
 

 

      

 

  

 فراخوان واگذاری اراضی
نپارک علم و فناوری استان سمنا  

استقرار و نحوه ثبت درخواست مزایاشرایط، ضوابط،   
1399پاییز   



رکت عه از مزیتهاي فناور و دانشبه منظور برخورداري ـش ده در  بنیان و واحدهاي تحقیق و توـس ریح ـش قانون  هاي تـص

رک سـات دانشتحمایت از ـش ازي نوآوريبنیان و تجاريها و موـس امان بخشـی پذیرش  ها و اختراعات، بهـس براي  منظور ـس

نماید،  عـضویت و اـستقرار در پردیس پارك علم و فناوري اـستان ـسمنان، این پارك، پذیرش را در قالب فراخوان را اعالم می

طرح جامع پارك علم و فناوري اســـتان ســـمنان، پس از طی مراحل تا براســـاس آن، قطعات محدودي از فاز اول اجراي 

 ساله واگذار شود. 99ارزیابی متقاضیان، به صورت اجاره  

 شرایط پذیرش:

 مخاطبان پذیرش در پردیس پارك علم و فناوري استان سمنان:

 هاي خارج شده از مراکز رشد پاركتمامی شرکت •

 بنیان  هاي دانششرکت •

 فنی ت مهندسی یا ارایه دهنده دانشهاي خدماشرکت •

 هاي غیردولتیها و شرکتواحدهاي تحقیق و توسعه صنایع و سازمان •

 هاي ذي ربطواحدهاي تحقیقاتی و فناوري داراي مجوز از وزارتخانه •

 مراکز توسعه فناوري •

 شتاب دهنده ها و مراکز رشد خصوصی •

 ماه است. 18پذیرش،  مهلت مجاز براي احداث ساختمان، پس از مراحل 

هاي واجد ـشرایط به ـصورت  با توجه به محدودیت اراـضی باقیمانده طرح جامع و تعداد باالي متقاـضیان، انتخاب ـشرکت

 رقابتی و از میان کلیه متقاضیان در محدوده زمانی با رعایت معیارهاي زیر خواهد بود:

 

 شرایط اولیه پذیرش واحدهاي فناور  

 حصول شاخص هاي رشد یافتگی مناسب در واحد متقاضی •

 در اختیار داشتن نیروي ثابت متخصص مرتبط با زمینه فعالیت شرکت متقاضی •

 داشتن مشتري یا حداقل گردش مالی قابل قبول در سال •

 ارایه برنامه مدون کاري در خصوص تجاري سازي محصول و برنامه هاي توسعه اي آتی شرکت •

 سال فعالیت مرتبط با موضوع مورد نظر براي استقرار در پارك  2اشتن حداقل  د •

 ارایه تاییدیه هاي محصول از مراجع ذي صالح •

 



 شرایط پذیرش واحدهاي تحقیق و توسعه شرکت

 R&Dنیروي تمام وقت کارشناس یا باالتر در واحد    3داشتن حداقل   •

 میلیارد ریال گردش مالی در شرکت مادر 10داشتن حداقل   •

 سال سابقه فعالیت شرکت مادر 3حداقل   •

 در پارك  R&Dارایه برنامه کاري مدون و مصوب توسط سازمان مادر در خصوص فعالیت هاي واحد   •

 رار در پارك علم و فناوري استان سمنانمزایا و مشوق هاي قانونی استق

بنیان و هاي دانشقانون برنامه چهارم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن و قانون حمایت از شرکت  47بر اساس ماده  

ــرکتتجاري ــتقرار ش ــازي اختراعات مزایاي اس ــمنان همچون مناطق آزاد س ــتان س ها در پردیس پارك علم و فناوري اس

 ر گرفته شده است، این مزایا به شرح زیر است:اقتصادي در نظ

 معافیت مالیاتی •

 معافیت عملکرد ساالنه •

 معافیت قراردادهاي پژوهشی و مهندسی •

 معافیت حقوق پرسنل •

 معافیت از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی •

 قوانین کار مانند مناطق آزاد •

 آزاد  مبادالت مالی با خارج مانند مناطق •

 ارایه تسهیالت ساخت در اراضی پارك به شرکت هاي متقاضی از طرف پارك و قندوق نوآوري و شکوفایی •

هاي متقاضی با حمایت صندوق پژوهش و فناوري استان سمنان و صندوق  گذاري مشترك با شرکتامکان سرمایه •
 نوآوري و شکوفایی  

 
نامه چهارم توـسعه نقل و انتقال ارزها از خارج از کـشور به پارکها و قانون بر 47آیین نامه اجرایی ماده   13بر طبق ماده  

از پارکها به خارج از کـشور توـسط واحدهاي فناور مـستقر در پارك ها از طریق ـشبکه بانکی با مجوز هیات امناي پارك آزاد 

 بوده و بانک مرکزي موظف به ایجاد شرایط اجراي مفاد این ماده شده است.

اده    14اده  همچنین بر طبق مـ  ه اجرایی ـم اـم ت    47آیین ـن ا موافـق د ـب اور می توانـن اي فـن دـه ارم، واـح ه چـه اـم انون برـن ـق

مدیریت پارك نسبت به واردات و صادرات کاالها و خدمات خود در چارچوب ماموریت هاي محول شده و قانون صادرات و 

 واردات اقدام نمایند.



 فرآیند بررسی درخواست پذیرش و انعقاد قرارداد

قاضـیان پذیرش در طرح جامع پارك علم و فناوري، الزم اسـت فرم درخواسـت پذیرش را تکمیل و به پارك تحویل مت

ـــیان، و ـتایـید طرح در ـکار گروه فنی و معـماري، فرآیـند انعـقاد قرارداد واـگذاري   نـماـید. پس از ارزـیابی فنی و ـمالی متـقاضـ

 هاي تایید شده انجام خواهد شد.اراضی به شرکت

نام و کامل  ذکر اسـت، با توجه به محدودیت قطعات قابل واگذاري، عالوه بر معیارهاي تعیین شـده، زمان ثبت  شـایان 

 بودن مدارك ارسالی نیز در تعیین اولویت انتخاب قطعه و انعقاد قرارداد با متقاضیان اثرگذار خواهد بود.

  023-32300275توانند با شماره تلفن  هاي ارسالی، میمندان جهت کـسب اطالعات بیشتر و پیگیري درخواستعالقه

ت و فایل 170داخلی   ل نمایند و براي تحویل فرم درخواـس اعت اداري به تماس حاـص هاي مربوط به مدارك ثبت نام در ـس

ســمنان، ســاختمان معاونت فناوري، طبقه اول، اداره توســعه  آدرس: شــاهرود، بلوار دانشــگاه، پارك علم و فناوري اســتان  

 ند.یارسال نما  crm.sstp.irزیرساخت فناوري پارك مراجعه نمایند و یا مدارك خود را از طریق 

 


