يداخل یبه تقاضا  يدهجهت

 و نوآورانه آنها: انهفناور یهاتيظرف

شك    یهاوزارتخانه .1 شت، درمان و آموزش پز جهاد   ،يبهدا

ت،  اطالعات، صنع  یارتباطات و فناور رو،ينفت، ن ،یكشاورز 

  مسععلح و راه و یروهاين يبانيمعدن و تجارت، دفاع و پشععت

  سععازمان برنامه و بودجه یموظفند با همكار یشععهرسععاز 

شور    يابيجمهور نظام ارزسئير یو فناور يو معاونت علم ك

  خود يتيرا در حوزه مأمور يداخل مانكاران يسعععازندگان و پ

 .نديو مستقر نما يطراح

  يمهم مل یهااز طرح يناش  یاستفاده از تقاضا   منظوربه .2

فناورانه و     یها تي ظرف یدر ارتقا  يالمللنيب یو قراردادها 

 توضيح ماده: 

ازندگان ها را مكلف كرده نظام ارزيابي ساين ماده از يك سو وزارتخانه

ايند و پيمانكاران داخلي را در حوزه فعاليت خود طراحي و مستقر نم

 یهاتياستفاده از ظرفها در شورای اقتصاد را منوط به و تصويب طرح

صندوق  اين ماده «3»ي كرده است. همچنين در بند ابينظام ارز نيشده در ايمعرف

 یهارو هپ يمال نيبرنامه تأم» ای تحت عنوانده است برنامهي را مكلف كرتوسعه مل

ده كه به ميليارد دالر در نظر گرفته ش 4كه طي آن  ديو اجرا نما نيتدو «يخارج

تا  الذكر( داده شودهای توانمند داخلي )متناسب با نظام ارزيابي فوقشركت

  مشتريان خارجي خود را تأمين مالي نمايند.

 سوابق قانوني:
  تشخيص 1398( قانون حداكثر مصوب 4ماده ) «4»بند  «1»تبصره :

نامه بندی مهندسان مشاور و پيمانكاران برعهده سازمان برصالحيت و طبقه

 و بودجه است.

 «1»حذف بند

 «3»حذف بند

 «2»جايگزيني بند

و  يمهن مل یهااز طرح يناش یاستفاده از تقاضا منظوربه

نه فناورانه و نوآورا یهاتيظرف یدر ارتقا يالمللنيب یقراردادها

ارزيابي  سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است ،يداخل

با را  بنيانی دانشهاهای فناورانه و نوآورانه شركتظرفيت

 صيتشخدر جمهور يسئهمكاری معاونت علمي و فناوری ر

وفق  مانكارانيمهندسان مشاور و پ یبندو طبقه تيصالح

( قانون 4ماده ) «4»بند  «1»تبصره تكليف قانوني مندرج در 

 تيكشور و حما يو خدمات یديحداكثر استفاده از توان تول

  نمايد. منظور  139۸ سال مصوبي رانيا یاز كاال
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سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است       ،ينوآورانه داخل

صو  دينما یزيربرنامه یاگونههب شورا طرح بيكه ت  یها در 

  نيشده در ا يمعرف یهاتياقتصاد منوط به استفاده از ظرف  

 باشد. يابينظام ارز

  يالمللنيو توسععععه بازار ب   یريپذ رقابت   یمنظور ارتقا هب  .3

موظف   يصععندوق توسعععه مل ،يتوانمند داخل یهاشععركت

و   نيرا تدو «يخارج یهاپرو ه يمال نيبرنامه تأم»اسعععت 

سقف اعتبار  ني. بددينما ءاجرا الر  د ارديليم چهار یمنظور، 

توانمند   یهاشعععركت يخارج انيمشعععتر يمال نيتأم یبرا

صاص اخ يداخل   يداخل یهاشركت  نيي. مالك تعابدييم ت

مرتبط در   یها بند، تأييد وزارتخانه       نيتوانمند موضعععوع ا 

 .باشديم يابينظام ارز

 ( قانون حداكثر مصوب 5ماده )ارجاع كار به مؤسسات و 1398 :

ها دینبندی مطابق با فهرست توانمهای ايراني براساس ارزيابي و رتبهشركت

 همين قانون است.( 4)مندرج در ماده 

  های بدون عوض گرفتن و دادن وام يا كمكقانون اساسي:  هشتادماصل

 دداخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شورای اسالمي باش

  ور های توسعه كش( قانون قانون احكام دائمي برنامه16ماده ) «خ»بند

به  التيتسه یاعطادر  مصارف صندوق توسعه ملي 1396 سال مصوب

مناسب  يو بازده يرقابت طيبا در نظرگرفتن شرا يخارج گذارانهيسرما

صل ا تيبا رعا رانيدر ا یگذارهياز سرما تيجلب و حما منظوربه یاقتصاد

 .است يهشتادم قانون اساس

 :هاايراد
  1398درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه وفق قانون حداكثر مصوب 

ي با فعل و تفاوت نظام پيشنهادیدارای يك نظام ارزيابي پيمانكاران است 

 و اعطای صالحيت طراحي و استقرار نظام ذكرنظام موجود، شفاف نيست 

دليل اين ماده بدون تعيين هيچ ضابطه و چارچوبي، به «1»شده در بند 

 قانون اساسي است. هشتادوپنجمماهيت تقنيني مغاير اصل 

 های موجود باعثاضافه شدن يك نظام ارزيابي جديد به نظام ارزيابي 

 .افزايش روندهای اداری و تداخل خواهد بود

 كندگي بندی ذيل هر وزارتخانه و ارزيابي براساس آن پراايجاد نظام رتبه

مكن ويژه آنكه برخي پيمانكاران و سازندگان مكند. بهو تداخل ايجاد مي

 است با چند وزارتخانه كار كنند. 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

44 

 حذف ماده( انتقال،، جايگزيني، ، تصحيحتأييدپيشنهاد ) (ها)توضيح ماده، سابقه قانوني، ايراد اظهارنظر متن ماده ماده

  به توجه مناسببندی، عدمرتبه نظام مسائل مهم در اجرایاز  يكي 

است كه موجب محروم  يانبندانش هایيتو فعال يانبندانش یهاشركت

يا در تعامل  ياز خدمات مهندس ياریبس از بنيان،دانش یهاشدن شركت

 است.  يدولت یهابا شركترقابت 

  های خارجيتأمين مالي پرو ه»اين ماده، ناظر به تدوين برنامه  «3»بند »

عنوان برنامه بسيار كلي است و موارد توسط صندوق توسعه ملي است. 

ر خارجي كه ضوابط آن د-مشاركت ايراني جملهازگيرد مختلفي را دربرمي

 مشخص شده است.  98قانون حداكثر 

 نون قا (16)مالي مشتريان خارجي مغاير با مصارف صندوق در ماده  تأمين

  های توسعه است.احكام دائمي برنامه

  مغاير  «3»رو بند اينو ازبرداشت از صندوق توسعه ملي نيازمند اخذ مجوز است

ي قانون اساس يكصدودهماصل  «1»و و بند های برنامه ششمسياست «10»با بند 

 . است.

25 

 یدر كشعععور و با هدف بهبود اجرا   دي منظور جهش تولهب 

ص    یقراردادها ستگاه  يبخش خصو ي عبارت  يهای اجرابا د

ات  مناقص  ی( قانون برگزار10ماده ) «ب»بند  یبه انتها ريز

 :شوديافزوده م

موضععوع بند  یهامشععابه در دسععتگاه نيعناو ايحسععابان یذ

 تيري( قانون مد5موضوع ماده ) یهادستگاه ( و1ماده ) «ب»

( 5تا )( 2مواد ) زيو ن 8/7/1386 ی مصععوبخدمات كشععور

مكلفند بر  1/6/1366مصوب  كشور   يقانون محاسبات عموم 

 .نديتعهدات نظارت نما ريضمان تأخ تيرعا

 توضيح ماده:

 ها و شكايات بخش خصوصي، تأخير دربا توجه به اينكه يكي از نگراني

 ارتيهای اجرايي است، اين ماده با افزودن عباجرای تعهدات توسط دستگاه

 قانون برگزاری مناقصات سعي دارد تعهد بخش (10)ماده  «ب»ذيل بند 

 عهدات افزايش دهد.دولتي را به اجرای ت

 سوابق قانوني:

 ( قانون برگزاری مناقصات: ذكر صريح و تعهد به -10ماده )موضوع ب

در  انجام معامله یتعهدات برا ريو نحوه ضمان تأخ يمنابع مال ينيبشيپ

 گزاردستگاه مناقصه یو اسناد مناقصه از سو طيشرا

 حذف ماده
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 :هاايراد

  مل های دولتي در عبودجه و مسائل دستگاه تأمينافزودن اين بند مشكل

شرايط  با توجه به اينكه در برخي عالوه،هكند. ببه تعهداتشان را رفع نمي

ع خاص كشور )مثالً شرايط تحريم( ممكن است بخش دولتي با كمبود مناب

ايجاد ت برای عمل به تعهدامواجه باشد، اين ماده فشارهايي را بر اين بخش 

 خواهد كرد. 

