
 ١٠/٥/١٣٨٤                                          هـ٣٢٨٦٣ت/٢٨٦٠٩شماره

  وزارت آار و اموراجتماعي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
  تجاري ـ صنعتي  سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

 وزارت علوم، ٣/٢/١٣٨٤و مورخ / ٤٦٦به پيشـنهاد شمـاره  بنا ٥/٥/١٣٨٤هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ        
نامه  تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آيين

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را به شرح زير ) ٤٧(اجرايي ماده 
  :دتصويب نمو

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) ٤٧(نامه اجرايي ماده  آيين
  اسالمي ايران

   تعاريف فصل اول ـ       

  
  :روند ها و عبارتهاي مشروح مربوط به آار مي ها و عبارتهاي زير به جاي واژه نامه واژه  در اين تصويب ـ١ماده        
  .شوند پارآهاي علم و فناوري آه با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايجاد مي : الف ـ پارك       
  .واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارآهاي علم و فناوري: ب ـ واحدهاي فناوري        
 .رييس پارك: پ ـ مديريت پارك        

  
   فصل دوم ـ معافيتهاي مالياتي و عوارض       

 واحدهاي فناوري آه در پارك به فعاليت اشتغال دارند، نسبت به فعاليتهاي مذآور از تاريخ صدور مجوز  ـ٢ماده        
 ـ ١٣٧٢قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ـ مصوب ) ١٣(توسط مديريت پارك از معافيت موضوع ماده 

  .برخوردار خواهند بود
نمايند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول آشور معاف  فناوري آه در پارآها فعاليت مي آليه واحدهاي  ـ٣ماده        
 .باشند مي

  
   فصل سوم ـ سرمايه گذار خارجي       
 نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به پارك و چگونگي و ميزان مشارآت  ـ٤ماده        

گذاري خارجي انجام   منطبق و براساس مقررات قانون تشويق و حمايت سرمايهخارجيان در فعاليتهاي هر پارك،
  .خواهد شد

نامه شماره  گذاري خارجي در پارآها براساس مقررات مناطق آزاد، تصويب  جهت پذيرش سرمايه ـ٥ماده        
ستقر در پارآها قابل  و اصالحات بعدي آن با اصالحات زير براي واحدهاي فناوري م١٦/٣/١٣٧٣ك مورخ ٢٣ت/٣٣٤٣٢

   :اجرا مي باشد
« جايگزين عبارت » مديريت پارك«عـبارت ) ١٤(و ) ١٣ ( ،)١٢(، )١١(، )١٠(، )٨(، )٦(، )٤(، )٣(، )١(ـ در مـواد ١       

  .گردد مي » سازمانهاي مناطق
« جايگزين واژه » پارك«واژه ) ١٥(و ) ١٢(، )١١(، )١٠(، )٩(، )٨(، )٧(، )٦(، )٥(، )٤(، )٣(، )١(ـ در مواد ٢       
  .شود مي» مناطق
  .شود حذف مي) ٢( ـ ماده ٣       
جايگزين آن » خارجي«حذف و واژه » اين مقررات) ٢(موضوع ماده « عبارت ) ٦(ماده » ١« ـ در تبصره ٤       
  .شود مي

» وزارت علوم، تحقيقات و فناوري«حذف و عبارت » دبيرخانه و سازمانهاي مناطق آزاد« عبارت ) ٦( ـ در ماده ٥       
  .شود جايگزين آن مي

وزراي عضو شوراي « جايگزين عبارت » هيئت وزيران« عبارت) ١٠(و تبصره ماده ) ٦(ماده » ١« ـ در تبصره ٦       
  .شود مي» عالي مناطق آزاد

دبيرخانه شوراي عالي « بارت جايگزين ع» وزارت علوم، تحقيقات فناوري« عبارت ) ٦(ماده » ١« ـ در تبصره ٧       
 .شود مي» مناطق آزاد

  
    روابط آار فصل چهارم ـ       

 امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط آار در واحدهاي فناوري مستقر در پارآها مشمول  ـ٦ماده        
 و اصالحات بعدي آن با ١٦/٣/١٣٧٣ك مورخ ٢٥ت/٣٣٤٣٣نامه شماره  ضوع تصويبمقررات اشتغال در مناطق آزاد، مو

