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  در تولید محصوالت و خدمات دانش نبیان نوآوری و خالقیت سهم بیشتری نسبت به  مهواد

 . اولی  دارد

 (1389در نقش  جامع علمی کشور )بر دانهش و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی

 پیش بینی شده است. درصد تولید ناخالص داخلی کشور 50فناوری داخلی ب  بیش از 

  درصدی محصوالت با فناوری متوسط ب  باال از  50در قانون برنام  ششم توسع ، دستیابی ب  سهم

 والت صنعتی در نظر گرفت  شده است.کل محص

  ایران بایهد به  رتبه  سهو  در سههم صهادرات  1400مطابق با قانون برنام  ششم توسع ، تا سال

 محصوالت با فناوری باال از کل صادرات در منطق  دست یابد.

 میلیهون دالر  450،  96های دانش بنیان در پایان سهال ارزش محصوالت صادراتی شرکت

 .بوده است
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   مقدمه مقدمه  
هدای هادانی نیده بده نندوان بندییها است و در رتبهای کشورهای توسعهاقتصاد دانش بنیان یکی از محورهای اصلی برنامه

ریدهی گدااری و برنامدههای رشی و توسعه کشورها مورد توهه است و به همین دلیل، اغلب کشورها سیاستیکی از شاخص

انی چراکده ارز  بنیان را سالااست در دستور کار خود قرار دادهصادرات محصوالت و خیمات دانشدر هات توسعه تولیی و 

بنیان در مقایسه با دیگدر صدادرات تولیدیی از هملده تولیدیات خدا  باند  افهوده اقتصادی ناشی از صادرات تولییات دانش

و بده اایدیار اقتصداد نیده کمد   شدودی برتر میهاکسب درآمی به مراتب بیشتر برای کشورهای صاحب تولییات با فناوری

-ای بده حدوزه داندشهای اخیر توهه ویژهکنی. اهمیت این موضوع در کشور ما نیه موهب شیه طی سالشایان توهای می

سیاسدتگااران و از سدوی در قدوانین و اسدناد باالدسدتی بنیان و حمایت از تولیی و صادرات محصوالت و خیمات این حوزه 

و در این راستا، مراکه اژوهشدی و کارشناسدان ایدن حدوزه نیده همدواره بده بحد  و بررسدی  صورت گیردران کشور قانونگاا

ایرامون این حوزه و راهکارهای توسعه و تقویت اقتصاد دانش بنیان از طریق تقویت تولیی و صادرات محصدوالت ایدن حدوزه 

بنیدان و سداآ آنادا از قدوانین و میهان صادرات محصدوالت و خدیمات داندش شودمیتال   این گهار  نیه،در انی. ارداخته

  بررسی شود. های کالنسیاست

  تعریف مفاهیمتعریف مفاهیم  

 گوینی:بنیان میهای زیر باشی، محصول دانشمجمونه کاالها و خیماتی دارای ویژگی به :محصوالت دانش بنیان* 

 های باال و متوسط به باال باشنی؛در طبقه فناوری -

 نمیه ارز  افهوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشی؛ -

 1.تولیی آن دارای ایچییگی فنی بوده و نیازمنی تحقیق و توسعه میاو  باشی -

صادرات کاالها و خیمات دانش بنیدان نبدارت اسدت از صدادرات محصدوالت و  بنیان:صادرات کاالها و خدمات دانش* 

های نوین که تولیی، نرضه و صادرات آناا ارز  افدهوده بیشدتری نسدبت بده کاالهدا و خدیمات های منتج از فناوریفعالیت

 2نمایی و در تولیی آناا نوآوری و خالقیت ساآ بیشتری نسبت به مواد اولیه دارد.معمول برای کشور ایجاد می

  های کشورهای کشورقوانین و سیاستقوانین و سیاست  ازازدانش بنیان دانش بنیان   محصوالتمحصوالت  سهمسهم  
-اقتصاد دانش بنیان، تقویت تولیی و توسعه صادرات محصوالت داندش بنیدان و حمایدت از آن مدییکی از محورهای تحقق 

بارها مورد توهه قرار گرفته است. با این حال، هرچنی که تقریبدا  مجمونده  باشی و این موضوع در قوانین و اسناد باالدستی

کامل و هامعی از قوانین برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و توسعه تولیی و صادرات کاالها و خیمات این حدوزه وهدود 

مطدابق بدا اهدیاع تعیدین شدیه  ایآها تاکنون آن طور که بایی نتوانستهدارد، اما  به دلیل وهود برخی مشکالت و چالش

