
گزارش راهبردی  
اقدامات 

تولید،  معاونت 
فناوریصادرات و 

1397ماه آذر 



راهبرد استراتژیک معاونت

بهبود محیط کسب و کار در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هدف

آماده سازی محیط برای استقرار  
اکوسیستم کسب و کار راهبرد

اقدامات
حذف عوامل اختالل زا  . 1

در محیط کسب وکار
ارتقاء و بهبود  . 2

محیط کسب و کار



اقدامات استراتژیک 

عوامل  حذف 
اختالل زا در 
محیط کسب 

وکار

آراستگی و روان
سازی در محیط 
کسب و کار از 
طریق خروج 

عوامل اختالل زا 

تسهیل کسب و کار در
حوزه امور گمرکی،  
صادرات و واردات

تسهیل کسب و کار در
ل  حوزه گسترش و تسهی

تولید

تسهیل کسب و کار در
حوزه توسعه فناوری های 

ژینوین و انتقال تکنولو



اقدامات امور گمرکی، صادرات و واردات

اقدامات در حوزه امور  
گمرکی، صادرات و 

واردات
(اصورت پذیرفته و در دست اجر)

ستثنا به ا)برای کلیه گروههای کاالییو تخصیص ارز ساماندهی وضعیت واردات کاال در مناطق و راه اندازی سامانه ثبت سفارش و •
(.خودرو

وص  معاف نمودن کاالها و مواد اولیه و قطعات واسطه به منظور واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تفاهم با بانک مرکزی در خص•
تامین ارز برای این گروه از کاالها

از دستگاه ها و وزارتخانه های زیربط1امضا تفاهم نامه با بانک مرکزی در خصوص تخصیص سهمیه ارزی واردات گروه کاالیی •
ذف ارائه ح) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه فعاالن مناطق مناطق و بازنگری با سازمان مالیاتی در جهت رفع مشکالت فعاالن تعامل •

و پیگیری نهایی سازی آن( اطالعات عملکرد مالی ، فهرست حقوق کارکنان ، فهرست معامالت  
رار واردات کاالی هایی که در ردیف تعرفه های ترجیحی قآزاد برای بر اخذ سهم سازمان های مناطق ایران مبنی .ا.تفاهم با گمرک ج•

دارند
1397/05/22درصد از طریق اخذ تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 4به درصد تسهیالت کاالی تجاری 2افزایش •
ایجاد امکان اعطای مرخصی  ، CKDتوافق نامه از رییس کل گمرک ایران مبنی بر اخذ سود بازرگانی از قطعات وارداتی خودرو، اخذ •

درصد سهم سازمان های مناطق همزمان با کسر تعرفه  15اخذ و امکان محترمماهیانه به خودروهای وارداتی مناطق آزاد با نظر دبیر 
ترجیحی  

رفع مشکل ترانزیت خارجی از مبادی ورودی به کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انجام یکبار ثبت سفارش•
پیگیری رفع تعهد ارزی بر قوانین تا استقرار کامل سامانه جامع امور گمرکی•
رفع ممنوعیت و محدودیت صادرات برای کلیه اقالم و کاالهای تولیدی در محدوه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی    •
پیگیری استقرار سامانه جامع امور گمرکی و تدوین دستور العمل نحوه استقرار در مناطق آزاد تجاری صنعتی•
ساماندهی نحوه اعطای سهیمه به واحد های تولیدی پتروشیمی از طریق شرکت بورس کاال و تالش در جهت راه اندازی سامانه  •

کنترلی و نظارتی  
پیگیری رجیستری تلفن همراه وارده به مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار در سامانه همتا•
پیگیری تکمیل و اجرایی نمودن دستور العمل اصناف•
بهبود روابط با اتاق بازرگانی•



لیداقدامات حوزه گسترش و تسهیل تو

در حوزه اقدامات 
لید گسترش و تسهیل تو

(اصورت پذیرفته و در دست اجر)

ساماندهی فرایند درخواست ارزش افزوده و استقرار سامانه برخط آن  •

پیگیری تدوین دستور العمل نحوه تخصیص درصد مجاز ورود کاال و ارزش افزوده•

ساماندهی تخصیص وام کارا و تسهیل فرایند ارائه آن•

استقرار سامانه اظهار کلیات طرح تولید و درخواست جواز تاسیس در کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی•

سیستمیپیگیری استقرار امکان اصالح، ابطال و انتقال پروانه بهره برداری و جواز تاسیس در کلیه مناطق به صورت•

