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 مقدمه: 

و به منظور    1398/ 06/ 30از دوره سوم هیات امنای منطقه دو فناوری مورخ   پنجماز نشست  نهم این آیین نامه به استناد دستور 

ها و واحدهای فناور پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به  ه محوری و توسعه محصول هستهدحمایت از پیشرفت ای

   گرفت. قرارشرح زیر مورد تصویب  

 تعاریف  فصل اول:
 نامه عبارتند از: مفاهیم بکار رفته در این آیین

: عدد پایه مورد استفاده در این آیین نامه معادل با نصف نصاب معامالت کوچک مصوب هیات وزیران در  عدد پایه -

 سال خواهد بود. هر 

  و   آورانههای نو های مستعدی که دارای ایدهماهه است که در آن به افراد یا گروه  6ای  دوره  :دوره رشد مقدماتی -

های الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد  دانش محور هستند، مشاوره و آموزش

 ماه قابل تغییر خواهد بود.   9تصویب مرکز رشد حداکثر تا  هویت مستقل حقوقی ارائه می شود. این مدت در صورت  

رشد یافتگی دست پیدا  ساله که طی آن واحد فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای  3ای حداکثر دورهدوره رشد:   -

  20کرده و پس از آن بایستی از مرکز خارج شود. طول این دوره در موارد خاص و با تصویب شورای مرکز تا سقف  

 سال قابل تمدید خواهد بود.  5درصد واحدهای فناور مستقر در دوره رشد تا 

 منا( )اعتبار بند الف مصوبه هیئت ای  اعتبارات حمایتی دوره رشد مقدماتفصل دوم: ❖
زیر  به شرح    تعریف گردیده و  دوره رشد مقدماتیطول  های فناور در  هسته  راستای حمایت ازاعتبارات حمایتی این فصل در  

 گردد: پرداخت می

 اعتبارات حمایتی دوره رشد مقدماتی )اعتبار بند الف مصوبه هیئت امنا(

 )با تایید مدیر مرکز رشد(  ماه شمسی 9لغایت  6 طول دوره حداکثر  

 مصوب هیات امنا در هر سال.  تا سقف یک برابر عدد پایه   مجموع مبلغ قابل پرداخت

 تسویه گردد.  بایستی ماه پس از آن  15پس از اتمام دوره رشد مقدماتی شروع و حداکثر تا  نحوه بازپرداخت 

 

 . باشدبه شرح جدول زیر می این سرفصلموارد قابل قبول هزینه کرد در 

 موارد هزینه کرد نوع اعتبار  ردیف

 اعتبار تحقیق و توسعه 1

 هزینه خرید مواد و ملزومات مصرفی اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی

 (های ساخت و سنجشهزینه)هزینه خرید خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 

 خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه  ههزین

 اجاره سرور و پهنای باند ههزین

 های آموزشی مورد تأیید پارک  شرکت اعضای هسته در دوره اعتبار توانمندسازی   
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 خدماتی )اعتبار بند ب مصوبه هیئت امنا(   -: اعتبار حمایتیسومفصل   ❖
 .قابل پرداخت خواهد بودو به شرح زیر  خدماتی به منظور استقرار واحدهای فناور پذیرفته شده در دوره رشد    -اعتبار حمایتی  

 خدماتی )اعتبار بند ب مصوبه هیئت امنا( -اعتبار حمایتی

 .پایان دوره رشدتا  حداکثر طول دوره 

 . مصوب هیات امنا در هر سال تا سقف دو برابر عدد پایه مجموع مبلغ قابل پرداخت  

 یابد. پرداخت در این فصل به اعتبار تحقیق و توسعه و اعتبارتوانمندسازی اختصاص می

پرداختی موضوع این سرفصل در دو فاز خواهد بود که پرداخت فاز دوم پس از ارائه مستندات  :  الف  نحوه پرداخت 

 هزینه کرد فاز نخست، با تایید کارگروه نظارت مالی پارک علم و فناوری امکان پذیر خواهد بود.  

اره  : به تشخیص کارگروه حمایت مالی پارک علم و فناوری، امکان پرداخت این اعتبار به صورت یکبب

 . نیز وجود دارد

 ،دریافت فاز اول اعتباراتماه شمسی پس از  12های مالی قابل ارائه در این سرفصل،  بازپرداخت حمایت نحوه بازپرداخت 

 گردد.  تسویه می 7-9مندرج در جدول بند  نرخ سود ترجیحیماهه با  30شروع و در بازه زمانی 

 
 

 )اعتبار بند ج مصوبه هیئت امنا(   رشددوره  تحقیقاتی-حمایتی: اعتبار چهارمفصل  ❖
و به شرح زیر قابل پرداخت    باشدمیاعتبارات این فصل جهت پیشبرد ایده محوری و کاری واحدهای فناور مستقر در دوره رشد  

 خواهد بود. 

 شرکت در تورهای بازدید از صنعت، دانشگاه یا پارک   2

 کسب و کار پارک   مرکز خدماتخرید خدمت از 

 خرید خدمت از سایر مشاوران مورد تأیید پارک 

 یابد. ، به تشخیص کارگروه حمایت مالی بایستی به اعتبار توانمندسازی اختصاصدر این سرفصلبخشی از مبلغ مصوب قابل پرداخت  

 تحقیقاتی دوره رشد )اعتبار بند ج مصوبه هیئت امنا(-اعتبار حمایتی

 .تا پایان دوره رشد دوره حداکثر طول  

 . برابر عدد پایه مصوب هیات امنا در هر سال   8حداکثر تا سقف   مجموع مبلغ قابل پرداخت  

 یابد. پرداخت در این فصل نیز به اعتبار تحقیق و توسعه و اعتبارتوانمندسازی اختصاص می

مرحله در طول دوره رشد و با نظر  های مالی موضوع این فصل طی دو تا سه  : پرداخت حمایتالف  نحوه پرداخت 

 گردد. کارگروه حمایت مالی انجام می

: در صورتی که کل اعتبار مصوب تا دو برابر عدد پایه باشد، به تشخیص کارگروه حمایت مالی پارک،  ب

 پرداخت آن در یک مرحله بالمانع است. 
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 ای)اعتبار بند د مصوبه هیئت امنا( توسعه- : اعتبار حمایتیپنجمفصل  ❖
 توانند از این سرفصل استفاده نمایند. می های پارکیو نیز شرکت  (  7-1با رعایت بند ) واحدهای فناور مستقر در دوره رشد

 مصوبه هیئت امنا( ددوره رشد )اعتبار بند  ایتوسعه-اعتبار حمایتی

 تا پایان دوره رشد. حداکثر طول دوره 

قابل   مبلغ  مجموع 

 پرداخت  

 برابر عدد پایه مصوب هیات امنا در هر سال .  20حداکثر تا سقف  

 یابد. پرداخت در این فصل نیز به اعتبار تحقیق و توسعه و اعتبارتوانمندسازی اختصاص می

-نیمه صنعتیسازی/  : پرداخت اعتبار موضوع این فصل، به منظور توسعه محصول جدید، تجاریالف  نحوه پرداخت

المللی، توسعه  های ملی و بین نامهسازی/صنعتی سازی، بازاریابی و بازارسازی، اخذ استانداردها و گواهی

نام و نشان تجاری)برند سازی( به درخواست شرکت و به تشخیص کارگروه حمایت مالی حداکثر در  

 پذیرد.  سه مرحله صورت می

های مالی  بعد، منوط به تسویه بیش از یک دوم حمایت  های : پرداخت مجدد این اعتبار، برای سالب

 خواهد بود.   (7-1)بند  دریافتی قبلی و رعایت سقف قابل پرداخت به هر واحد فناور

  دریافت فاز اول ماه شمسی پس از    12های مالی قابل ارائه در این سرفصل،  بازپرداخت حمایت  -الف  نحوه بازپرداخت

 گردد.  تسویه می  7-9مندرج در جدول بند    نرخ سود ترجیحیماهه با    30، شروع و در بازه زمانی  اعتبارات

آالت خط  اعتبارات اعطایی به واحد فناور در حوزه تامین و خرید تجهیزات و ماشینی که  در صورت  -ب