26 

و رفع موانع   اني بنمحصعععوالت دانش دي تول یبا هدف ارتقا   

ستا  یفكر یهاييدارا معامله انه  فناور تيفعال یارتقا یدر را

 :انيبندانش یوكارهاكسب

  یها شعععركت  يارزش دانش فنّ ييشعععناسعععا  منظوربه  .1

  یو فنععاور  يمورد تععأييععد معععاونععت علم        انيععبن  دانش 

ها، از زمان  شععركت نيا يمال یهاجمهور در صععورتسئير

مورد تأييد     اني بندانش یها قانون، شعععركت   نيا بي تصعععو

نت علم    عاو ناور  يم ند يجمهور مرئيس یو ف قل      توان حدا

سمت    يرا تحت عنوان ارزش دانش فن الير كيمبلغ  در ق

صورت  ييدارا ضع ثابت  سا    يمال تيو . معادل  ندينما ييشنا

در   هي سعععرما  شيتحت عنوان افزا  يمبلغ ارزش دانش فن

  ييشععناسععا يمال تيوضعععقسععمت حقوق مالكانه صععورت

و توسعه   يعبارت است از دانش طراح  ي. دانش فنگردديم

  ايد يتول نديامحصععوالت شععركت )شععامل كاال، خدمت، فر 

نت علم         دي تول زاتيتجه عاو يد م تأي به  كه  ناور  ي(    یو ف

 است. دهيجمهور رسرئيس

 

 توضيح ماده:

بنيان بحث ارزش دانش فني )كه يكي از موضوعات مهم شركت های دانش

ده های ناملموس آنهاست كه در اين ماماهيت غيرفيزيكي دارد( و دارايي

 تحت ضوابطي به آن پرداخته شده است.

 سوابق قانوني:

 ( قانون حداكثر مصوب 14ماده )ش افزايش سرمايه از محل افزاي :1398

بار در صورت يكهای اشخاص حقوقي بهبهای ناشي از تجديد ارزيابي دارايي

 سال 5هر 

 ای مصوبهای سرمايههای نامشهود در طرحگذاری دارايينامه ارزشآيين 

 1396 سال

 :هاايراد

 از پرداخت ماليات وفق مندرجات اين  يانبنهای دانشمعافيت شركت

سي قانون اسا هفتادوپنجمماده، موجب كاهش درآمد دولت و مغاير با اصل 

مچنين ه طور رسمي بار مالي ناشي از آن را بپذيرد.است. لذا دولت بايد به

 يارزش دانش فن يابيارز دياز تجد يساله ناش 15های مالياتي معافيت

 ها تعيين شود.ا مراحل رشد شركتتواند متناسب بميها شركت

 ماده جايگزيني

قا     هدف ارت له    اني بنمحصعععوالت دانش دي تول یبا  عام   و رفع موانع م

  یوكارهافناورانه كسععب تيفعال یارتقا یدر راسععتا یفكر یهاييدارا

 اقدامات زير انجام شود: انيبندانش

 

 علمي معاونت همكاری با دارايي و اقتصاد وزارت الف(

 هایدارايي حسابداری استانداردهای جمهوریرياست

 هایشركت الزامات و نيازها بر منطبق را نامشهود

 دانش ارزش ثبت منظوربه نوآفرين و خالق بنيان،دانش

 .نمايد ابالغ و اصالح قانون اين تصويب از ماه سه ظرف فني

 گذاریوثيقه نحوهنامه ارزشگذاری دانش فني و آيين ب(

در كارگروهي متشكل از  بنياندانش هایشركت فني دانش

و  یاقتصاد امور وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت

جمهور يسئو معاونت علمي و فناوری ربانك مركزی  ،دارايي

ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب  6تهيه و ظرف مدت 

 ت وزيران برسد.ئهي
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ست ير یو فناور يمعاونت علم .2 ست    یجمهور ا موظف ا

كار    ندارد      ييو دارا یوزارت امور اقتصعععاد یبا هم تا اسععع

  انيبندانش یهاشركت  يارزشگذاری دانش فن  یحسابدار 

سه  صو را ظرف مدت  .  دينما هيقانون ته نيا بيماه پس از ت

ستاندارد حسابدار    نيهمچن سا    هيته یا   ريشده با توجه به 

 .رديگيعمل قرار م یمبنا یحسابدار یااستاندارده

سال   تواننديم انيبندانش یهاشركت  .3 بار، با   كيهر دو 

نت علم       عاو يد م ناور  يتأي به     رئيس یو ف قدام  جمهور، ا

ارزش دانش  يابيارز دياز تجد يناشعع هيسععرما شيافزا

 يابيارز دياز تجد يناش هيسرما شيخود كنند. افزا يفن

  15به مدت  انيبندانش یهاشععركت يارزش دانش فن

شععدن، از پرداخت هر گونه  انيبندانشسععال از زمان 

مشععمول  ،يابيارز ديتجد نيو ا باشععديمعاف م اتيمال

ته  درنظر تي محدود  ماده   گرف قانون   (14)شعععده در 

كشععور و  يو خدمات یديحداكثر اسععتفاده از توان تول

 یهاشركت نيباشد. همچنينم يرانيا یاز كاال تيحما

 ريسا  يابيارز ديبه تجد ازيبدون ن تواننديم انيبندانش

خود  يننامشهود، ارزش دانش ف یهايياقالم طبقه دارا

ماده  «1»كنند و مشععمول تبصععره   يابيارز ديرا تجد

 شوند.ينم ميمستق یهااتيقانون مال ي( اصالح149)

جد  .4 كت   يارزش دانش فن يابي ارز دي ت  یها شعععر

 یدارا یدادگستر  يتوسط كارشناس رسم    ان،يبندانش

 اي یدادگسععتر يمجوز از كانون كارشععناسععان رسععم  

 قانون اساسي صرفاً  هشتميكصدوسينامه اجرايي طبق اصل وب آيينتص

باشد. يا كميسيوني از چندوزير مييك وزير  وزيران، هيئتدر صالحيت 

 است. هشتميكصدوسيرو اين ماده مغاير اصل ازاين

 خدماتي كه های توليدی و تواند برای همه شركتارزش دانش فني مي

 باشد. بنيان نيستند مصداق داشتهدانش فني پيشرفته دارند و الزاماً دانش

  های مستقيم در قانون ماليات (149) نويس اصالح مادهپيشبا توجه به اينكه

 .دست تدوين است بحث تجديد ارزيابي دانش فني نيز در آن ديده شده است

 

 

 هایشركت ينف دانش ارزش ارزيابي تجديد -«1»تبصره 

 دارای دادگستری رسمي كارشناس توسط بنيان،دانش

 كارشناس يا دادگستری رسمي كارشناسان كانون از مجوز

 مشاوران وكال، امور مركز از مجوز دارای يهئقضا قوه

 و علمي معاونت ييدأت با يهئقضا قوه كارشناسان و حقوقي

 معاونت ييدأت مورد كارگزاران يا جمهور،يسئر فناوری

 .گيردمي صورت جمهوريسئر فناوری و علمي

 قابليت شده ارزيابي تجديد ينف دانش -«2»تبصره

 وام اعطای از اعن مالي، خدمات دريافت برای گذاریوثيقه

 سساتؤم و هابانك نزد ضمانتنامه، صدور و تسهيالت و

 نوآوری صندوق ای،توسعه و دولتي هایصندوق اعتباری،

 .دارد را فناوری و پژوهش هایصندوق و شكوفايي و
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ضا    شناس قوه ق مجوز از مركز امور وكال،  یدارا هئيكار

با تأييد   هئيو كارشععناسععان قوه قضععا يمشععاوران حقوق

نت علم    عاو ناور  يم كارگزاران  ي جمهور، رئيس یو ف ا 

نت علم        عاو يد م تأي ناور  يمورد  جمهور رئيس یو ف

جمهور رئيس یو فناور ي. معاونت علمرديگيصورت م 

ارزشعععگذاری  یهاروش نييمنظور تبهموظف اسعععت ب

آن  يابيارز ديو تجد انيبندانش یهاشركت يدانش فن

الذكر، دسععتورالعمل  و نحوه تأييد كارشععناسععان فوق  

 انيبندانش یهاشركت  دانش فني ارزشگذاری  يياجرا

 نيقانون تدو نيا بيماه از زمان تصو را ظرف مدت سه 

 . ديو ابالغ نما

  یها شعععركت  فنيدانش  یگذار قه يوث تي منظور قابل به  .5

جمهور موظف  رئيس یو فناور  يمعاونت علم   ان،ي بندانش

و   یو وزارت امور اقتصععاد یبانك مركز یاسععت با همكار

م  قانون، اقدا نيا بيظرف مدت سه ماه از زمان تصو   ييدارا

دانش   یگذار قه ينحوه وث ييدسعععتورالعمل اجرا  نيبه تدو  

 .دينما انيبندانش یهاكتشر ينف

ــر جد  فني دانش -هتبص قابل شععع يابي ارز دي ت   تي ده 

  وام یاعم از اعطا  ،يخدمات مال    افت ي در یبرا یگذار قه يوث

سه  ضمانتنامه، نزد بانك    التيو ت صدور  سات     ؤها و مو  س

و   یصندوق نوآور  ،یاو توسعه  يدولت یهاصندوق  ،یاعتبار

 را دارد. یپژوهش و فناور یهاو صندوق ييشكوفا
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27 

و  ينرويب داتياقتصاد كشور در برابر تهد یسازمنظور مقاومهب

سب  یدارياز پا نانياطم ص    یوكارهاك صو  ژهيوبه يبخش خ

 ماده «ج»عنوان بند به ريكوچك و متوسط، متن ز  یهابنگاه

 يو خدمات   یدي به قانون حداكثر اسعععتفاده از توان تول      (5)

 :شوديافزوده م كشور و حمايت از كاالی ايراني

سععط  قانون، ارجاع كار تو    نيشعععدن ا االجراالزم خياز تار  (ج

ستگاه  ضوع ماده  یهاد  يعموم یقانون به نهادها ني( ا2) مو

ستاد اجرا  ادها،يبن ،يردولتيغ  مامافرمان حضرت   يينهادها و 

 يكه بخش خصوص   يدر صورت  ،يسازندگ  یهاو قرارگاه )ره(

 رير غد. ست ي، مجاز نكشور قادر به انجام كار باشند   يتعاون اي

 شده،  ذكر ینهادها تيبه اسعتفاده از ظرف  ازيصعورت و ن نيا

 بيصو تو  ييمقام دستگاه اجرا  نيباالتر شنهاد يارجاع كار با پ

 ود.قانون، مجاز خواهد ب ني( ا19) نظارت موضوع ماده تئيه

صره  بند برعهده سععازمان  نيا ینظارت بر حسععن اجرا -تب

س  شور بوده و گزارش اجرا  يبازر  باركيماه  6آن هر  یكل ك

ارسال   یو دفتر مقام معظم رهبر ياسالم  یبه مجلس شورا 

 خواهد شد.

 توضيح ماده:

ستفاده حداكثر اقانون  (5)براساس اين ماده، پيشنهاد شده يك بند به ماده 

طي آن ه ككشور و حمايت از كاالی ايراني افزوده شود  يو خدمات یدياز توان تول

بايد ندولتي و نهادهای حاكميتي مجاز ارجاع كار به برخي نهادهای عمومي غير

نظارت  تئيه بيو تصو ييمقام دستگاه اجرا نيباالتر شنهاديبا پصورت پذيرد مگر 

 قانون حداكثر.( 19) موضوع ماده

 سوابق قانوني: 

 ( قانون حداكثر مصوب 5ماده )مؤسسات و : ارجاع كار صرفاً به 1398

مندرج در سامانه  یهایثبت شده در فهرست توانمند يرانيا یهاشركت

خارجي -يو تعيين ضوابط ارجاع كار و نيز مشاركت ايران قانون ني( ا4ماده )

 .در صورت نياز به اين نوع همكاری

 : ايرادها

 يداخل یهاپرو ه در يتيحاكم یهاورود مجموعه ينه، زم(27)در ماده 

 گذاریيهها، در حوزه سرمامجموعه اين از ياری، بسامامحدودتر شده است. 

. اندكرده ورود خطرپذير گذاریيههمچون سرما ييهاها در قالبکادر استارت

ب گذاری آنها خواهد بود كه مطلوحذف اين نهادها به منزله حذف سرمايه

ت جای اين كار، چارچوب و حد و مرزی جهت مشاركنيست. لذا بهتر است به

در  فوق در نظر گرفته شود. )يعني مثالً مجموع سهم اين نهادهانهادهای 

های مشاركت مشاركت در يك كار كمتر از حد مشخصي باشد و يا ساير روش

 دهند شفاف شود(.آنها به ازای تأمين مالي كه انجام مي

 

 

 ماده تصحيح

  نانيمو اط يرونيب داتياقتصاد كشور در برابر تهد   یساز منظور مقاومهب

كوچك و   یهابنگاه ژهيوبه يبخش خصوص   یوكارهاكسب  یداريپااز 

ند  به  ريمتوسعععط، متن ز حداكثر       (5)ماده   «ج»عنوان ب قانون  به 

  انيكشععور و حمايت از كاالی اير يو خدمات یدياسععتفاده از توان تول

 :شوديافزوده م

ستگاه    (ج سط د ضوع ماده)  یهاارجاع كار تو ه  كليبه قانون  ني( ا2مو

ــخاص   ــد مالكيت آنها      50حقوقي كه مجموعاً بيش از   اش درص

ستقين   ستقين يا غيرم   ،يردولتيغ يعموم ینهادهادر اختيار  م

تاد اجرا     ادها، ي بن ــ هادها و س مام   يين ــرت ا و   )ره(فرمان حض

شد سازندگ  یهاقرارگاه   اي يكه بخش خصععوصعع يدر صععورت ،ي با

صورت و   نيا ري. در غست يكشور قادر به انجام كار باشند، مجاز ن   يتعاون

  هادشععنيذكرشععده، ارجاع كار با پ ینهادها تيبه اسععتفاده از ظرف ازين

  نظارت موضععوع ماده تئيه بيو تصععو ييمقام دسععتگاه اجرا نيباالتر

ستفاده از توان تول ( 19) كشور و    يو خدمات یديقانون حداكثر ا

 مجاز خواهد بود. ،139۸مصوب  حمايت از كاالی ايراني

 

سازمان بازرس   نيا ینظارت بر حسن اجرا  -تبصره  كل   يبند برعهده 

شور بوده و گزارش اجرا  شورا  باركيماه  شش آن هر  یك   یبه مجلس 

 ارسال خواهد شد. یو دفتر مقام معظم رهبر ياسالم
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28 

در   تيشفاف جاديكشور، ا یهاشرفتيرصد مداوم پ  منظوربه

ي  يهای اجرادستگاه  انيم يهماهنگ جاديآمار و اطالعات و ا

 :انيبنهنگام اقتصاد دانشدر ارائه آمار و اطالعات به

موظف اسعععت با    جمهورسيرئ یو فناور  يمعاونت علم   .1

  حوزه یانه آمارهايصعورت سعال  به ران،يمركز آمار ا یهمكار

صاد دانش  شر نما  انيبناقت ستورالعمل طراح ديرا منت   ،ي. د

تصعععاد  اق یسعععامانه آمار   » يروزرسعععانهو ب  یسعععازهادي پ

سو  «انيبندانش   جمهورسيرئ یو فناور يمعاونت علم یاز

و   هيو سععازمان برنامه و بودجه كشععور ته رانياو مركز آمار 

سط     باركيماه  6سامانه هر   نيشود. گزارش ا يابالغ م تو

 یبه مجلس شعععورا  جمهورسيرئ یو فناور  يمعاونت علم  

 .شوديارائه م ياسالم

شور  ياتيسازمان امور مال  .2   و ياجتماع نيمأسازمان ت  ،ك

را   انيبندانش یهاموظفند اطالعات شععركت یبانك مركز

نت علم    اري صعععورت برخط در اختبه  عاو ناور  يم   یو ف

 د.نقرار ده یجمهوراستير

 توضيح ماده:

بنيان های دانشهای موجود در انتشار آمار فعاليتبا توجه به نقص و ضعف

...( در  سازی، توليد، صادرات، واردات وتجاری)از تحقيق و توسعه گرفته تا 

اندازی اين ماده پيشنهاد شده است معاونت علمي و فناوری متولي راه

 ای به همين منظور گردد.سامانه

 سوابق قانوني:

 ( قانون احكام دائم10ماده )توسعه كشور یهابرنامه ي: 

 های كشورانتشار آمارمركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و «: الف»بند 

 های اجرايي درمارهای تخصصي توسط دستگاهآتوليد و اعالم «: ک»بند 

 عالي آمارحدود وظايف قانوني و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای

 ( برنامه توسعه توليد دانش17ماده )ت ئهي 1394مصوب  بنيان

به معاونت : تكليف (قانون رفع موانع توليد(43)وفق ماده ) وزيران

ازرگاني بهای مرتبط، مركز آمار ايران و اتاق علمي كه با همكاری وزارتخانه

محصوالت  دستورالعمل ارزيابي و پايش توليد، بازار و صادرات ،و اتاق تعاون

بنيان برساند. بنيان را تهيه و به تصويب كارگروه توسعه توليد دانشدانش

رات پيشرفت توليد، بازار و صاددبيرخانه كارگروه نيز موظف است گزارش 

های اجرايي مارها و عملكرد دستگاهآبر ارائه بنيان را مبتنيمحصوالت دانش

 انه انتشار عمومي نمايد.يصورت سالبه

 :هاايراد

 های عالي عتف براساس قانون حمايت از شركتدرحال حاضر، شورای

ائه داده و منتشر بنيان، وظيفه دارد عملكرد اين قانون را به مجلس اردانش

بنيان است و های دانشكند. اما اين شورا تنها متمركز بر فعاليت شركت

 جايگزيني ماده

در آمار و   تيشععفاف جاديكشععور، ا یهاشععرفتيرصععد مداوم پ منظوربه

ار و  ي در ارائه آم  يهای اجرا دسعععتگاه  اني م يهماهنگ  جاد ياطالعات و ا 

 :انيبنهنگام اقتصاد دانشباطالعات 

و  يمعاونت علم یبا همكار موظف است رانيمركز آمار ا

 و دبيرخانه شورای عالي عتف جمهورسيرئ یفناور

را  انيبنحوزه اقتصاد دانش یآمارها انهيصورت سالبه

 يروزرسانو به یسازادهيپ ،ينامه طراحنييآ منتشر كند.

 رانيمركز آمار ا یازسو «انيبناقتصاد دانش یسامانه آمار»

شورای عالي  وو بودجه كشور  سازمان برنامهبا همكاری 

 رانيوز ئتيو توسط ه هيتهمعاونت علمي و فناوری  عتف و

توسط  باركيماه  6سامانه هر ني. گزارش اشوديمصوب م

 .شوديارائه م ياسالم یبه مجلس شورا رانيمركز آمار ا

 نيكشور، سازمان تأم ياتيسازمان امور مال -تبصره

معاونت شورای عالي عتف و و  یو بانك مركز ياجتماع

موظفند با اتصال به سامانه  یجمهور استير یو فناور يعلم

كه در صورت  اورنديامكان را فراهن ب نيا انيرانيكارپوشه ا

ها ناطالعات مربوط به آ يو حقوق يقيدرخواست اشخاص حق

 يدستگاه متقاض ارياخت در انيرانيكارپوشه ا قياز طر

 .ردياطالعات قرار گ
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نوپا( در اقتصاد  وكارهایكسبهای دانش محور و فناورانه )نقش ساير فعاليت

وجود داشته و عملكرد شورا  رو خألدهد و ازاينبنيان را پوشش نميدانش

 به تنهايي كافي نيست.

  كلف به قانون برنامه ششم توسعه،م (64)سازمان آمار نيز به استناد ماده

ليدی های تجاری و توانتشار آمار تحقيق و توسعه شده است و ساير فعاليت

 .دهدبنيان را پوشش نميدانش

 فع قانون ر (43)بنيان تشكيل شده وفق ماده كارگروه توسعه توليد دانش

ارائه  وزارت صمت مستقر است نيز موظف به موانع توليد كه دبيرخانه آن در

ادات های اجرايي در حوزه توليد، صادرات و ورگزارش آمار عملكرد دستگاه

ای بنيان است. همچنين اين كارگروه بايد گزارش نحوه اجرمحصوالت دانش

 عالي عتف ارائه نمايد.بنيان را به شورایبرنامه توسعه توليد دانش

 ي جلوگيری از پراكندگي آمار و تسهيل دسترس تعيين يك متولي واحد و

كند د مياندازی سامانه برای دولت بار مالي ايجاراه اما ،به آن ضروری است

 است. هفتادوپنجمو مغاير اصل 

 اقتصاد  یسامانه آمار» يروزرسانهو ب یسازهاديپ ،يدستورالعمل طراح

و  رانياو مركز آمار  جمهورسيرئ یو فناور يمعاونت علم یازسونيز  «انيبندانش

عالي عتف با و جايگاه شورای شوديو ابالغ م هيسازمان برنامه و بودجه كشور ته

و نيز دريافت  بنيانآوری و ارائه آمار عملكرد قانون دانشتوجه به اينكه متولي جمع

 مشخص نيست. باشدبنيان ميگزارش عملكرد برنامه توسعه توليد دانش

 بنيان، ارائه های دانشرمانگي برخي اطالعات شركتبا توجه به مح

 به معاونت علمي محل 2«2»اطالعات از جانب نهادهای ذكر شده در بند

وری اطالعات در ابتدا نيازمند تبيين آرسد جمعنظر ميبحث است و به

 هايي متناسب با امكان و سطح مجاز دسترسي به اطالعات باشد.شاخص
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29 

و   انيبنكنندگان محصععوالت دانشدياز تول تيبا هدف حما

ثبت   منظور هو ب  یتبادالت فناور   لي باال و تسعععه  ریبا فناو  

و   يي درآمععدزا ،يداخل   تيععف ي اختراعععات بععا ك    يالملل    ني ب 

  تيبا مأمور «رانياختراعات ا يمل اديبن»آنها  یسععازیتجار

  بومسععتيزو توسعععه  جاديا ،یفراهم نمودن تبادالت نوآور

گسترش فرهنگ ثبت اختراعات    ،یفكر تيوكار مالككسب 

ستا  يالمللنيب تيفيباك سود و افزا  یدر را   درآمد شيخلق 

  ،یفكر تي و كسعععب درآمد از مالك   یسعععازیو تجار  يمل

سه هي   به س سته به معاونت علم  ييت امنائعنوان مؤ و   يواب

. اساسنامه    شود يم سيدر كشور تأس   جمهورسيرئ یفناور

به پ  يا هاد ين مؤسعععسعععه  عاونت علم   شعععن ناور  يم   یو ف

 .رسديم رانيت وزئهي بيبه تصو تهيه و جمهورسئير

 توضيح ماده:

عنوان به رانياختراعات ا يمل اديبناين ماده پيشنهاد داده است نهادی به نام 

تشكيل شود  جمهورسيرئ یو فناور يوابسته به معاونت علم ييت امنائمؤسسه هي

 جام دهد.سازی اختراعات را انالمللي اختراعات، سياستگذاری و تجاریكه ثبت بين

 سوابق قانوني:

 1386های صنعتي مصوب م تجاری و طرحقانون ثبت اختراعات، عالئ :

 يه ئمحل استقرار ارزيابي مالكيت صنعتي در قوه قضا

 ( نقشه جامع علمي كشور: 1راهبرد كالن )لكيتثبت و اعتبارسنجي ما 

 و فناوری در قوه مجريه مفكری در حوزه عل

 : ايرادها

 صل تشكيل يك ساختار جديد بار مالي برای دولت ايجاد كرده و مغاير ا

 اما ضروری است. هفتادوپنجم قانون اساسي است

يه با اين اصالح كه در نهايت از طريق قوه قضائ مادهتاييد 

 ثبت رسمي شود.

30 

 قيو تشععو یديتول یوكارهامنظور رفع موانع كسععبهب

از  يقسعمت  ايوكار تمعام  به گسترش كسب انيكارفرما

بنا به    ياجتماع  نيمقرر در قانون تأم   یها مه يجععععععر

بر يمبن یابراز لي دالدرخواسعععت كارفرما و با توجه به     

كال     اري خارج از اخت  جام ت عدم ان با   فيبودن  مقرر و 

واحد  يحسععابگذشععته و خوشدرنظرگرفتن سععوابق 

و موافقت  صيو به تشعععخ يو معدن يصعععنعت ،یديتول

ماده  ليذ یبراسععاس بندها ياجتماع نيسععازمان تأم

تأم    2) قانون  قانون اصعععالح  ماع  ني(  مصعععوب  ياجت

ظام، قابل        صيمجمع تشعععخ 8/4/1387 مصعععلحت ن

 توضيح ماده:

ر اجتماعي ب تأمينهای مقرر در قانون در اين ماده پيشنهاد شده جريمه

دم انجام عبودن  اريبر خارج از اختيمبن ی ویابراز ليدالبا توجه بهكارفرما، 

 .ي بخشوده شودحسابمقرر و با درنظرگرفتن سوابق گذشته و خوش فيتكال

 سوابق قانوني:

 ( قانون حداكثر مصوب 13ماده )ن آ (2)های موضوع ماده دستگاه : تكليف1398

 ورت تأخيرحق بيمه و بيمه بيكاری و جريمه در ص قانون بر پرداخت ماليات، عوارض،

 

 

 

 حذف ماده
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شودگ  ست. آ  يبخ س ماده به نيا يياجرا نامهنييا  لهيو

و دو ماه پس از  شود يم هيته يو رفاه اجتماع اروزارت تعاون، ك

 .رسديم رانيوز تئيه بيقانون به تصو نياالجرا شدن االزم

 :هاايراد

  نظمي در انجام تكاليفتواند باعث ايجاد بيپيشنهادی مي (30)ماده 

 جهيو درنت انيبندر حوزه دانشكارفرما در پرداخت حق بيمه نيروهای شاغل 

 شود.آنها  زهيكاهش انگ

31 

قا     هدف ارت و   يپژوهشععع یها پرو ه یاجرا تي ظرف یبا 

در   انيبندانش یهاو توسعه در شركت   قيتحق یهاتيفعال

ز  اقانون حداكثر استفاده   (12)ماده  «ب»و  «الف» یبندها

مات   یدي تولتوان  خد كاال  تي كشعععور و حما  يو   یاز 

بارت     يرانيا عد از ع مان و آموزش     »ب هداشعععت، در ب

 یو فنععاور  يعلم    ونععتمعععا و »عبععارت   «يپزشعععك  

 .شودياضافه م «یجمهوراستير

 توضيح ماده:

بنيان در های دانشعالي عتف، شركتبا توجه به اينكه طبق مصوبه شورای

يابي و زمره مراكز پژوهشي و فناوری قرار گرفته و معاونت علمي مسئول ارز

يز در نبنياني به آنهاست، پيشنهاد شده نام اين نهاد ارائه مجوزهای دانش

عنوان نهاد ترتيب بهقانون حداكثر به (12)ماده  «ب»و  «الف»بندهای 

بنيان در دهنده مجوز و مرجع تشخيص فعاليت پژوهشي شركت دانشارائه

 چارچوب مفاد نقشه جامع علمي كشور اضافه شود. 

 سوابق قانوني:

 ( قانون حداكثر مصوب12ماده ) م : مجاز بودن دولت به انجا1398 سال

 های تحقيق و توسعهای فعاليتاقدامات الزم برای تشويق بيمه

 تأييد ماده

32 

 طيوكار و بهبود شععراكسععب یفضععا ليمنظور تسععههب

 و فناور: انيبندانش یهاشركت تيفعال

 یموظف اسععت با همكار ياجتماع نيسععازمان تأم .1

ارتباطات و وزارت  جمهورسيرئ یو فناور يمعاونت علم

ناور   هي پا  مه ياز ب ينوع ياطالعات نسعععبت به طراح     یو ف

نوپا و مشععاغل  یوكارهامشععاغل در كسععب  یمناسععب برا

 .ديوكار اقدام نماكسب ديجد یهاوهيش ريو سا یآزادكار

 ريشععكل زبه 29/8/1369مصععوب  قانون كار (148)ماده  .2

 توضيح ماده:

وكار با ماهيت كارهای سازی مقررات فضای كسبمتناسب منظوربهاين ماده 

ی و نوين و آزادكار وكارهایكسبهايي مثل بيمه فناورانه تدوين شده و چالش

 ساير موارد را مد نظر قرار داده است.

