تهيه كننذگان :مذيز مزكش رشذ

تاريخ تصويب1390/6/29 :

باسبيني كننذگان:

نسخه:

تصويب كننذگان :شوراي مزكش رشذ
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آئین نامه شماره 5
"آيین نامه نحوه تعیین ضزيب باس پزداخت تسهیالت پژوهشي و خدماتي اعطايي به
واحدهاي پذيزفته شده در مزکش رشد "
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آيين نامه نحوه تعيين ضزيب باس پزداخت تسهيالت پژوهشي و خذماتي اعطايي به واحذهاي پذيزفته شذه در مزكش رشذ

ایي آییي ًاهِ تِ هٌظَض تثییي سیاست ّای هطوع ضشس ٍاحسّای فٌاٍضی زض ًحَُ ی تؼاهل هالی تا ٍاحسّای فٌاٍضی هتماضی تسْیالت
حوایتی ٍ چگًَگی تاظ پطزاذت آًْا تِ حساب هطوع تْیِ ٍ تسٍیي شسُ است .

ماده -1معيار تعيين ضزيب باس پزداخت تسهيالت :
بنذ -1-1هثلغ تاظپطزاذت شطوت ّا ٍ ّستِ ّای پصیطفتِ شسُ زض زٍضُ پیش ضشس وِ تِ زٍضُ ضشس ٍاضز ًوی شَز حس اوثط یه تطاتط
پس اظ یه زٍضُ تٌفس یىسالِ ٍ تا تاظپطزاذت زٍ سالِ هی تاشس .
بنذ -2-1یه تا زٍ تطاتط تسْیالت اػغایی اظ ٍاحسّای فٌاٍض هستمط زض زٍضُ ضشس لاتل هغالثِ است .
بنذ -3-1تِ استٌاز تٌسّای فَق هسیطیت هطوع ضشس هَظف است تا تسٍیي زستَض الؼول هٌاسة هَاضز ظیط ضا زض اضظیاتی ًْایی
ٍاحسّای فٌاٍض پصیطفتِ شسُ تِ هٌظَض تؼییي هثلغ زلیك تاظ پطزاذت تسْیالت اػغایی هَضز تَجِ لطاض زازُ ٍ تا زض ًظط گطفتي
اهتیاظات تشَیمی هٌاسة هَجثات اّتوام شطوت ّا زض احعاض پاضاهتطّای شیل ضا فطاّن آٍضز .
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زستاٍضزّای التظازی هطتثظ تا ایسُ هحَضی هیعاى تِ ًسثت تسْیالت زضیافتی
زستاٍضزّای ساظهاًی  :هیعاى اشتغال ًیطٍی واض ثاتت تیوِ شسُ
زستاٍضزّای ػلوی  ،ثثت اذتطاع  ،وسة ضتثِ زض جشٌَاضُ ّا ٍ هٌاسثتْای ػلوی زض سغح هلی ،تیي الوللی ٍ استاًی
اذص تاییسیِ ّا ٍ هجَظ لاًًَی الظم اظ هطاجغ لاًًَی شیظالح ّوچَى ساظهاى پژٍّش ّای ػلوی ٍ طٌؼتی ایطاى  ،استاًساضز ٍ....
ضشس سطیغ ( ذطٍج ظٍزتط اظ هَػَز )
اتوام ٍ تىویل هَفمیت آهیع عطح
فؼالیت ضساًِ ای ( هؼطفی عطح زض ضساًِ ّای گطٍّی وشَض ٍ استاى )
تؼاهل فؼال ٍ ساظًسُ تا هطوع ضشس ٍ ًیط ٍاحسّای فٌاٍضی هستمط
استوطاض ٍ تَسؼِ فؼالیت پس اظ ذطٍج
سغح فٌاٍضی تَلیس تِ لحاػ پیچیسگی ٍ ضیسه هطتثظ تط آى
جَاى گطایی ّستِ هطوع تین
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ماده  -2هیعاى تمیس ٍ پایثٌسی تِ هفاز هٌسضج زض آییي ًاهِ اًضثاعی ٍ هشی حطفِ ای ٍ آییي ًاهِ ّای اجطایی هطوع ضشس ٍ پاضن ػلن
ٍ فٌاٍضیّ ،وچٌیي ًحَُ تاظپطزاذت تِ هَلغ تسّی ّا  ،هیعاى ضػایت استاًساضزّا ،همطضات فٌی  ،ضَاتظ ایوٌی فؼالیت زض آظهایشگاُ یا
واضگاُ ٍ استفازُ اظ هَاز ٍ تجْیعات غیط ایوي ٍ چگًَگی اًجام تؼْسات ٍاحس فٌاٍض تِ هطوع ضشس اظ جولِ هَاضزی ّستٌس وِ تِ عَض
هجعا تطضسی ٍ سٌجش هی شًَس ٍ زض طَضت احطاظ تی تَجْی ٍ ػسٍل اظ آًْا  ،هسیطیت هطوع ضشس هجاظ است تٌا تِ تشریض ذَز ٍ تِ
ّط همساض وِ طالح تساًس ضطیة تاظپطزاذت ٍاحس ضا افعایش زّس .
ماده -3زض ذظَص تسّی شطوت ّا اظ هحل ّعیٌِ ّای ذسهاتی ّوچَى اجاضُ تْا ّ ،عیٌِ ّای جاضی هطتَط تِ آب  ،تطق  ،تلفي ،
ایٌتطًت  ،تاسیسات ً ،ظافت ٍ ....زض طَضت تسَیِ حساب شطوت تا پایاى ّط سال هؼازل 30زض طس آى هشوَل ترفیف هی گطزز  ..زض
طَضت تسَیِ حساب لثل اظ پایاى زٍضُ استمطاض تِ طَضت لطع الحسٌِ هحاسثِ هی شَز ٍ زض غیط ایي طَضت زض جوغ ول زیَى
شطوت هحاسثِ ٍ هشوَل هفاز هٌسضج زض هَاز  2ٍ 1هی گطزز .
مادهّ -4عیٌِ ّا ًاشی اظ ایطاز ذساضت تِ الالم اجاضُ ای ٍ فضای فیعیىی ٍ سایط الالم تِ ًحَی اظ سَی ٍاحس هستمط طَضت گطفتِ
تاشس پس اظ اًجام واضشٌاسی ٍاحس هالی جْت زضج زض زیَى شطوت اػالم هی گطزز .
ماده -5هسیطیت هطوع ضشس هجاظ است زض ذظَص ظهاى تاظپطزاذت تسْیالت شطوت ّای هستمط زض زٍضُ ضشس تا سمف ظهاًی 3سال
پس اظ پایاى زٍضُ هَافمت ًوایس .
ماده -6ضػایت هَاضز فَق تطای تؼییي ضطیة تاظپطزاذت زض ذظَص لطاضزازّای هٌؼمسُ لثل اظ تاضید تظَیة ایي آییي ًاهِ ًیع
العاهیست .
ماده -7ایي آییي ًاهِ زض 7هازُ ٍ 3تٌس زض جلسِ شَضای هطوع ضشس هَضخ  1390/6/29تِ تظَیة ضسیس ٍ اظ ایي تاضید الظم االجطاست.