ماه پس از دریافت    24، به تشخیص کارگروه قابل افزایش تا  اتاین اعتبار  دوره تنفس،  مصوب گردد  تولید

 گردد. تسویه    اتمام دوره تنفسماه پس از    18تا  اعتبارات دریافتی بایستی    در اینصورت   اول می باشد. فاز  
 

 واحدهای فناور نوع و میزان تضامین دریافتی پرداخت اعتبارات حمایتی به   -فصل ششم  ❖
 باشد: دریافت تضامین به شرح زیر می میزان و نحوه  ،نامهبه منظور پرداخت اعتبارات موضوع این آیین

 باشد. ارائه چک صیاد متقاضی و سفته الزامی می نامه،اعتبارات موضوع این آیینکلیه خصوص پرداخت در  -1-6

  بیش از یک برابر عدد پایه ضمانت ضامن معتبر الزامی برای  و    نبودهضامن  معرفی  تا سقف یک برابر عدد پایه نیازی به   -2-6

 است. 

 ده برابر حقوق دریافتی خویش امکان ضمانت خواهد داشت.  سقفهر ضامن معتبر، تا  -3-6

  دریافت فاز اول ماه شمسی پس از    12های مالی قابل ارائه در این سرفصل،  بازپرداخت حمایت:  الف  نحوه بازپرداخت

 گردد.  تسویه می  7-9مندرج در جدول بند    نرخ سود ترجیحیماهه با    30شروع و در بازه زمانی    ،اعتبارات

آالت خط  اعتبارات اعطایی به واحد فناور در حوزه تامین و خرید تجهیزات و ماشینی که  در صورت  -ب

ماه پس از دریافت    24ات، به تشخیص کارگروه قابل افزایش تا  این اعتبار  دوره تنفس،  مصوب گردد  دتولی

 . گردد تسویه    اتمام دوره تنفسماه پس از    18تا  اول می باشد. در اینصورت اعتبارات دریافتی بایستی  فاز  
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  درصد مبلغ اعتبار   120معادل    ارائه وثیقه ملکی  متقاضی بایستی نسبت به  ،و بیشتر  در خصوص مبالغ ده برابر عدد پایه -4-6

 اقدام نماید.

به منظور  و    اعتبارات وجود دارد  مبلغ  درصد  50جهت تضمین  صرفا    معتبرامکان ضمانت ضامن  در خصوص بند قبل،   -5-6

لی  عامل ما  نامه بانکی/ وثیقه غیرمنقول به تشخیص پارک/ ضمانت متقاضی بایستی  درصد دیگر مبلغ اعتبار،    50تضمین  

  ارائه نماید.

 در هر مورد اعتبارسنجی ضامن مطابق قوانین پارک/عامل مالی انجام خواهد شد. -6-6

 تواند جایگزین حداقل تضامین دریافتی شود. می  پارک/عامل مالیبسته به تشخیص    ،وثیقه غیرمنقول،  نامه بانکیضمانت  -7-6

  ر و ضمن تایید گزارش اعتبارسنجی در سیستم بانکی کشو   است که   ضامنی   ،نامهدر این آیین  ضامن معتبرمنظور از    -1تبصره  

را دارا    سال برابر حداقل دستمزد مصوب قانون کار در هر    یک  به میزان  حداقل  مستمر  دریافتی  حقوق،  چک صیاد  دارا بودن

و  دولتی  های نیمهشرکت   ،دولتی  و موسسات  هاشرکت ،  ها، بانک های دولتیبوده و رسمی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی دستگاه

 باشد. مراکز آموزش عالیها و دانشگاه

 ضامنین   / حقوقی دریافتی ضامن معتبر جهت دریافت اعتبارات کافی نبوده و نیاز به ضمانت ضامن  در صورتی که  -2تبصره

) با فرض این موضوع که حداقل دریافتی ضامن معتبر مورد نیاز معادل امکان رعایت تبصره یک این ماده    اما  معتبر دیگری باشد