توسدعه اقتصداد  کده مدرتبط بدارا ها و قدوانینی سیاست 3اقتصاد دانش بنیان در اسناد باالدستی حرکت کنیآ. هیول زیر

 دارد:دانش بنیان تیوین شیه است، به تفکی  بیان می

                                                           
 ( 5/9/94های مجلس،)رسانی مرکه اژوهش. اایگاه اطالع1

 . اورتال سازمان توسعه تجارت2

 97، آذر «بنیانها و راهکارهای توسعه صادرات و خیمات دانشننوان چالش»های مجلس با گهار  مرکه اژوهش. 3
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 ها و قوانینسیاست

 )زمان ابالغ/تصویب(
 موضوع ماده/ بند

های کلی اقتصاد سیاست

 (1392مقاومتی)

 بنیانافهایش ساآ تولیی و صادرات محصوالت و خیمات دانش «2»بنی 

 «10»بنی 

حمایت همه هانبه هیفمنی از صادرات کاالها و خیمات بده تناسدب ارز  

 افهوده ...

ها و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مدورد تسایل مقررات و گستر  مشوق

 صادرات

 اهیاع اقتصادی و گستر  همکاری با کشورهای منطقهدیپلماسی برای  «12»بنی 

های کلی علم و سیاست

 (1393فناوری)

 بنیانحمایت از تولیی و صادرات محصوالت دانش «1-6»بنی 

 «2-5»بنی 
ایشرفته و فناوری بر دانش افهایش ساآ تولیی محصوالت و خیمات مبتنی

 درصی 50ساآ داخلی در تولیی ناخالص داخلی با هیع دستیابی به 

نقش  جامع علمی 

 (1389کشور)

اقیامات ملی 

توسعه نلآ و 

 فناوری در کشور

هدای ایشدرفته و صدادرات از انتقال دستاوردها و تجارب هاانی در فناوری

 هاطریق سفارتخانه

های نلمی نوآور در مناطق آزاد به منظور توسدعه حمایت از استقرار شرکت

 بنیانهای دانششرکت فعالیت انیازی وصادرات، تسایل راه

بر دانش و فنداوری داخلدی افهایش ساآ تولیی محصوالت و خیمات مبتنی

 درصی تولیی ناخالص داخلی کشور 50به بیش از 

 بنیانهای دانشکم  به بازاریابی و صادرات محصوالت شرکت

اخدا بنیدان اندآ از هدای داندشانیازی و فعالیت شدرکتتسایل مراحل راه

 اروانه و مجوز، امور واردات و صادرات و ...

قانون احکا  دائمی 

های توسع  برنام 

 (1395کشور)

(، بنی 16ماده )

 «خ»
 انطای تسایالت صادرات خیمات فنی و مانیسی

 (22ماده)
ای تولیدیات صدادراتی استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و کاالهای واسدطه

 روز اس از صادرات 15 بنیان ظرعهای دانشتوسط شرکت

 (51ماده )
های اقتصدادی بدا هدیع افدهایش های تحقیق و توسعه بنگاهتقویت فعالیت

 بنیانتولیی و ارتقای صادرات کاالها و خیمات دانش

های کلی برنام  سیاست

ششم توسع  

 (1394کشور)

 «27»بنی 
 دانش بنیان کردن شیوه تولیی و محصوالت صنعتی و خدیمات وابسدته بده

 آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و هاان

 «28»بنی 
های راهبدردی صدنعتی)از قبیدل صدنایت نفدت، گداز، اولویت دادن به حوزه

ونقدل، مدواد ایشدرفته، سداختمان، فنداوری اطالندات و اتروشیمی، حمدل
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های ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی( و افهایش ضریب نفوذ فناوری

 ایشرفته در آناا

 «79»بنی 
گستر  همکاری و تعامل در حوزه نلآ و فناوری با سایر کشورها و توسعه 

 تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان

قانون برنام  ششم 

 (1395توسع )

(، بنیهای 4ماده)

 «ذ»و « پ»

ای با رویکدرد ارتقدای کیفیدت و های ارزی و تجاری و تعرفهاصالح سیاست

اایر ساختن کاالهای تولیی داخل بدرای صدادرات، توسدعه بازارهدای رقابت

 صادراتی خیمات فنی و مانیسی و انها  نیروی کار

(، بنیهای 64ماده)

 «چ»و « ج»

های تقاضامحور به منظور افهایش تولیی و صدادرات حمایت مالی از اژوهش

 بنیانمحصوالت و خیمات دانش

 المللیبنیان در زنجیره تولیی بینهای دانشتسایل مشارکت شرکت

 (66ماده)

