
 ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم پنجساله برنامه قانونمواد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در 

 (اسالمی شورای مجلس 41/41/4931 مصوب)

 

 کشاورزی -7بخش 

های کلی اقتصاد مقاومتی در  دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست -94ماده 

نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و جهت تأمین امنیت غذایی و 

ویژه محصوالت دارای مزیت  درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به%( 59)درصد پنج

وری  های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیلل زنجیره

های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام  آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص

 :دهد

کارگیری ارقام مقاوم،  زراعی، تولید و تأمین و به نژادی و به توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به -الف

اسب بخار در ( 21/0)صدم  ن ساالنه حداقل دوازدهخوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کرد

 هکتار

انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت  -ب

در طول اجرای . عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی این قانون به( 20)ماده ( الف)مطابق تبصره بند 

با  12/6/2161، قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب (12)ماده ( ب)ه، بند قانون برنام

 .نماید االجراء می اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف

 افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات -پ

نه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود فراهم نمودن امکانات مصرف بهی -ت

 کود و سم( فرموالسیون)و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت ( کمپوست)آلی

تقویت شرکتهای گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری،   سرمایه -ث

 ، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزیبنیان دانش

 
 

 -93ماده 

قانون اساسی در ( 44)های کلی اصل چهل و چهارم  دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست -الف

را حداقل معادل  وری مصرف آن وری استحصال و بهره برداری آب آشامیدنی، بهره جهت اصالح نظام بهره



آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین %( 10)درصد ارتقاء دهد و نیز حداقل سی%( 10)درصد سی

 .کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید

وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت  -تبصره

های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از  کن شیرین آب%( 00)دحداقل معادل هفتاددرص

کن از طریق انتقال  شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین

مراکز پژوهشی و  مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و. فناوری به داخل انجام دهد

 .شود انجام میبنیان  شرکتهای دانش

 

 –19ماده 

شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن  -الف

 .شوند می 0/0/2100جمهوری اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو  موظف است از زمان الزمدولت  -ب

برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات  تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره

 .م نمایدپروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدا

 
گذاری در  سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه -پ

ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با  ها و سرمایه گیری از ظرفیت بخش هوایی غیرنظامی، بهره

ناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای و انتقال ف بنیان صنایع داخلی دانشرعایت اصل حمایت از 

عالی هواپیمایی کشوری  کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای نیروهای تحصیل

 :به اجراء بگذارد

 توسعه پایدارهای مبتنی بر  مشی های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط بینی و مدیریت نیازمندی پیش -2

سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل  -1

 المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی های مشترک داخلی و بین و نقل هوایی کشور با همکاری

ع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنای -1

 .پذیرد ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می

به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت  -ت

و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای ( نتاژمو)در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم



برخوردار خواهند  شرکتهای دانش بنیاناین قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای 

 .بود

جمهور خواهد  این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس  صالحیت احراز و برخورداری از -تبصره

 .بود

قانون حمایت ( 0)قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده ( 91)ماده ( ت)تبصره بند 

 .ها و اختراعات حاکم است سازی نوآوری بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش از شرکت

 

، جمهور با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است - 11ماده 

های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل  وزارتخانه

ضمن رعایت قانون  ای سازماندهی نماید که ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمینن نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال  2/9/2152های مستقیم مصوب  قانون مالیات( 204)

%( 19)که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد  فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی

دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از 

بنیان  شرکتهای دانشنهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و 

 .گیردصورت  داخلی

 

وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش  بنیان، افزایش بهره منظور تحقق اقتصاد دانش به- 31ماده 

 :فناوری کشور  المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و همکاری و تعامالت فعال بین

بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات  منظور پیشتازی در اقتصاد دانش دولت مجاز است به -ج

 بنیان شرکتهای دانشهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از  بنیان سیاست دانش

حور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات های تقاضام مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش

های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل  آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه

 .بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید را کارفرما و یا بهره های آن از هزینه%( 92)پنجاه و یک درصد 

بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای  وری دانش وع این قانون برای گسترش بهرهدستگاههای اجرائی موض -چ

و فعاالن اقتصادی کشور در  بنیان و فناور شرکتهای دانشایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت 

زنجیره تولید  ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در»سازمان مکلف است طرح . المللی فراهم آورند زنجیره تولید بین



را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و « المللی بین

 .پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید

 

 -31ماده 

گذاری  زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه منظور افزایش درون دولت مکلف است به -الف

 9/1/2115ها و اختراعات مصوب  سازی نوآوری بنیان و تجاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش

با مشارکت شرکتهای  کشوربنیان در داخل  تأسیس شرکتهای دانشو اصالحات و الحاقات بعدی از 

خارجی صاحب صالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در 

دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این زمینه  های انرژی شامل باالدستی و پایین حوزه

 .در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید

 بنیان باید شرکتی دانشنمایند  شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می -بصرهت

گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند  سهم متخصصان و سرمایه%( 92)ویک با حداقل پنجاه

 .تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد


