
شماره سریال:           ١١٤٠٤۷٤١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣٢٩٠٦١شماره:
١٤٠١/٠٣/١١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

 بخشنامه هاي گمركات اجرائی
 بخشنامه هاي ستاد (ساختمان شماره ۱ و ۲ )

با سالم 
          بپیوست ضمن ارسال «قانون جهش تولید دانش بنیان » به شماره ١١/١۵۸١۵-۵٦ مورخ ١٤٠١/٠٢/٣١ ،  موارد 

مرتبط با سازمان گمرک بشرح زیر جهت آگاهی و اقدام الزم ارسال می گردد :
موارد خاص مرتبط با گمرک:

ماده  (۳) :  به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (١١٩) قانون امور گمرکی اصالحی مصوب 
١٣٩٤/٠٢/٠١ حذف می شود و واردات ماشین آالت و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول 
حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت 
داخل، ساالنه حقوق ورودی این کاالها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند «د» ماده (١) قانون امور 

گمرکی مصوب ١٣٩٠/۸/٢٢را تعیین نماید.
ماده ( ۴):  به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:

الف- در بند «ح» ماده(١) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود:
«ضمانتنامه صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار 

سنجی و رتبه بندی اعتباری»
موارد عام :

ماده (۴):
ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی و 
شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کاال و ماشین آالت، معامالت 
پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 
صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده(٤٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

مصوب ١٣٩٤/٠٢/٠١ را بپذیرند.
پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده(٩) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی مصوب ١٣٩۸/٠٢/١۵ الحاق می شود:

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام 
معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز 
رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان 
تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات 
متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، 
الزم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه 

از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده(۵): کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش 
عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد 
پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و 
مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) 
اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بالعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد 
امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد 
نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و 

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مـاده( ۶) : در راستای حمایت از پارکهـای علـم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند امالک، زمین و ساختمان های خود را 
برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهای 
خالق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه 

ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده( ۷) : به منظور حمایت از کاالهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و 
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کاال و خدمات دانش بنیان از محل بودجه 
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پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده(١٢) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور از کاالی ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کاال و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.

ماده(۱۰):  به منظور رونق بازار محصوالت دانش بنیان:
الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده(٢٩) قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣۸٣/٠١/٢۵ به شرح ذیل الحاق می شود:

ی- در مواردی که به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور 
ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان 
موضوع ماده(٢) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به 
برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در 
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خالق، بدون 

انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
تبصره –مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵٠ ٪) 

مبلغ اولیه قراردادی یا به میزانی که تحقق قراردادمنوط به آن است،باتأییدکارگروه مزبورقابل افزایش است.

 

 

رونوشت:
 جناب آقای مقدسی مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار.

 جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت آگاهی و اقدام الزم.
 سرکار خانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت آگاهی و اقدام الزم.

 جناب آقای حسینی لر سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و اموربین الملل جهت آگاهی و اقدام الزم.
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