درصیی محصوالت با فناوری متوسط به بداال از کدل  50دستیابی به ساآ 

 محصوالت صنعتی

درصیی محصوالت با فنداوری متوسدط بده بداال از تولیدی ناخدالص  5ساآ 

 داخلی

رتبه سو  در ساآ صادرات محصوالت با فنداوری بداال از کدل صدادرات در 

 1400سال  منطقه تا

(، بنی 105ماده)

 «پ»

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکده بدر ورود بده بازارهدای هادانی بدرای 

 صادرات کاال و خیمات فنی و مانیسی

قانون رفع موانع تولید 

پذیر و ارتقای نظا  رقابت

 (1394مالی کشور)

 (43ماده )
افهایش تولیی و بنیان به منظور تیوین برنامه توسعه تولیی محصوالت دانش

 المللی در صادرات محصوالت دانش بنیانکسب و گستر  ساآ بین

-قانون حمایت از شرکت

-ها و مؤسسات دانش

سازی بنیان و تجاری

ها و نوآوری

 (1389اختراعات)

 «الف»(، بنی3ماده)
بنیدان از ارداخدت مالیدات، ندوار ، ها و مؤسسدات داندشمعافیت شرکت

 سال 15بازرگانی و نوار  صادراتی به میت حقوق گمرکی، سود 

بست  حمایت از صادرات 

 (1396غیرنفتی)
 (7( و )6(، )4مواد)

انیازی المللی، کم  به راههای بینحمایت مادی هات حضور در نمایشگاه

هدای مراکه فرو  و بازاریابی در بازارهای هیع، ارداخت بخشدی از ههینده

 هیعهای تجاری در بازارهای ثبت نشان

-انطای هوایه صادراتی با اولویت صادرات گروه کاالیی فناوری باال و داندش

 بنیان

 دارارداخت هایهه صادراتی به خیمات فنی و مانیسی اولویت
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   دانش بنیاندانش بنیانو خدمات و خدمات صادرات محصوالت صادرات محصوالت آمار آمار  

بنیان است و به نندوان یکدی های ماآ میهان تحقق اقتصاد دانشمیهان صادرات محصوالت با فناوری باال یکی از شاخص

هدا، اگرچده در سیاسدتبا این حدال،  1مطرح است.« شاخص دستیابی به فناوری»و « هاانی نوآوری شاخص»از زیرهای 

اسناد و قوانین باالدستی بر تولیی و صادرات محصوالت با فناوری باال و بیان صریح مقادیر کمّی آن تأکیی شیه است، امدا 

دهی منظآ شاخص صادرات محصوالت با فناوری باال وهود نیارد و آمدار رسدمی به و گهار مرهت مشخصی برای محاس

کنندی. ایدن های مختلف آمار متفاوتی را منتشر مدیوضعیت کشور در این خصوص نیه مشخص نیست و ناادها و سازمان

عیین شیه را دچدار مشدکل موضوع خود یکی از معضالتی است که بررسی میهان تحقق اقیامات صورت گرفته با اهیاع ت

ریهی مناسب در هات تحقق اقتصاد دانش بنیان در راستای برنامه ششآ توسدعه کنی و مانت از سیاستگااری و برنامهمی

به طور مثال، رونی میهان صادرات محصوالت با فناوری باال براساس آمار گمرک ج.ا.ا به شدرح زیدر شود. می 1404و افق 

 :است

 
افهارها و تجایهات نظامی و دفانی از مصادیق محصوالت با فناوری باال هستنی امدا در گدهار  هدای نر  البته هر چنی که

خیمات فناوری اطالنات نیه از دیگر مصادیق ماآ خیمات دانش بنیان اسدت کده . شونیسالیانه گمرک اوشش داده نمی

 شود.ار انال  میافهشود و از سوی اتحادیه صادرکننیگان نر در آمار گمرک لحاظ نمی

دهی که اخدتالع قابدل تدوهای بدا انیاد دیگری را نشان می هماوریآمار معاونت نلمی و فناوری ریاستاز سوی دیگر، 

 1390ههای دانهش بنیهان در سهال براین اساس ارزش صادرات شرکتآمار ارائه شیه از سوی گمرک ج.ا.ا دارد. 

میلیهون دالر رسهیده  403درصد افهزایش به   44با حدود  1395میلیون دالر بوده ک  در سال  280حدود 

همچنین، ب  گفت  سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ارزش محصهوالت صهادراتی  2است.

                                                           
 96، خرداد «بررسی شاخص صادرات محصوالت با فناوری باال در ایران»های مجلس با ننوان . گهار  مرکه اژوهش1

 97، آذر «بنیانها و راهکارهای توسعه صادرات و خیمات دانشننوان چالش»با  های مجلس. گهار  مرکه اژوهش2
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(میلیون دالر-1395تا 1388از سال )روند میزان صادرات محصوالت با فناوری باال 

ارزش دالری صادرات محصوالت با فناوری باال



 

6 

 

 1.میلیون دالر رسیده است 450ب   96های دانش بنیان در پایان سال شرکت

  بندی کاالها و خدمات دانش بنیانبندی کاالها و خدمات دانش بنیاندستهدسته  
ها و مؤسسات دانش بنیدان و نظدارت بدر که هر ساله دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتیکی از اقیاماتی 

دهی، تایه فارستی از کاالها و خیمات دانش بنیان براساس فضای واقعی فنداوری و تولیدی در کشدور اسدت تدا اهرا، انجا می

کنندی انجدا  داد و هدآ در بنیان را تولیی مدیخیمات دانشهایی که کاالها و براساس آن بتوان هآ حمایت مؤثرتر از شرکت

بندیی ایدن دبیرخانده از حدوزه ریهی راهنمای مسئوالن امر باشی. در این راستا، براساس آخرین دسدتهسیاستگااری و برنامه

  :ارائه شیه است 2دسته کاال و خیمات شناسایی مطابق با هیول زیر 9محصوالت و خیمات دانش بنیان، 

 حوزه کاال و خدمات دانش بنیان دسته فناوری ردیف

 فناوری زیستی 1

 غاایی

 کشاورزی، دامی و گیاهی

 صنعتی و محیط زیست

 زیست فناوری مولکولی

2 
مواد پیشرفت  و محصوالت مبتنی 

 های شیمیاییبر فناوری

 فناوری نانو

 ها و المیرها(ها، فلهات، کامپوزیتمواد ایشرفته)سرامی 

 های شیمیاییمحصوالت مبتنی بر فناوری

 های دانش فنی واحیهای ااالیشی و اتروشیمیبسته

3 
افزارهای برق و الکترونیک، سخت

 لیزر و فوتونیک

 ایافهارهای الکترونیکی و رایانهسخت

 میکروالکترونکی

 میارهای الکترونیکی

 تولیی

 انتقال

 توزیت

 الکتریکیهای ماشین

 الکترونی  قیرت

 گیری و ابهار دقیقانیازه

 های کنترل و اتوماسیون صنعتیسامانه

 تجایهات ارتباطی، مخابراتی، اویونی  و هوافضا

 لیهر و فوتونی 

                                                           
 1397اردیباشت  8. اایگاه خبری العالآ، 1

 ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اهرااورتال معاونت نلمی و فناوری ریاست هماوری، کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت. 2
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4 
فناوری اطالعات و ارتباطات و 

 ایافزارهای رایان نر 

 حوزه فناوری اطالنات

 محتوای دیجیتال

 امنیت فضای تبادل اطالنات

 آالت و تجهیزات پیشرفت ماشین 5

 آالت و تجایهات ایشرفته صنعت نفت و گازماشین

 های تجیییاایرتجایهات ایشرفته نیروگاه

 های تجییینااایرطراحی و ساخت نیروگاه

 های دوار و تجایهات وابستهماشین

 ایتجایهات ایشرفته هسته

 های هوافضاتجایهات و سازه هواگردها،

 سازی انرژیهای ایشرفته باینهسامانه

 کاری و نملیات حرارتیتجایهات ایشرفته ساخت، ماشین

 ها و تجایهات ایشرفته هییرولیکی و طراحی و ساخت سامانه

 انوماتیکی

 تجایهات اایش، نگایاری و تعمیرات

 محصوالت سرامیکیتجایهات ساخت و تولیی مواد و 

 تجایهات ساخت و تولیی مواد و محصوالت المیری

 تجایهات ساخت و تولیی مواد و محصوالت کامپوزیتی

 تجایهات ساخت و تولیی مواد و محصوالت فلهی

 تجایهات نانوفناوری

 تجایهات زیست فناوری

 تجایهات داروسازی

 های نلو  شناختیتجایهات و سامانه

 تجایهات شناختی بالینی

 تجایهات نمومی

 تجایهات آزمایشگاهی

 سازهای هوشمنیشبیه

خیمات تخصصی آزمایشگاهی مشروط به نضویت در شبکه 

 های راهبردیآزمایشگاهی فناوری

 مواد اولیه دارویی داروهای پیشرفت  6
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 رادیو داروها

 اشکال دارویی)دارو رسانی(

 نصبی شناختی داروهای

 آرایشی و بایاشتی

 داروهای با منشأ گیاهی

 داروهای با منشأ طبیعی

 های داروییمکمل

 های بیولوژی دارو و فرآورده

 های طبیعیدارو و فرآورده

 نانو اهشکی

7 
وسایل، ملزومات و تجهیزات 

 پزشکی

 تجایهات و ملهومات اهشکی

 اهشکیملهومات دنیانتجایهات، مواد و 

 تجایهات و مواد آزمایشگاه طبی

 تجایهات بیمارستانی

 تجایهات ایشرفته آزمون کالیبراسیون تجایهات اهشکی

 هامحصوالت پیشرفت  سایر حوزه 8

 معین

 ساختمان و مسکن

 سازیراه

 ریلی

 صنایت دریایی

 کشاورزی، دامپروری و گیاهان دارویی

 هوا و اقلیآ، آب، خاک و فرسایش

 صنایت غاایی

 ساز و فرهنگیصنایت نر  و هویت

 سازیخدمات تجاری 9

 سازیخیمات تجاری

 وکاردهی کسبخیمات شتاب

 گااریخیمات سیاست
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  بنیانبنیانتوسعه صادرات دانشتوسعه صادرات دانشها و راهکارهای ها و راهکارهای چالشچالش  

رسی بخش زیدادی بنابراین، به نظر می ها و قوانین مشخصی وهود دارد،سیاست نبنیاها موضونی مربوط به توسعه صادرات محصوالت و خیمات دانشطور که ایش از این بیان شی، در اکثر حوزههمان

هدا و راهکارهدا بده تفکید  حدوزه موضدونی و ، چدالش1های موهود و راهکارهای رفت آن، در هدیول زیدررک باتر و دقیق از چالشبرای د ها متأثر از نی  اهرای صحیح قوانین موهود است.از چالش

 شود:ها و قوانین موهود در آن حوزه ارائه میسیاست

 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

زیرساخت تولید 

محصوالت و خدمات 

 دانش بنیان

 (، 1392کلی اقتصاد مقاومتی) هایسیاست

 «:2»بند 

افهایش صدادرات محصدوالت و خدیمات  -

 دانش بنیان

 دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان -

 (1389نقش  جامع علمی کشور:) 

حمایدت از بازارسدازی بدرای محصددوالت  -

 رسانی نیازهای آینیه آناانوآورانه، اطالع

هدای نلمدی حمایت از اسدتقرار شدرکت -

مندداطق آزاد بدده منظددور توسددعه نددوآور در 

اندددیازی و فعالیدددت صدددادرات، تسدددایل راه

 های دانش بنیانشرکت

کم  به بازاریابی و صادرات محصدوالت  -

 های دانش بنیانشرکت

های تحقیق عد  حمایت الز  از فعالیت -

 و توسع  در صنایع تولیدی

ها و عد  شناخت نسبت ب  حوزه -

 بازارهای صادراتی دارای پتانسیل در کشور

برداری کامل از ظرفیت عد  بهره -

یش بنیان در جهت افزاهای دانششرکت

 بنیانصادرات محصوالت دانش

های دانش بنیان در حوزه صادرات محصوالت و بررسی عملکرد شرکت -

 خدمات دانش بنیان

های دانش بنیان های تولید و برآورد پتانسیل شرکتارزیابی توانمندی -

 جهت تحقق اهداف صادراتی

 المللی در تولیدات داخلیاجباری کردن رعایت استانداردهای معمومل بین -

 های دانش بنیان در امر صادراتپیش روی شرکت انعشناسایی روزآمد مو -

استقرار و ب  روزرسانی سامان  عرض  و تقاضای محصوالت و خدمات دانش  -

 بنیان صادراتی

های توسع  بانک های اطالعاتی در راستای حمایت اطالعاتی از شرکت -

 صادراتی

                                                           
 97، آذر «بنیانها و راهکارهای توسعه صادرات و خیمات دانشننوان چالش»های مجلس با گهار  مرکه اژوهش. 1
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 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

افهایش ساآ تولیی محصوالت و خیمات  -

بر دانش و فناوری داخلی بده بدیش از مبتنی

 درصی تولیی ناخالص داخلی کشور 50

 (، 1393و فنهاوری)های کلی علهم سیاست

 «:2-5»و « 6-1»بندهای

حمایت از تولیدی و صدادرات محصدوالت  -

 دانش بنیان

درصددیی سدداآ  50دسددتیابی بدده سدداآ  -

بدر داندش تولیی محصوالت و خیمات مبتنی

ایشرفته و فناوری داخلی در تولیی ناخدالص 

 داخلی

 های کلهی برنامه  ششهم توسهع  سیاست

 «:28»و « 27»، بندهای(1394کشور)