 : وجود نداشته باشد ینضامن یکی از در خصوص حقوق قانون کار باشد( 

چنانچه ضامن متقاضی، ضامن عادی اعم از کارمند قراردادی، بازنشسته، کسبه و اشخاص دارای پروانه کار و... باشد، دارا   -الف

ماهه آخر منتهی به زمان دریافت اعتبارات برای ضامنین شغل آزاد که موید گردش مالی ماهیانه    6رش  بودن چک صیاد، گزا

برابر حقوق دریافتی قانون کار باشد، فیش    8حداقل معادل حقوق دریافتی براساس قانون کار و یا به صورت میانگین حداقل  

معتبر خواهد   ضامن یک صرفا جایگزین ک الزم جهت ضمانت،حقوقی سه ماهه اخیر کارمند عادی و بازنشسته، از جمله مدار

 بود. 

و فناور مستقر در پارک علم و فناوری سیستان   ، خالقبنیانهای دانششرکت از    شخص حقوقی و  ،متقاضیضامن    چنانچه  -ب

 : ط با شرایباشد  و بلوچستان

  .نفر نیروی بیمه شده 4دارا بودن حداقل  -

 . مستند به اسناد مثبت این امر مبلغ اعتباربرابر  3دارا بودن گردش مالی سالیانه به میزان حداقل  -

اخذ تاییدیه واحد مربوطه )مرکز رشد، امور موسسات، صنایع خالق( مبنی بر تایید فعالیت، عملکرد مثبت و حضور   -

 . سازی واحد فناورفعال در عرصه تجاری

 .  خواهد داشت   رامعتبر یک ضامن  جایگزینبعنوان ،  امکان ضمانت 

   باشد.می الزامیجهت پرداخت اعتبارات یک ضامن معتبر به شرح تبصره یک این ماده حداقل در هر صورت وجود  -3تبصره

امکان  و در صورت تایید، ضامن مورد نظر  بوده  اعتبارسنجی ضامن  تایید نهایی ضامنین موضوع این ماده، منوط به    -4تبصره

 ضمانت خواهد داشت. 
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از اعتبارات دریافتی قبلی    -6تبصره در مواردی که پارک یا عامل مالی افزایش میزان تضامین را با بررسی عملکرد متقاضی 

 امکان پذیر خواهد بود.  کارگروهتشخیص ضروری بداند این امر با 

 سایر شرایط   -فصل هفتم ❖
برابر   20های مستقر در مرکز رشد در مرحله رشد تا سقف  مختلف به شرکت های  مجموع پرداختی اعتبارات از سرفصل  -1-7

در سرفصل تحقیق  منوط به وجود اعتبار،    کارگروه حمایت مالیعدد پایه در هر سال خواهد بود که این مبلغ به تشخیص  

  .بود پرداخت خواهدقابل و توسعه 

امکان استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش و نیز تسهیالت موضوع    صرفاهای پارکی  واحدهای فناور رشد یافته/شرکت -2-7

 نامه را خواهند داشت. فصل پنج این آیین

  نرخ سود ترجیحی پرداخت اعتبارات به صورت سرمایه در گردش با  نسبت به    پنجماز محل اعتبارات فصل    تواندپارک می -3-7

در مدت زمان  اینصورت متقاضی بایستی مبلغ دریافتی را    در  اقدام نماید.  پارکی/ رشدمرکز  به واحدهای فناور    درصد4

. در صورت بازپرداخت نماید  ماه پس از دریافت اعتبارات، به صورت یکباره خواهد بود  6  مورد تصویب کارگروه که

درصد از مبلغ وام دریافتی، ارائه تعهدنامه مبنی بر موافقت با تغییر نرخ سود    40پرداخت حداقل  است متقاضی،  و درخ

 . خواهد بود  ماه(9)این مدت قابل تمدید حداکثر تا سه ماه بیشتر  ،درصد 6ترجیحی به 

 گردد.می آغاز اتاعتبارتاریخ واریز مرحله اول در صورت پرداخت اعتبارات در چند فاز، شروع دوره تنفس از  -4-7

با  رکرد، جریمه تاخیر و ...  یجزییات پرداخت و بازپرداخت، د  ،در هر فصل  های مالی قابل پرداخت حمایت در خصوص   -5-7