 :سوابق قانوني

 ( آيين10ماده )ليف ت وزيران: تكئهي 1398های نوپا مصوب نامه حمايت از شركت

رد وكارهای نوپای مواجتماعي به تخصيص كدهای مؤدی و كارگاهي به كسب تأمين

 هادهندهفضاهای كار اشتراكي و شتاب نامه مستقر در مراكز رشد،حمايت اين آيين

 «1»جايگزيني بند 

 «2»تصحيح بند 

  یهاشركت  تيفعال طيوكار و بهبود شرا كسب  یفضا  ليمنظور تسه هب

 و فناور: انيبندانش

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف  الف(

نامه بيمه آيين»ماه از تاريخ ابالغ اين قانون،  6حداكثر 

وكارهای نوپا، مشاغل آزادكاری و اجتماعي كسب تأمين

را شامل تعيين حق بيمه،  «وكارهای جديد كسبساير شيوه
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 حذف ماده( انتقال،، جايگزيني، ، تصحيحتأييدپيشنهاد ) (ها)توضيح ماده، سابقه قانوني، ايراد اظهارنظر متن ماده ماده

 شود: يسيبازنو

قانون مكلف هسعععتند،  نيمشعععمول ا یهاكارگاه اني كارفرما

به ب    بت  حد خود نزد     مه ينسععع كارگران وا از  يكينمودن 

 يمورد تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع       یها صعععندوق 

 .ندينما اقدام

مسلح   یروهايكادر ن یاستثنا بهشدگان ) مهيب هيكل -تبصره 

 نسبت تيبدون محدود تواننديو كاركنان وزارت اطالعات( م

 صععندوق و رييخود اقدام كنند. تغ یامهيصععندوق ب رييبه تغ

 یهاصععندوق نيب یامهيو سععوابق ب مهينقل و انتقال حق ب

مدت  يخواهد بود كه حداكثر ط يبراسعاس ضعوابط   یامهيب

 .رسديم رانيوز تئيه بيماه به تصوسه

 :ايرادها

  ه چماده، مشخص نشده است سازمان تأمين اجتماعي بايد در قالب  «1»در بند

اني اقدام نامه، مصوبه قانوني يا اصالح قوانين موجود( و طي چه مدت زمچيزی )آيين

 نوپا و نوين نمايد. وكارهایكسببه طراحي بيمه پايه مناسب مشاغل 

  ب شدماده، جزء مواردی است كه در مجلس دهم نيز مطرح و تصوي «2»تبصره بند، 

در طرح  اما شورای نگهبان آن را خالف شرع تشخيص داد. همچنين اين تبصره مجدداً

اره ثبت به شم «يبازنشستگ یهاصندوق نيب يگتبازنشس اي مهينقل و انتقال سوابق ب»

نامه نآييو  مطرح شده است واحدهماده «3»تبصره در مجلس يازدهم و در قالب  147

 از طرف وزارت قانون مذكورماه از تاريخ ابالغ  6ظرف مدت ماده واحده بايد ي اين ياجرا

طرح پيشنهاد  برسد. در اينت وزيران ئتعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هي

عنوان مرجع ای بهت وزيران برسد و وزارتخانهئشده ظرف مدت سه ماه به تصويب هي

 قرار گيرد. كاری بايد حتماً مد نظررفع اين تداخل و موازیرو ايناز مشخص نشده است.

های مجازی يا ساكن فضاهای كار صدور كد برای كارگاه

تشخيص مصاديق  شرايط پرداخت حق بيمه، كي،اشترا

اجتماعي  تأمينهای مرتبط با قانون بدهي، جرائن و بازرسي

 ت وزيران برساند.ئرا تهيه و به تصويب هي

 :شود اصالح ريشكل زبه 29/8/1369( قانون كار مصوب 148ماده ) ب(

ه قانون مكلف هستند، نسبت ب نيمشمول ا یهاكارگاه انيكارفرما

مورد تأييد  یهااز صندوق يكينمودن كارگران واحد خود نزد  مهيب

 .ندينما اقدام يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

مسلح و  یروهايكادر ن یاستثنابه) شدگانمهيب هيكل -تبصره

نسبت به  تيبدون محدود تواننديكاركنان وزارت اطالعات( م

نقل و صندوق و  رييخود اقدام كنند. تغ یامهيصندوق ب رييتغ

در  یامهيب یهاصندوق نيب یامهيو سوابق ب مهيانتقال حق ب

 پذيرد.قوانين مرتبط با موضوع صورت ميساير چارچوب 
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ست هر  سئير یو فناور يمعاونت علم ماه  6جمهور موظف ا

 ياسالم  یقانون را به مجلس شورا  نيا یگزارش اجرا باركي

 .ديارائه نما

 تأييد ماده -
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 بندی جمع

متمايل به استفاده از  ،«نبنياجهش توليد دانش»های مجلس در بررسي طرح گيری مركز پژوهشجهت

های اوم برنامهجهت رفع مشكالت و تدعتف  عالي مانند شورایهای قانوني و نهادی از قبل موجود ظرفيت

صورت گرفته است. تالش بر اين  جمهوررئيسكنون توسط معاونت علمي و فناوری حمايتي است كه تا

ها های قانوني، الزام به پاسخگويي و تعهدات وزارتخانهها در چارچوببوده است كه با قرار دادن اين برنامه

 بنيان افزايش يابد.های دانشفعاليت های مرتبط در حمايت ازو سازمان

گزارش، ضمن الحاق بخشي به نام تعاريف كه در آن برخي اصطالحات استفاده  اين 1با توجه به جدول 

ماده از طرح با مواد جديد  14وارده،  هایكاهش و رفع ايراد منظوربهاند، شده در مواد، رفع ابهام شده

نيز اند د مواد و بندهای ذيل برخي مواد كه تصحيح يا حذف شدهترتيب تعدااند. به همينجايگزين شده

در اين  هاو ساير ايرادقانون اساسي  هایايراد عنايت به اينكه با. اندمورد بوده 12و  8ترتيب به

 .شودپيشنهاد مي هاآن جهت رفع ايراد تصويب كلياتطرح قابل رفع هستند 

 

 جايگزين طرح مذكور شود:شود طرح زير بر اين اساس توصيه مي

 (1ماده )

 در اين قانون اصطالحات زير بدين معنا هستند: 

اقتصادی متولي و ارتباطات بين های اقتصادی دارای وابستگي متقابل و عوامل به فعاليت زنجيره ارزش:

 شود.  ها گفته ميآن

 ای حاوی موارد زير:برنامه دار:های اولويتبرنامه تكميل و توسعه زنجيره ارزش حوزه

های اجتماعي آشنايي با محصول، ارتباط آن با چالش جملهازحقايق كليدی پيرامون محصوالت يا خدمات  .1

 ،كليدی، ظرفيت بازار، اهميت آن برای رقابتي شدن كشور در عرصه جهاني

 ،كليدیهای فعان كليدی، محدوديتنزش شامل ساختار زنجيره ارزش، ذیار زنجيرهتحليل  .2

 ،های مناطقها و فرصتو چالش هارهها، مخاطهای استانها و ظرفيتآمايش سرزميني ايران شامل قوت .3

 ،وضعيت تأمين مواد اوليه و مواد خام .4

 ،اولويت و نوع حمايت عرضه شده مند از حمايت دولتي در موضوعبهره هایپرو ه .5

 ،تحقيقات حمايت شده داخلي هایبرنامه .6

   ،ايت از توسعه نيروی انساني مرتبطحم هایبرنامه .7

 ،المللي در زمينه موضوع مورد نظرهای بينمذاكرات و همكاری هایبرنامه .8

  ،واردات و ارز تخصيصي وضعيت .9
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 ،صادارت و ارزآوری وضعيت .10

 .قانوني و مقرراتي هایخأل .11

بار اول در  است كه برای (2دار موضوع ماده )های اولويتدر حوزهتوليد كاال و خدمات  توليد بار اول:

 .شود و دارای مشابه داخلي نيستكشور ساخته مي

 وليدت يندفرا خدمت، كاال، شامل) شركت محصوالت توسعه و طراحي دانش از است عبارت دانش فني:

 .است وزارت اقتصاد و دارايي رسيده تأييد به كه( توليد تجهيزات يا

ايج محور يا نت های دانشبرداری تجاری از فناوریبهره منظوربهي كه شركت شركت زايشي پژوهشي:

  و حداقل يكي از شرايط زير را داراست: تحقيقات دانشگاهي شكل گرفته

  ؛شندبنيانگذاران شركت قبالً يا اكنون در استخدام يك دانشگاه يا يك مؤسسه پژوهشي با (الف

 ؛اساس دستاوردی پژوهشي شكل گرفته باشدشركت بر (ب

ژوهشي ايجاد های فيزيكي( از يك سازمان پاالمتياز)انتقال مالكيتاساس قرارداد انتقال حقبر ج. شركت

 شده باشد.

تفاده ی خالقيت ذهني است كه قابليت حمايت شدن توسط قانون، در برابر اسامعنبه دارايي فكری:

نواع اامل كليه ست و ش، چه براساس قوانين ملي و چه براساس قوانين فكری خارجي را داراناساير

نرمندان شود. حقوق مؤلفان و مصنفان و هحفاظت از آن نظير ثبت در قالب اختراع يا طرح صنعتي مي

شمول تعريف  گونه انتشارات مربوط به امور متداول دانشگاهي در دامنهها و هررسالهها،نامهثل پايانم

 ارائه شده در اين قانون قرار ندارند.

 (2ماده )

 ن،معدو  عتصن ،ييغذا منيتا با مرتبطدار تياولو یهاارزش در حوزه هيرعنجز توسعهو  تكميلمنظور به 

وكار كسب نينو یهانوپا و مدل یهاشركت تيفعال ليتسهي و همچنين و ملزومات پزشك زاتيدارو و تجه

 اقدامات زير را انجام دهد:دولت مكلف است 

ناوری فهای مرتبط و معاونت علمي و وزارت صنعت، معدن و انر ی با همكاری ساير وزارتخانه (الف

صدور مجوز و  ليمشمول تسه یكاروكسب یهافهرست مدل ،دارتيفهرست اهداف اولوجمهور، يسئر

يان بنهای دانشبا تمركز بر ظرفيت شركترا «دارتيارزش اهداف اولو هنجيرز توسعهو  تكميل»برنامه 

ويب و تهيه و تص قانون، نيا بيماه از تصو 6ظرف مدت برای تكميل و توسعه زنجيره ارزش مذكور، 

 اعالم نمايد. كرده و با صدور بخشنامه بودجه سنواتي، به سازمان برنامه و بودجه يروزرسانهانه بيسال

كارها را در پايگاه وكسب نيهمه مراحل صدور مجوز اوزارت امور اقتصادی و دارايي موظف است  (ب

 ی( قانون اجرا7( و )6( و )1( قانون قانون اصالح مواد )1كار موضوع ماده )ومجوزهای كسب رسانياطالع

 نيدر ا تيثبت مجوز فعال داده،قرار  1393 سال مصوب يقانون اساس چهارموچهل اصل يكل یهااستيس
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ماده  وابطهر حوزه را وفق ض ياصل یهاكشور ممكن كند و دستگاه یمجوزها يدرگاه مل قيها را از طرحوزه

 ، مشخص كند.1394 سال كشور مصوب ينظام مال یو ارتقا ريپذرقابت دي( قانون رفع موانع تول57)

 (3ماده )

متشكل از « ار اولبتوليد »منظور حمايت از توليد بار اول اقالم فناورانه تحريمي و راهبردی، كارگروه به 

های تخصصي جمهور و وزارتخانهنمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوری رئيس

ان ونی عالي عتف به عو دبير شوراجمهور دعوت معاونت علمي و فناوری رئيسهر موضوع به تشخيص و 

نايع و معادن و صمجلس شورای اسالمي و دو نفر عضو ناظر از اتاق بازرگاني،  ازنفر عضو ناظر  دوعضو ناظر و  

صالت آن های تخصصي برای تشخيص بار اول بودن توليد و اهمچنين كارگروه شود.كشاورزی ايران تشكيل مي

رايي، محصول ر مواردی كه به تشخيص باالترين مقام دستگاه اجدشود. )محصول واقعاً ايراني است( تشكيل مي

ستگاه در قالب شود و دارای مشابه داخلي نيست، سفارش يا نياز دبنيان برای بار اول در كشور ساخته ميدانش

وه مذكور، فراخوان عمومي اعالم شده و در صورت وجود تنها يك متقاضي و تأييد توانمندی وی توسط كارگر

قصه قابل انجام است. أمين آن الزام به برگزاری مناقصه نبوده و معامله مورد نظر بدون انجام تشريفات منابرای ت

جاع عادالنه كار و ارهای تخصصي، و كارگروه نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه احراز و اعالم توليد بار اولآيين

ع ماده محصوالت موضو« عمق ساخت داخل»با افزايش ای، اعتباری و تسهيل مجوز متناسب های تعرفهحمايت

توسط  ،1398 لسا ي مصوبرانيا یاز كاال تيكشور و حما يو خدمات یديقانون حداكثر استفاده از توان تول( 4)

ز تصويب ظرف سه ماه ا جمهور تهيه ووزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری معاونت علمي و فناوری رئيس

 وزيران خواهد رسيد.  قانون به تأييد هيئت

 (4ماده )

و  يياجرا یهادستگاه یدهايدر خر يداخل داتيتول حيو ترج ازيمورد ن یاقالم راهبرد يداخل نيتأم منظوربه 

 ساتيو تأس زاتيبادوام، تجه يمصرف ،يمصرف یخصوص كاالهادولت در یدهايبه خر يدهجهت

جه و است با همكاری سازمان برنامه و بودوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف ، (یا)پرو هيطرحريغ

اقالم  و اعالم فهرست يياجرا یهادستگاه یتقاضا عيامكان تجمجمهور معاونت علمي و فناوری رئيس

ورد تأييد مكنندگان داخلي توانمند و تأمين هانعمق ساخت داخل آ ،بادوام يو مصرف یاهيپرمصرف سرما

تواند برنامه جمهور ميمعاونت علمي و فناوری رئيس فراهم نمايد. را در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

های دولتي از را طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت اجرا كند. كليه خريد «نمايشگاه ساخت ايران»

 .شودهای اين سامانه مينمايشگاه ساخت ايران مشمول حمايتطريق 

 (5ماده )

شكل  منظوربه  سامانده  انيبندانش ديتول ژهيوهب يداخل داتيبازار تول یريگكمك به  نظام   يو با هدف 

ستاندارد مورد ن  ي  خصوص ارزياب به ردر كشو  انيبنو فروش محصوالت دانش  يابيبازار د،يتوسعه تول  ازيا
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 :كيفي محصوالت از جنبه فناورانه

موضوع ماده  یهاتوسط دستگاه سسات خارجيي از مؤالمللنيهر نوع استاندارد بييديه تأ مطالبه الف(

ها در امر آن تيكشور و تقو یازهاين نيدر تأم يو خدمات یدي( قانون حداكثر استفاده از توان تول2)

 نينسبت به ثبت درخواست تدو كه دستگاه يممنوع است، مگر در صورت 15/2/1398صادرات مصوب 

 كرده باشد.استاندارد اقدام  يبه سازمان مل استانداردهای مد نظر خودانطباق  اي

 سازمان ملي استاندارد موظف است ظرف حداكثر دو سال پس از ثبت درخواست دستگاه، -تبصره

 استاندارد مورد نظر را تصويب و منتشر نمايد. 

اختياری  وانه ليستي از استانداردهای اجباری يجمهور موظف است سالمعاونت علمي و فناوری رئيس ب(

رتقای كيفيت بنيان و ساير محصوالتي كه فناوری منجر به بهبود و ارتبط با محصوالت دانشالمللي مبين

 رساني و تصويب به سازمان ملي استاندارد معرفي نمايد.  روزنها شده را جهت بهآ

 (6ماده )

 االها و خدماتك مياقتصاد در برابر تحر یريپذبيمقابله با آس ،توان فناورانه كشور یحفظ و ارتقا منظوربه 

 :كار در امور گمركيوو تسهيل فضای كسب انيبندانش

( قانون امور  1)ماده  «ح»در بند  «يو ضمانتنامه بانك»بعد از عبارت  «یفناور هایو ضمانتنامه»عبارت  الف(

 .(هماد نيا موضوعات با مشابهت علتبه طرح( 19) ماده« 1» بند از شده)منتقل  شوداضافه  يگمرك

 :موظف است رانيا ياسالم یگمرك جمهور ب(

المللي  های بينبندیبا طبقه مطابقو صععادراتي را  یاتعرفه ی(هاكد)شععناسععه  يليتفصعع یهافيرد .1

به   بنيان دانش خدمات   و كاالها   صعععادرات و يآمار واردات قطع  هي توسععععه دهد كه امكان ته     یاگونه هب 

 رانيا ياسععالم یگمرك جمهور نيفراهم شععود. همچن صععادراتي و وارداتي های كد)شععناسععه( كيتفك

ص   ست آمار تف ضا  تيرعا با را بنياندانش خدمات و كاالها صادرات  وواردات  يليموظف ا  و صالح م یاقت

 .ديانه منتشر نمايصورت ماهبه يعموم تيامن

  دسعععتورالعمل  جمهورسيرئ یو فناور  يمعاونت علم  وزارت صعععنعت، معدن و تجارت و     یبا همكار   .2

سا    سه  ييشنا صادرات   يگمرك یندهايافر ليو ت ه در  شد  ديتول يداخل بنيانكاالها و خدمات دانشدر 

و  نيقانون تدو نيا بيماه از تصععوسععه مدت را ظرف يخارج یتجار یهابا نام انيبندانش یهاشععركت

 .(موضوعات اين مادهعلت مشابهت با طرح به (19)ماده  «2»)منتقل شده از بند  ديابالغ نما

 (7ماده )

شتغال مولد و پا  شيو افزا يمل یريپذبهبود رقابت منظوربه   سعه فعال  داريا   یهاشركت  یهاتيو با هدف تو

صاد  ینهادها، و فناور انيبندانش ضو    یتحت نظارت مقام معظم رهبر یاقت ستان قدس ر   اديبن ،یهمچون آ

سالم     مسكن    اديو بن االانبياخاتم يسازندگ  یهافرمان امام )ره(، قرارگاه ييستاد اجرا  ،يمستضعفان انقالب ا
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  يمل شتاز يپ یهاپرو ه یله در قالب اجراانه خود را با إذن معظمٌيسال  سود از  (5%)حداقل پنج درصد   مجازند

ناور  عه تول  زيو ن یو نوآور یدر حوزه ف مات       دي توسععع خد ها و  كار  اني بندانش كاال و   یدر قرارداد هم

 فناوری و علم هایپارك و رشد  مراكز در مستقر  فناور واحدهایو  انيبندانش یهابا شركت  یگذارهيسرما 

 .ندينما نهيكشور هز یازهايو ن هاتياولو تيبا رعا خالق هایشركت و

 (۸ماده )

معاونت  ان،يبنها و مؤسسات دانششركت يو صادرات يواردات ،یديتول یهاتياز فعال تيو حما ليبا هدف تسه 

فع موانع رقانون  (61)موضوع ماده  ديو رفع موانع تول ليستاد تسه» یجمهور به اعضارئيس یو فناور يعلم

 .شوديافزوده م« 30/2/1397 يالحاق كشور ينظام مال یو ارتقا ريپذرقابت ديتول

 (9ماده )

  هئارا د،يآالت خط تولنيدر كشور، كمك به ساخت ماش    يو مهندس  يطراح يداخل یتوانمند یارتقا منظوربه 

و   يخدمات فن   داراني از خر تي حما  یبرا دي و ضعععمانت خر   دي مق تسعععهيالت تأمين مالي خارجي )فاينانس(     