  :باشد لحاظ اصالحات زير مي
جايگزين عبارت » مديريت پارك«عبارت ) ٤٣(و ) ٣٨ ( ،)٣٧(، )٣٦(، )٣٥(، )٣٠(، )١٠(، )٦(، )٣(، )١( ـ در مواد ١       

  .شود مي» سازمانهاي مناطق« 
« جايگزين واژه » پارك«واژه ) ٥١(و ) ٤٣(، )٤١(، )٣٧(، )٣٦(، )٢٦(، )١٠(، )٦(، )٣( ،)٢(، )١( ـ در مواد ٢       
  .شود مي» مناطق
، )٤٦(و فصل هفتم شامل مواد ) ٤٥(و ) ٤٤(، )٤٢(، )٤٠(، )٣٩(هاي آن و مواد  با تبصره) ٥(و ) ٤( ـ مواد ٣       



  .شوند حذف مي) ٥٠(و ) ٤٩ ( ،)٤٧(
  .شود و تعريف آن حذف مي» دبيرخانه« واژه ) ١( ـ در ماده ٤       
  .شود حذف مي» بيمه و تأمين اجتماعي«  عبارت  »مقررات« در تعريف ) ١(در ماده   ـ ٥       
 تنظيم امور بازار آار و نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت آار و اموري از اين قبيل در پارآها با رعايت  ـ٧ماده        

نامه برعهده اداره آار و اموراجتماعي شهرستاني است آه پارك در حوزه آن شهرستان واقع شده  ضوابط اين آيين
  .است
 صدور پروانه اشتغال براي اتباع خارجي به تشخيص و درخواست مديريت پارك به عهده اداره آار و  ـ٨ماده        

  .اموراجتماعي شهرستاني است آه پارك در حوزه آن واقع شده است
 هرآارفرمايي آه قرارداد آار با تبعه آشورهاي خارجي منعقد ساخته است، به هنگام پايان قرارداد  ـ٩ماده        

آار و همچنين به تعدادي آه قراردادش پايان پذيرفته است، موظف است مراتب را به اداره آار و اموراجتماعي 
  .شهرستاني آه پارك در حوزه آن واقع است، اطالع دهد

 وزارت آار و اموراجتماعي مكلف است باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي، ـ ١٠ماده        
نامه نمونه انضباط آار را با هماهنگي هيئت امناي هر پارك تهيه نمايد و براي اجرا در اختيار مديريت هر پارك  آيين

  .قرار دهد
 شغل و مزد  قه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، واحدهاي فناوري مستقر در منط ـ١١ماده        

دريافتي آارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه نمايند و به اداره آار و اموراجتماعي شهرستاني آه پارك در حوزه 
  .آن واقع است، اطالع دهند

ري با پارآها در زمينه اجراي مقررات  وزارت آار و اموراجتماعي و واحدهاي تابع آن موظف به همكا ـ١٢ماده        
 .نامه در پارآها مي باشند اشتغال نيروي انساني موضوع فصل چهارم اين آيين

  
   المللي فصل پنجم ـ مبادالت مالي بين       
ري  نقل و انتقال ارزها از خارج از آشور به پارآها و از پارآها به خارج از آشور توسط واحدهاي فناو ـ١٣ماده        

بانك مرآزي جمهوري اسالمي . مستقر در اين پارآها از طريق شبكه بانكي با مجوز هيئت امناي هر پارك آزاد است
  .ايران شرايط اجراي مفاد اين ماده را ايجاد خواهد آرد

ات در  واحدهاي فناوري مي توانند با موافقت مديريت پارك نسبت به واردات و صادرات آاالها و خدم ـ١٤ماده        
  .چارچوب مأموريتهاي محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمايند

 . مبادالت مذآور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف مي باشند تبصره ـ       

  
   فصل ششم ـ مقررات متفرقه       
  .نامه نيز اعمال خواهد شد در اين آيين هرگونه تغييرات آتي در مقررات مناطق آزاد متناسبًا ـ١٥ماده        
  . گمرك ايران تسهيالت الزم را در اين پارآها فراهم نمايد ـ١٦ماده        

  معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

 