بنیددان نمددودن شددیوه تولیددی، دانددش  -

 محصوالت و خیمات

سدازی تجداری و تسعه صدادرات، نشدان -

های ایشرفته در افهایش ضریب نفوذ فناوری

 حوزه راهبردی صنعتی

 ( مهاده 1395قانون برنام  ششم توسهع ،)
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 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

(4:) 

توسعه صادرات خیمات فنی و مانیسدی  -

 و انها  نیروی کار

 ( مهاده 1395قانون برنام  ششم توسهع ،)

«66:» 

درصدددیی  50دسدددتیابی بددده سددداآ  -

محصوالت با فناوری متوسط به بداال از کدل 

 محصوالت صنعتی

درصیی محصدوالت بدا فنداوری  5ساآ  -

 متوسط به باال از تولیی ناخالص داخلی

رتبه سو  در ساآ صادرات محصوالت با  -

فناوری بداال از کدل صدادرات در منطقده تدا 

1400 

 ارتقای  پذیر وقانون رفع موانع تولید رقابت

 (:43(، ماده)1394نظا  مالی کشور)

المللدی در کسب و گسدتر  سداآ بدین -

 صادرات دانش بنیان

  ههای توسهع  قانون احکا  دائمهی برنامه

 (:51، ماده)(1395کشور)
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 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

حمایت از ایجاد، توانمنیسازی و توسدعه  -

 بنیانهای دانششرکت

هددای تحقیددق و توسددعه تقویددت فعالیددت -

افدهایش تولیدی،  های اقتصادی با هدیعبنگاه

تحری  تقاضدا و ارتقدای صدادرات کاالهدا و 

 خیمات دانش بنیان

دیپلماسی اقتصادی و 

 سیاسی

 (، 1392اقتصاد مقاومتی)های کلی سیاست

 «:12»بند

-های بینهای سازماناستفاده از ظرفیت -

ای و دیپلماسی برای اهدیاع المللی و منطقه

اقتصادی و گستر  همکاری بدا کشدورهای 

 منطقه

 های کلهی برنامه  ششهم توسهع  سیاست

 «:79»(، بند1394کشور)

گسددتر  همکدداری در حددوزه نلددآ و  -

 فناوری با سایر کشورها

 صادرات محصوالت دانش بنیانتوسعه  -

 ( مهاده 1395قانون برنام  ششم توسهع ،)

 «:پ»( بند 105)

های فرامرزی شامل قوانین و چالش -

المللی تأثیرگذار، روابط مقررات بین

 المللیسیاسی بین

ضرورت تغییر رویکرد وظایف رایزنان  -

سفرای ایران در کشورهای  بازرگانی و

 هدف

تقویت مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای هدف صادراتی جهت انعقاد  -

 های دو یا چندجانب  ترجیحی و تجارت ترجیحیموافقتنام 

ها)نظیر المللی و پیوستن ب  سازمانبررسی تأثیر قوانین و مقررات بین -

صادرات دانش سازمان تجارت جهانی( یا معاهدات)نظیر تریپس( بر میزان 

 بنیان

 آموزش و تقویت رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف صادراتی -

فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در جهت توسع  صادرات ب  عنوان  -

-مأموریت وزارت امور خارج )حضور فعال کارشناسان اقتصادی در سفارتخان 

 های ایران در کشورهای هدف(

کشورهای هدف و دیپلماسی اقتصادی برقراری تعامالت پایدار سیاسی با  -

 مؤثر

 برقراری روابط کارگزاری بانکی با سایر کشورها -

 های تخصصی تولیدات ایران در کشورهای هدفبرگزاری نمایشگاه -



 

13 

 

 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکده بدر  -

ورود به بازارهای هاانی برای صادرات کاال و 

 خیمات فنی و مانیسی

 ( مهاده 1395قانون برنام  ششم توسهع ،)

 «:چ»( بند 64)

بنیدا های داندشتسایل مشارکت شرکت -

 المللیزنجیره تولیی بیندر 

 (اقهدامات 1389نقش  جامع علمی کشور ،)

 ملی توسع  علم و فناوری در کشور:

انتقال دسدتاوردها و تجدارب هادانی در  -

هدای ایشدرفته و صدادرات از طریدق فناوری

 هاسفارتخانه

 (1396بست  حمایت از صادرات غیرنفتی ،)

 (:6ماده )

حمایدددت مدددادی هادددت حضدددور در  -

اندیازی المللی، کم  به راهبینهای نمایشگاه

مراکه فرو  و بازاریابی در بازارهدای هدیع، 

های های ثبت نشانارداخت بخشی از ههینه

 تجاری در بازارهای هیع

های المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاههای بینحضور در نمایشگاه -