  راتعه صاد تا خدمات پس از فروش در داخل و خارج از كشور، توس   يمراحل از طراح هيدر كل يرانيا يمهندس 

اشتغال    جاديدر كشور و با هدف ا  ديو ساخت كامل خط تول  يطراح یتوانمند جاديو ا يو مهندس  يخدمات فن

 :داريمولد و پا

ي سه ط 22/8/1390ي مصوب ( قانون امور گمرك119ماده ) «غ»موضوع بند  یحقوق ورود تيمعاف الف(

 .شوديحذف مدرصد  33سال و هر سال به ميزان 

 صتشخي به كه كشور داخل به تجهيزات و آالتماشين واردات ورودی حقوق ( از%10ده درصد ) ب(

 تخصصيرماد صندوق به داخلي، توانمندی تقويت با هستند داخل ساخت مشابه صمت دارای وزارت

 گيردمي تعلق آالتماشين ساخت حمايت از صنايع جهت حمايت از صنايع پيشرفته ذيل اين وزارتخانه

 از مايتح به نسبت خود داخلي منابع و همچنين منابع اين از استفاده با است مذكور موظف صندوق و

 نمايد. اقدام صنعت اين

 را داخل ساخت مشابه دارای آالتماشين فهرست انهيصورت سالبه است موظف صمت وزارت تبصره:

 .نمايد اعالم گمرك به و تعيين

 (10ماده )

و حفاظت از  فناورانه در كشور داتيتول يمال نيو تأم (سكير) خطر پوشش یها برابا هدف صدور ضمانتنامه 

محصوالت  ندكنندگايتول قيكسر وثا نيتأم منظوربهو  يالمللنيب یهاميفناورانه در برابر تحر یوكارهاكسب

و فناوری  های پژوهشو همچنين نظارت، هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در صندوق و فناورانه انيبندانش

بنيان و انشها و مؤسسات د( قانون حمايت از شركت5به ماده )« 4»عنوان تبصره دولتي، متن زير بهغير

 شود:( اضافه مي1389ها و اختراعات )مصوب سازی نوآوریتجاری
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 است موظف شكوفايي و صندوق نوآوری

سسات ؤها و ماز شركت قانون حمايت با مطابق خود بودجه منابع درصد نيم سهم محل از الف(

 هایصندوق از حمايت به نسبت 30/08/1389مصوب  ها و اختراعاتسازی نوآوریبنيان و تجاریدانش

 از استفاده پوشش خطر همچنين و ضمانتنامه فناوری صدور جهت دولتيفناوری غير و پژوهش

 نمايد اقدام بنياندانش محصوالت

ناوری های پژوهش و فهای صادر شده توسط صندوقضمانتنامهكارهای تسهيم ريسك، با تدوين سازو ب(

 را پشتيباني نمايد.

جمهوری و بيمه برنامه توسعه ضمانت فناوری در كشور را با همكاری معاونت علمي و فناوری رياست ج(

يندگي ها، گسترش نماكننده ضمانتنامه با بانكهای صادرمركزی و با تمركز بر افزايش تعامل صندوق

های نامههای صادركننده ضمانت و تسهيل صدور ضمانتفزايش همكاری بين صندوقهای بزرگ، اصندوق

 و اجرا نمايد.  االجرا شدن اين قانون تدوينماه پس از الزم 6های ضمانت دولتي، اتكايي به پشتوانه صندوق

و  تالياطالعات تسه الزم به سامانه متمركز يدسترسضمن ايجاد موظف است  یبانك مركز -(11ماده )

ها و مؤسسات شركت از تيقانون حما (5))موضوع ماده  ييو شكوفا یصندوق نوآور برایتعهدات )سمات( 

ه برداری و حدود دسترسي را ظرف مدت سهای بهره، ضوابط و چارچوب(5/8/1389مصوب  انيبندانش

 نمايد. ماه پس از ابالغ اين قانون در قالب يك دستورالعمل تدوين و ابالغ

 (12ماده )

به  يبالعوض دولت یهاكمك»عبارت  ان،يبندانش ديو توسعه و رونق تول قيتوان تحق یمنظور ارتقاهب 

عنوان به «یبا هدف توسعه فناورها و مراكز رشد ر پاركو واحدهای فناور مستقر د انيبندانش یهاشركت

 .شودياضافه م 3/12/1366مصوب  ميمستق یهااتيقانون مال (127)به ماده « د»بند 

 (13ماده )

ي يهای اجرابه دستگاه يپژوهش یدستاوردها یسازیتجار ليتسهو  در راستای توسعه و انتشار فناوری 

ها اد با دانشگاهكه در چارچوب قراردهای فكری خود را تمام يا بخشي از حقوق و داراييشود اجازه داده مي

ها و به دانشگاهبا رعايت شروط زير است و مؤسسات پژوهشي و فناوری دولتي ايجاد و حاصل شده

 :شده واگذار نمايند مؤسسات ياد

 تبط،های فكری در چارچوب قوانين مردانشگاه يا مؤسسه پژوهشي مكلف است ضمن ثبت دارايي الف(

های تدرصد سهام به شرك 49ت در حداكثر های فكری را با مشاركسازی آن، حقوق داراييجهت تجاری

 زايشي پژوهشي و با اولويت توليد محصول يا ارائه خدمات در داخل كشور واگذار نمايد. 

 شود.در صورت انحالل شركت مذكور مالكيت دارايي فكری به دانشگاه بازگردانده مي -تبصره
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ر عوايدی پژوهشي و وراث قانوني آنها دها و مؤسسات های فكری در دانشگاهكنندگان داراييايجاد ب(

انشگاه الذكر نصيب دهای زايشي پژوهشي فوقها در شركتهای فكری ايجاد شده توسط آنكه از دارايي

  گردد سهيم هستند.مي

 ريدر مس يياجرا یهادستگاه یو معنو یو امكانات ماد زاتيتجه ها،ييدارا یريكارگهاجاره و ب -تبصره

 .ع استآنها بالمان یمنابع درآمد شيو افزا يشيزا یهاو توسعه شركت يپژوهش یدستاوردها یسازیتجار

های فكری مذكور در برداری از داراييبرداری اجباری در بهرهحق دولت در استفاده از مجوزهای بهره ج(

 چارچوب قوانين مرتبط محفوظ است.

رايي در صورت انصراف دانشگاه يا مؤسسه پژوهشي در تصاحب مالكيت دارايي فكری، دستگاه اج د(

دارايي فكری  سازی آن با اولويت واگذاری تمام يا بخشي از حقوقتواند رأساً اقدام به ثبت و تجاریمي

 به شركت زايشي پژوهشي نمايد. 

د ايجاد يا عق ندهای اجرايي ثبت دارايي فكری،فراي الزامات و اجرايي اين ماده مشتمل بر نامهنييآ

 یوزرا هادشنيبه پهای فكری سازی داراييقرارداد با شركت زايشي و نحوه تسهيم عوايد ناشي از تجاری

 یفناور و يو معاونت علم یجهاد كشاورز ،يبهداشت، درمان و آموزش پزشك ،یو فناور قاتيعلوم، تحق

 .رسديم رانيت وزئهي بيبه تصو جمهورسيرئ

 (14ماده )

ال پس از س 5به مدت حداقل ، با حفظ مالكيتهای اجرايي مجازند امالك مازاد خود را كليه دستگاه 

 یهاشركت های خالق ونوپا، واحدهای فناور، شركت وكارهایكسب االجرا شدن اين قانون بهالزم

 آن شريك شوند. در منافع مابيناساس قراردادهای فيبراختصاص داده و  انيبندانش

 و غيردولتي دولتي هایدستگاه كليه بالاستفاده اماكن آمار و مكلفند اطالعات هااستانداری :تبصره

 ظرف انددهبرخوردارگردي بالاستفاده فضاهای ايجاد جهت در دولتي منابع و تسهيالت از كه را استان

جمهوری جهت بررسي رئيس فناوری و علمي معاونت به و نموده احصا قانون اين ابالغ از پس ماه سه

 هایستگاهغيرمنقول د اموال برداریبهره تعيين و مستندسازی كميسيون در طرح و كاربری تغيير امكان

 .نمايند ارائه كشور اجرايي

 (15ماده )

فناورانه  یهاتيرفظ یدر ارتقا يالمللنيب یو قراردادها يمهم مل یهااز طرح يناش یاستفاده از تقاضا منظوربه 

های وآورانه شركتهای فناورانه و نارزيابي ظرفيت سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است ،يو نوآورانه داخل

 یبندو طبقه تيصالح صيتشخجمهور در يسا همكاری معاونت علمي و فناوری رئبنيان را بدانش

انون حداكثر ( ق4ماده ) «4»بند  «1»تبصره وفق تكليف قانوني مندرج در  مانكارانيمهندسان مشاور و پ

   د.منظور نماي 1398مصوب ي رانيا یاز كاال تيكشور و حما يو خدمات یدياستفاده از توان تول
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 (16ماده )

  تيفعال یرتقاا یدر راسععتا یفكر یهاييدارا و رفع موانع معامله انيبنمحصععوالت دانش ديتول یبا هدف ارتقا 

 اقدامات زير انجام شود: انيبندانش یوكارهافناورانه كسب

 یحسابدار استانداردهای جمهوریرياست علمي معاونت همكاری با دارايي و اقتصاد وزارت الف(

 ثبت منظورهب نوآفرين و خالق بنيان،دانش هایشركت الزامات و نيازها بر منطبق را های نامشهوددارايي

 .نمايد ابالغ و اصالح قانون اين تصويب از ماه سه ظرف دانش فني ارزش

در كارگروهي  بنياندانش هایشركت فني دانش گذاریوثيقه نحوهنامه ارزشگذاری دانش فني و آيين ب(