 . خواهد بودگردد و مالک تعامل بین طرفین  مشخص میمابین در قرارداد منعقده فی ،نامهرعایت مفاد این آیین

برابری    20مشروط به رعایت سقف  این آیین نامه  های مختلف اعتبارات فصل دو تا چهار  پرداخت همزمان یا در زمان -6-7

کارگروه نظارت مالی و    دو تایی  های دریافت شده توسط واحد فناور که بازپرداخت نشده استعدد پایه برای حمایت 

 بالمانع خواهد بود.اعتباری پارک در اعتبار سنجی انجام شده از واحد فناور، 

 گردد.اعتبارات حمایتی فصل یک تا سه به هر واحد فناور تنها یکبار پرداخت می -7-7

 شود.  اسبه میمحو نه به صورت سالیانه نسبت به رقم پایه اعتبار نامه در این آییناعالم شده  نرخ سود ترجیحی -8-7

 به شرح جدول زیر محاسبه خواهد شد:بر مبنای مبلغ تصویب شده اعتبارات حمایتی قابل پرداخت،  نرخ سود ترجیحی -9-7

 

  نرخ سود ترجیحی سقف مبلغ قابل پرداخت ردیف

 - یک برابر عدد پایهسقف تا  الف 

 درصد 2 برابر عدد پایهنیم  یک و سقف تا ب

 درصد 4 برابر عدد پایه سهسقف تا  ج

 درصد 6 برابر عدد پایه پنجسقف تا  ح

 درصد 8 برابر عدد پایه  نهتا سقف  د

 درصد  10 برابر عدد پایه  سیزدهتا سقف  ه



 

 

 

  های مالی  آیین نامه نحوه تخصیص حمایت

 سیستان و بلوچستانپارک علم و فناوری  

 شماره سند: 

 تاریخ آخرین بازنگری: 

 شماره ویرایش: 
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 درصد 12 برابر عدد پایه  تا سقف شانزده و

 درصد 14 بیش از شانزده برابر عدد پایه  ز

 (7-3بنددرصد )توضیح در  6تا  4 سرمایه در گردش  ی

 

   اقدام نماید. نرخ سود ترجیحیپارک مجاز خواهد بود در فواصل زمانی سه ساله نسبت به اصالح  -10-7

در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت در هر زمان و یا هزینه کرد منابع در خارج از ایده محوری مصوب کارگروه   -11-7

به تشخیص ناظر، منابع اختصاص یافته و کلیه مطالبات پارک از شرکت حال شده و بایستی تماما تسویه    حمایت مالی

تواند نسبت مرکز رشد می  پارک/   محاسبه خواهد شد. همچنین  سالیانهدرصد  18نرخ سود ترجیحی  گردد. در اینصورت  

 و خروج شرکت اقدام نماید. مطالباتبه تسویه 

 پارک خواهد بود.  و اعتباری منوط به تایید کارگروه نظارت مالی های مالیحمایت م سو یا پرداخت فاز دوم و  -12-7

اعتباری مالی  بندی  رتبه   حمایت مالی پرداخت شده،عالوه بر تایید هزینه کرد    ،پارک   و اعتباری  کارگروه نظارت مالیدر   -13-7

و ارائه تضامین)موضوع تبصره   برای دریافت اعتبارات  که موثر در اعتبارسنجی متقاضیان یابدها تخصیص میبه شرکت 

   خواهد بود. پنج فصل شش(

آیین -14-7 این  اعتبارات موضوع  منطقه دو فناوری  ات  نامه، رعایت صورتجلسدر پرداخت  امنای  نامه مالی و  آیینو  هیات 

 خواهد بود. اعتبارعمل و معامالتی پارک و مصوبات هیات امنا مالک 

پارک علم و  شورای فناوری  ت رئیسه و  ابه تصویب هی   1401/ 01/ 22در تاریخ    بند  14تبصره و    4در هفت فصل،    این آیین نامه

 باشد. الزم الرعایه می ،و از زمان تصویب  رسیدفناوری سیستان و بلوچستان 
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