 اختصاصی در بازارهای هدف

کشورهای هدف)با تمرکز بر کشورهای  بندی بازارهایارزیابی و اولویت -

 های مورد تقاضا در آنهاهمسای ( و حوزه

های عمومی های تجاری از ترکیبتغییر رویکرد در اعزا  و پذیرش هیئت -

 ب  تخصصی و فوق تخصصی

کمک ب  راه اندازی مراکز تجاری فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی  -

 ایرانی در بازارهای هدف

ازارهای هدف ب  طور مستمر)قوانین، مقررات، استانداردها، تهی  اطالعات ب -

ها، نظا  کنندگان، نظا  توزیع اعم از عمده و خرده فروش، تعرف سالیق مصرف

 قیمت گذاری و ...(

ها، ترویج و گسترش همکاری در زمین  تحقیق و توسع  با دانشگاه -

المللی مرتبط با ای و بینهای آموزشی داخلی، منطق مؤسسات و سازمان

 های تحقیقی آنهاسازی یافت فناوری برتر و تجاری



 

14 

 

 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

زیرساخت مدیریت 

 داخلی

 (، 1392های کلی اقتصاد مقاومتی)سیاست

 «:10»بند 

هدا و تسایل مقررات و گسدتر  مشدوق -

 ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات

 موازی کاری نهادهای ذیربط -

های حمایتی، عد  انسجا  بست  -

های مربوط ب  پراکندگی ابزارها و سیاست

 حمایت از صادرات دانش بنیان

عد  وجود نهاد متولی مشخص برای  -

اندازه گیری، گزارش دهی و پایش منظم 

 حجم صادرات دانش بنیان

 های ذیربطشفاف سازی و تفکیک وظایف و اختیارات نهادها و سازمان -

و تعیین نهاد متولی کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد صادرات  -

 صادرات در جهت ایجاد مدیریت واحد و یکپارچ 

تعیین متولی اندازه گیری، گزارش دهی و پایش منظم حجم صادرات دانش  -

 بنیان

ارائ  تعریف محصوالت و خدمات دانش بنیان و مصادیق آنها در تطابق با  -

 المللیمعیارها و طبق  بندی های بین

یی و کدگذاری و فهرست روزآمد تصویب و تدوین چارچوب شناسا -

 محصوالت و خدمات دانش بنیان

پایش منظم میزان صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان در بخش  -

 نظامی و غیرنظامی

شرایط اقتصادی، 

ها، جوایز مشوق

های صادراتی، معافیت

های مالی و حمایت

 گمرکی

  ههای توسهع  قانون احکان دائمهی برنامه

 «:خ»(، بند16ماده)، (1395کشور)

انطای تسایالت صادرات خیمات فنی و  -

هدای ایراندی برندیه در مانیسی بده شدرکت

 های خارهیمناقصه

 ( بند1395قانون برنام  ششم توسع ،)«ج:» 

ها هات افهایش حمایت مالی از اژوهش -

 صادرات محصوالت و خیمات دانش بنیان

 تأمین مالی منابععد  ثبات در  -

قابل تهاتر نبودن جوایز صادراتی با  -

 هامالیات شرکت

نظارت بر عملکرد قوانین مصوب در راستای تأمین مالی منابع صندوق  -

 توسع  ملی، منابع بانکی و منابع بودج 

ارائ  تسهیالت ارزی ب  خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در قالب  -

 اعتبار خریدار

 در بازار ارزایجاد ثبات  -

های صادراتی فعال در زمین  صادرات تأمین سرمای  در گردش شرکت -

 های موجود صندوقمجدد کاال و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق روی 

های باالی بررسی راهبردهای بانک مرکزی درخصوص کاهش هزین  -
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 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

 هها و مؤسسهات قانون حمایت از شهرکت

هها و تجهاری سهازی نهوآوریدانش بنیهان و 

 «:الف»( بند3(، ماده)1389اختراعات)

هدا و مؤسسددات دانددش معافیدت شددرکت -

بنیان از ارداخدت مالیدات، ندوار ، حقدوق 

گمرکی، سود بازرگانی و نوار  صادراتی به 

 سال 15میت 

 (1396بست  حمایت از صادرات غیرنفتی ،)

 (:7( و )6( و )4مواد )

بدرای انطدای میلیارد ریدال  1200مبلغ  -

هوایه صدادراتی بدا اولویدت صدادرات گدروه 

 کاالیی فناوری باال و دانش بنیان

ارداخت هایهه صادراتی به خیمات فندی  -

 دارو مانیسی اولویت

  ههای توسهع  قانون احکا  دائمهی برنامه

 (: 22(، ماده)1395کشور)