نت علمي و بانك مركزی و معاو متشكل از وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارايي،

 برسد. اين قانون به تصويب هيئت وزيرانماه پس از ابالغ  6جمهور تهيه و ظرف مدت فناوری رئيس

 رسمي كارشناس توسط بنيان،دانش هایشركت يفن دانش ارزش ارزيابي تجديد -«1»تبصره 

 از جوزم دارای قضائيه قوه كارشناس يا دادگستری رسمي كارشناسان كانون مجوز از دارای دادگستری

 جمهور،رئيس یفناور و علمي معاونت تأييد با قضائيه قوه كارشناسان و مشاوران حقوقي وكال، امور مركز

 .گيردمي صورت جمهوررئيس فناوری و علمي تأييد معاونت مورد كارگزاران يا

از  عما مالي، خدمات دريافت برای گذاریوثيقه قابليت شده ارزيابي تجديد فني دانش -«2»تبصره 

و  دولتي هایصندوق اعتباری، مؤسسات و هابانك نزد ضمانتنامه، صدور و تسهيالت و وام اعطای

 .دارد را فناوری و پژوهش هایصندوق و شكوفايي و نوآوری صندوق ای،توسعه

 (17ماده )

بخش  یوكارهاكسب یدارياز پا نانيو اطم يرونيب داتياقتصاد كشور در برابر تهد یسازمنظور مقاومهب 

اكثر  به قانون حد (5)ماده  «ج»عنوان بند به ريكوچك و متوسععط، متن ز یهابنگاه ژهيوبه يخصععوصعع 

 :شوديافزوده م كشور و حمايت از كاالی ايراني يو خدمات یدياستفاده از توان تول

قانون به  ني( ا2) موضععوع ماده یهاقانون، ارجاع كار توسععط دسععتگاه نيشععدن ا االجراالزم خياز تار (ج

  یها گاه و قرار )ره( فرمان حضعععرت امام   يينهادها و سعععتاد اجرا    ادها، ي بن ،يردولتيغ يعموم ینهادها  

  ريدر غ .ست يكشور قادر به انجام كار باشند، مجاز ن   يتعاون اي يكه بخش خصوص   يدر صورت  ،يسازندگ 

ستفاده از ظرف  ازيصورت و ن نيا ستگاه    نيباالتر شنهاد يشده، ارجاع كار با پ  ذكر ینهادها تيبه ا مقام د

 قانون، مجاز خواهد بود. ني( ا19) نظارت موضوع ماده تيئه بيو تصو يياجرا

آن هر  یكل كشور بوده و گزارش اجرا يبند برعهده سازمان بازرس نيا ینظارت بر حسن اجرا -تبصره

 ارسال خواهد شد. یو دفتر مقام معظم رهبر ياسالم یبه مجلس شورا باركيماه  6
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 (1۸ماده )

بخش  یوكارهاكسب  یدارياز پا نانيو اطم يرونيب داتياقتصاد كشور در برابر تهد   یساز منظور مقاومهب

اكثر  به قانون حد (5)ماده  «ج»عنوان بند به ريكوچك و متوسععط، متن ز یهابنگاه ژهيوبه يخصععوصعع 

 :شوديافزوده م كشور و حمايت از كاالی ايراني يو خدمات یدياستفاده از توان تول

  50بيش از  كليه اشخاص حقوقي كه مجموعاًقانون به  ني( ا2موضوع ماده) یهاارجاع كار توسط دستگاه  (ج

دها و سععتاد  نها ادها،يبن ،يردولتيغ يعموم ینهادهادرصععد مالكيت آنها مسععتقيم يا غيرمسععتقيم در اختيار 

كشور    ينتعاو اي يخصوص   كه بخش يدر صورت  ،ي باشد سازندگ  یهاو قرارگاه )ره(فرمان حضرت امام  يياجرا

ذكرشده، ارجاع    یانهاده تيبه استفاده از ظرف  ازيصورت و ن نيا ري. در غست يقادر به انجام كار باشند، مجاز ن 

حداكثر   ( قانون19) نظارت موضععوع ماده تيئه بيو تصععو ييمقام دسععتگاه اجرا نيباالتر شععنهاديكار با پ

 بود. ، مجاز خواهد1398حمايت از كاالی ايراني مصوب كشور و  يو خدمات یدياستفاده از توان تول

آن هر  یكل كشور بوده و گزارش اجرا  يبند برعهده سازمان بازرس   نيا ینظارت بر حسن اجرا  -تبصره 

 ارسال خواهد شد. یو دفتر مقام معظم رهبر ياسالم یبه مجلس شورا باركيماه شش 

 (19ماده )

  انيم يهماهنگ جاديدر آمار و اطالعات و ا تيشععفاف جاديكشععور، ا یهاشععرفتيرصععد مداوم پ منظوربه 

 :انيبنهنگام اقتصاد دانشي در ارائه آمار و اطالعات بهيهای اجرادستگاه

 جمهورسيرئ یو فناور يمعاونت علم شورای عالي عتف و یموظف است با همكار رانيمركز آمار ا

و  یسازادهيپ ،ينامه طراحنييرا منتشر كند. آ انيبنحوزه اقتصاد دانش یانه آمارهايصورت سالبه

و  برنامه سازمانبا همكاری  رانيمركز آمار ا یسواز «انيبناقتصاد دانش یسامانه آمار» يروزرسانبه

. شوديمصوب م رانيوز ئتيو توسط ه هيتهمعاونت علمي و فناوری شورای عالي عتف و و بودجه كشور 

 .شوديارائه م ياسالم یبه مجلس شورا رانيتوسط مركز آمار ا باركيماه  6سامانه هر نيگزارش ا

و معاونت  تف، شورای عالي عیو بانك مركز ياجتماع نيكشور، سازمان تأم ياتيسازمان امور مال تبصره:

 ورندآفراهم  امكان را نيا انيرانيموظفند با اتصال به سامانه كارپوشه ا یجمهوراستير یو فناور يعلم

 در انينرايكارپوشه ا قيها از طراطالعات مربوط به آن يو حقوق يقيكه در صورت درخواست اشخاص حق

 .ردياطالعات قرار گ يدستگاه متقاض ارياخت

 (20ماده )

و  یتبادالت فناور ليباال و تسه ریو با فناو انيبنكنندگان محصوالت دانشدياز تول تيبا هدف حما

اختراعات  يمل اديبن»آنها  یسازیو تجار ييدرآمدزا ،يداخل تيفياختراعات با ك يالمللنيمنظور ثبت بهب

 ،یفكر تيوكار مالككسب بومستيزو توسعه  جاديا ،یفراهم نمودن تبادالت نوآور تيبا مأمور «رانيا

و  يدرآمد مل شيخلق سود و افزا یدر راستا يالمللنيب تيفيگسترش فرهنگ ثبت اختراعات باك
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و  يوابسته به معاونت علم ييت امنائعنوان مؤسسه هيبه ،یفكر تيو كسب درآمد از مالك یازسیتجار

 یو فناور يمعاونت علم شنهادين مؤسسه به پي. اساسنامه اشوديم سيدر كشور تأس جمهورسيرئ یفناور

 از طريق قوه قضائيه ثبت رسمي شود. و رسديم رانيت وزئهي بيبه تصو تهيه و جمهورسئير

 (21ماده )

 یهاو توسعه در شركت قيتحق یهاتيو فعال يپژوهش یهاپرو ه یاجرا تيظرف یبا هدف ارتقا 

كشور  يدماتو خ یدي( قانون حداكثر استفاده از توان تول12ماده )« ب»و « الف» یدر بندها انيبندانش

و  يعلم تنو معاو»عبارت  «يبهداشت، درمان و آموزش پزشك»بعد از عبارت  يرانيا یاز كاال تيو حما

 .شودياضافه م «یجمهوراستير یفناور

 (22ماده )

 و فناور: انيبندانش یهاشركت تيفعال طيكار و بهبود شراوكسب یفضا ليمنظور تسههب 

ن قانون، ماه از تاريخ ابالغ اي 6وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف حداكثر  الف(

« كاروهای جديد كسبادكاری و ساير شيوهكارهای نوپا، مشاغل آزوتأمين اجتماعي كسبيمه نامه بآيين»

شرايط  های مجازی يا ساكن فضاهای كار اشتراكي،را شامل تعيين حق بيمه، صدور كد برای كارگاه

تهيه ي را های مرتبط با قانون تأمين اجتماعتشخيص مصاديق بدهي، جرائم و بازرسي پرداخت حق بيمه،

 و به تصويب هيئت وزيران برساند.

 شود: اصالح ريبه شكل ز 29/8/1369( قانون كار مصوب 148ماده ) ب(

خود نزد  نمودن كارگران واحد مهيقانون مكلف هستند، نسبت به ب نيمشمول ا یهاكارگاه انيكارفرما

 .نديانم اقدام يمورد تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع یهااز صندوق يكي

بدون  تواننديمسلح و كاركنان وزارت اطالعات( م یروهايكادر ن یاستثنابه) شدگانمهيب هيكل -تبصره

و  مهيب نقل و انتقال حقصندوق و  رييخود اقدام كنند. تغ یامهيصندوق ب ريينسبت به تغ تيمحدود

 پذيرد.موضوع صورت مي در چارچوب ساير قوانين مرتبط با یامهيب یهاصندوق نيب یامهيسوابق ب

 (23ماده )

ه مجلس بقانون را  نيا یگزارش اجرا باركيماه  6موظف است هر  جمهورسيرئ یو فناور يمعاونت علم 

 .ديارائه نما ياسالم یشورا
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