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باسالم و صلوات رب محمد (ص) وآل محمد(ص)

در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب
 ، 88/8/5بهبود فضای کسب و کار و بهره مندی شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیالت قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین نمایندگان معاونت علمی و
فنآوری رئیس جمهور و این سازمان درخصوص ضرورت تحقق سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی ،بررسی مسائل و
ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده  88قانون
تامین اجتماعی و نحوه مط البه حق بیمه قراردادهای مزبور ،توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل معطوف
میدارد:
 -1شرررکتها و مؤسسررات دانررش بنیرران کرره از حمایررت هررا و تسررهیالت قررانون حمایررت از شرررکتها و مؤسسررات
دانررش بنیرران و تجرراری سررازی اختراعررات برخرروردار مرری باشررند و در اجرررای قررانون یرراد شررده بررا انعقرراد
قراردادهررای پیمانکرراری در زمینررههای دانررش بنیرران انجررام فعالیررت نمرروده و موضررو قراردادهررای منعقررده
شرررکتها و مؤسسررات مزبررور مررورد توییررد معاونررت علمرری و فنررآوری ریاسررت جمهرروری قرررار گرفترره باشررد بررا
معرفرری و توییررد موضررو توسرر معاونررت یادشررده ،حقبیمرره قراردادهررای منعقررده این ونرره شرررکت هررا و
مؤسسررات براسرراس لیسررت و بازرسرری خواهررد بررود و شررعب تابعرره میبایسررت در رررورت نداشررتن برردهی قطعرری،
ضررمن ررردور م ارررا حسرراب قرررارداد منعقررده وفررق مرراده  88قررانون تررامین اجتمرراعی و تبصررره هررای ذیررل آن
نسرربت برره بررسرری لیسررتهای ارسررالی بررق مرراده  88قررانون تررامین اجتمرراعی و انجررام بازرسرری بررق مرراده 74
قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر)اقدام نمایند.
تبصره :قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و
فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور بق مقررات جاری سازمان و با
رعایت ماده  71قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
 -2دررورتیکه علیرغم ردور م ارا حساب قراردادهای منعقده ،شرکت یا مؤسسه کتمان ا العات و حقایق نموده
و از ارائه دفاتر و یا در خصوص بررسی رحت و سقم لیست های ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و یا دفاتر آن
نانویس باشد ،در اینصورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ  47/1/27شورایعالی تامین اجتماعی و
بخشنامه  17جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد.
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 -8با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضو قراردادهای منعقده مقرر گردیده ،دریافت
لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در رورت درخواست کارفرما بصورت متمرکز رورت پذیرد ،لذا با
توجه به ت اهمات انجام گرفته با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور ،قراردادهای شرکت دانش بنیان در استان
تهران در شعب  18و  24تهران و در سایر استانها در یک شعبه خاص متمرکز میگردد که در رورت درخواست
شرکت ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای
منعقده بصورت متمرکز  ،تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه این ونه مؤسسات در شعب مزبور بالمانع خواهدبود.
 -7در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ،معاونت امور بیمه ای ادارات کل استان
مربو ه و شعب تابعه آن می بایست با هماهن ی معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور نسبت به برگزاری کالس
های آموزشی ارائه بسته های آموزشی و  ...اقدام نمایند.
 -5با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین این سازمان و معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور ،گزارش
عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهدشد.
 -6درجهررت الکترونیکرری نمررودن ارسررال ا العررات قراردادهررای منعقررده شرررکتها و مؤسسررات دانررش بنیرران،
معاونررت علمرری و فنررآوری رئرریس جمهررور و ایررن سررازمان مقرررر نمودنررد زیرسرراخت هررای مربرروط برره ارسررال
ا العررات مزبررور و همچنررین معرفرری نامرره هررر قرررارداد را در حررداقل زمرران ممکررن راحرری ،بطوریکرره برررخ
بودن ارسال این ونه ا العات ظرف سه ماه از تاریخ ردور بخشنامه عملیاتی گردد.

و من ا...التوفیق
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