اسددترداد حقددوق ورودی مددواد اولیدده و  -

توسدط ای تولییات صادراتی کاالهای واسطه

روز ادس  15های دانش بنیان ظدرع شرکت

رز های پولی دوجانب  و امبادالت تجاری و عد  استفاده از ظرفیت پیمان

 1397بینی آن در بست  حمایتی سال دیجیتال و نظایر آن و پیش

های تجاری ایرانی در بازارهای های ثبت نشانکمک ب  پرداخت هزین  -

 هدف

رسانی، آموزش و های تبلیغات، بازاریابی، اطالعکمک ب  پرداخت هزین  -

 فرهنگ سازی در حوزه صادرات

 یم و غیرمستقیمهای صادراتی مستقعملیاتی شدن انواع مشوق -

های بازرگانی تخصصی و یا های بزرگ صادراتی، شرکتحمایت از شرکت -

 عمومی صادراتی

های مالیاتی برای صادرکنندگان سازی امکان استفاده از معافیتزمین  -

 خدمات فنی و مهندسی

تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ب  صادرکنندگان از  -

 گمرکیمحل درآمدهای جاری 

ای ب  کار رفت  در تولید و کاالهی واسط  تسهیل ورود موقت مواد اولی  -

 ( قانون امور گمرکی51کاالهای صادراتی در قالب ماده )

ای ب  کار رفت  تسهیل استرداد حقوق ورودی مواد اولی  و کاالهای واسط  -

 در تولید کاالهی صادراتی

ی صادراتی در کلی  ایجاد مسیر سبز ب  منظور ترخیص و خروج کااله -

 مبادی گمرکی
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 راهکارها هاچالش ها و قوانینسیاست حوزه موضوعی

 از صادرات

 ( 4(، ماده)1395قانون برنام  ششم توسع:) 

هددای ارزی و تجدداری و اصددالح سیاسددت -

ای حیاکثر تا اایدان سدال دو  اهدرای تعرفه

قانون برنامده بدا رویکدرد ارتقدای کیفیدت و 

اایر سداختن کاالهدای تولیدی داخدل رقابت

 برای صادرات

تسهیل اخذ وثایق و تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولی  و کاالهای  -

 متعلق ب  واحدهای تولیدی

آالت و تجهیزات مورد نیاز تسهیل در فرایند خروج و ورود مجدد ماشین -

 های خدمات فنی و مهندسیپروژه
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  بندیبندیجمعجمع  

های تحقق اقتصاد دانش بنیان، توسعه و تقویت خدیمات و محصدوالت بدا فنداوری بداال اسدت کده سداآ از همله ویژگی

های مختلفدی کده در حدوزه بسهایی در اقتصاد کشور و تولیی ناخالص داخلی دارد؛ با این حال، با وهود قوانین و سیاست

به دلیل شرایط اقتصادی حاکآ بر کشدور، تداکنون ایدن حدوزه آن بنیان در کشور وهود دارد، حمایت از محصوالت دانش

طور که بایی مورد حمایت قرار نگرفته است و تا رسیین به هایگاه واقعی اقتصاد داندش بنیدان در اقتصداد کشدور فاصدله 

ندش بنیدان در اقتصاد داساز کشور به اهمیت قابل توهای وهود دارد. هرچنی که تقریبا  تمامی مراهت قانونگاار و تصمیآ

رشی و توسعه اقتصادی کشور اذنان دارنی، اما برای رسیین به نتیجه مطلدوب و دسدتیابی بده رتبده اول منطقده در افدق 

بنیدان کشدور داندش هدا و فعداالن حدوزه، نیازمنی همکاری و همیاری بیشتر ناادهای مربوط در حمایت از شرکت1404

باشیآ تا بتوانیآ با رشی و توسعه صدادرات و خدیمات محصدوالت داندش های موهود کشور میبراساس قوانین و سیاست

بنیانی، وابستگی کشور به صادرات منابت خا  را به منظور تأمین منابت کاهش دهیآ. همچنین، از آنجا ارائه آمدار یکدی از 

و تخصصدی الز  اسدت ید  مرهدت واحدی باشدی، گیری و سیاستگااری کالن در هر حوزه میموضونات ماآ در تصمیآ

و  المللی و در هماهنگی با آناداهای بینتعریف رسمی این محصوالت و موارد تعیین شیه را با توهه به شاخصمسئولیت 

های ایدن حدوزه بدیش از ادیش فدراهآ تا امکان بابود و اصالح مشکالت و چالش ارائه کنی همچنین آمار مرتبط با آن را

  شود.


