دبيرخانه Hi-Techسازمان توسعه تجارت ايران

معرفي:
صادرات کاالها و خدمات دانش بنیان عبارت است از صادرات محصوالت و فعالیتهاي منتج از فناوري هااي ناو
که تولید ،عرضه و صادرات آنها ارزش افزوده بیشتري نسبت به کاالها و خدمات معمول براي کشاور ا اااد ماي
نما د و در تولید آنها نوآوري و خالقیت سهم بیشتري نسبت به مواد اولیه دارد.

در پي نامگذاري سال  ۰۹به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ،کي از مهم تر
براي تحقق ا

الزامات

مهم تکیه بر ابزار علم و فناوري قرار گرفت به نحوي که با تولید ثروت از فناوري بتوان جهش

اقتصادي عظیمي را در کشور شاهد بود .سیاستهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري مارتب باا صاادرات در
برنامه پنام توسعه تأکید مضاعفي است بر راهبرد توسعه صادرات با فناوري باال .در برنامه پنام توساعه بار
تثبیت جا گاه دوم ا ران و دستیابي به آستانه جا گاه اول علمي و فناوري در منطقه و تثبیات آن تاا پا اان
برنامه تصر ح و تاکید گرد ده است.
الزامات مورد نياز به منظور تحقق اهداف صادراتی دانش بنيان
 -1هماهنگي ،هدا ت و نظارت بنگاههاي تولیدي و صادراتي کاال و خدمات دانش بنیاان در راساتاي اهادا
کالن صادراتي کشور با محور ت کارگروه صادرات کشور
 -2هماهنگي کارگروههاي تخصصي دستگاههاي اجرا ي در راساتاي اهادا صاادراتي از قر اق دبیرخاناه
کارگروه توسعه صادرات کشور و دبیرخانه دانش بنیان
 -3تامی منابع مالي مورد نیاز به منظور اجراي برنامه هاي حما تي و تشو قي بنگاهها از سوي دولت
 -4ساماندهي بنگاههاي تخصصي دانش بنیان در قالب تشکلهاي تخصصي صادراتي
 -5هماهنگي ،هدا ت و نظارت بر کانونهاي دانش و صنعت سراسر کشور در راستاي اهدا صادراتي
 -6هماهنگي هز نه کرد بودجه هاي متعدد در حوزه دانش بنیان در راستاي اهدا صادراتي

1

دبيرخانه Hi-Techسازمان توسعه تجارت ايران

 -7اتخاذ خ مشي و سیاست واحد از سوي تمامي دستگاهها و بخش هاي دست اندرکار در راستاي توساعه
صادرات دانش بنیان
 -8توجه جدي استانداران سراس کشور به حما ت از تولید کاال و خدمات دانش بنیان با گارا ش صاادرات
محور و اختصاص حداقل  %5از بودجه جاري دستگاههاي استاني به تشو ق و ترغیب ا

موضوع

 -۰تکلیف وزارت علوم ،تحقیقا ت و فناوري به اختصاص سهم مناسب از بودجه جاري و عملیاتي باه توساعه
تحقیق و پژوهش در خصوص تولید کاالها و خدمات دانش بنیان و حما ات از قرحهااي مشاترن صانعت و
دانشگاه
 -1۹لزوم اقدامات مناسب توس قوه قضائیه درخصوص باازنگري قاوانی و مقاررات ثبات اختاراع و ثبات
تولیدات دانش بنیان به منظور حما ت از حقوق مالکیت معنوي تولیدکنندگان ذ رب
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