پیگیری ساماندهی گواهی تولید و انطباق سیستمی آن با قبض انبار و اظهار نامه گمرکی•



فناوری های  اقدامات حوزه توسعه 
نوین و انتقال تکنولوژی

در حوزه اقدامات 
لید گسترش و تسهیل تو

(اصورت پذیرفته و در دست اجر)

نوینکارهایوکسبازحمایتهایبرنامهتدوین•

صنعتیواحدهایفناوریسطحارزیابیجهتریزیبرنامه•

مربوطههایحمایتوبنیاندانشگواهیزمینهدرجمهوریریاستعلمیمعاونتباتعامل•

پذیرخطرگذاریسرمایههایصندوقایجادخصوصدرشکوفاییونوآوریصندوقباتعامل•

کشوراستارتاپیشبکهفعالینباهمکاریشبکهتوسعه•

صنایعتکنولوژیکنیازهایرفعخصوصدرکشورفناوروبنیاندانشجامعهباتعامل•

مقاومتیاقتصادابالغیهایبرنامهپیشبردوپایش•

اقتصادیهایبرنامهکنترلومدیریتپایگاهسازیپیاده•

مقاومتیاقتصادفرماندهیستادطریقازاکوسیستمتوسعهموانعپیگیری•



اقدامات استراتژیک 

ارتقاء و بهبود  
محیط کسب و 

کار

رار  تعریف و استق
یپروژه های بهینگ

(وکسکک)پلتفرم نوین کسب و کار 

صندوق حمایت و ضمانت

ادیسامانه اعتبار سنجی فعالین اقتص

بستر معامله مبتنی بر ارز رمزها

مراکز نوآوری و فناوری

اوراق بهادار سازی دارایی ها

(سیفام)سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی 

بورس بین الملل



پروژه های راهبردی

(وکسکک)پلتفرم نوین کسب و کار 

صندوق حمایت و ضمانت

براتونهمچکشورجاریابزارهایازاستفادهبامالیتأمیننوینکاروسازایجادهمچنینواقتصادیویژهوآزادمناطقدرتولیدموانعرفعمنظوربه

هایبنگاهابینمفینقدیمعامالتجریانپلتفرماینبراساس.استاستقرارحالدرویژهوآزادمناطقتمامیدرکاروکسبنوینپلتفرمالکترونیک،

تجاریمعامالتمعضلعرفبهقادرنوینهایتکنولوژیازاستفادهباپلتفرماینهمچنین.استکردهتغییراعتبارینوینشیوهبههاآنمشتریانواقتصادی

مخاطبینمامیتبهخدمتارائهآمادگیوگردیدهمستقروطراحیمذکورپلتفرمحاضرحالدر.بودخواهداعتباریومجازیهایپرداختپایهبرالمللیبین

.داشتخواهدرامناطقدرخود

اعتباری،عملیاتومالیهایریسککاهشویژه،وآزادمناطقدرگذاریسرمایهتوسعههایزمینهآوریفراهموکاروکسبمحیطبهبودبهکمکهدفبا

توثیقدرسهیلتوتضمینمناطق،ایندرآنموانعرفعوتولیدبخشازحمایتوکنندگانتولیدبهکمککارها،وکسبواقتصادیواحدهایبهبخشی

تأمینفرآیندمودننکوتاهوتسهیالتاعطایگردش،درسرمایهونقدینگیازناشیمشکالترفعاعتباری،ومالیمؤسساتوهابانکنزداعطاییتسهیالت

استشدهآغازویژهوآزادمناطقویژهضمانتوحمایتصندوقاولینتأسیسفراینددهی،اعتبارومالی



پروژه های راهبردی

ادیسامانه اعتبار سنجی فعالین اقتص

بستر معامله مبتنی بر ارز رمزها

ازیکیوانعنبههموارهاقتصادیویژهوآزادمناطقکاروکسبواحدهایواقتصادیفعالینویژهبخش،اعتبارنهادیکوجودوسنجیاعتبارفرایندفقدان

معضل،اینرفعایراستدر.استبودهبانکیوپولیفرآیندهایالخصوصعلیفرایندها،ازبسیاریدرمناطقهایسازمانهمچنینوفعالیناینرویپیشمعضالت

هایشاخصجاستخراوظیفهمرکزاینفلذا.استشدهآغازمعاونتایندرویژهوآزادمناطقکارهایوکسببندیرتبهوسنجیاعتبارمرکزتأسیسپروژه

اعتباریفهوظمرکز،اینهمچنین.داشتخواهدراآزادمناطقضمانتوحمایتصندوقهمچونمالینهادهایباطرفهدوتعاملواعتباریرتبهارائهسنجی،اعتبار

.داشتخواهدرامناطقکاروکسباکوسیستمبهورودبرایتولیدیهایبنگاهوکارهاوکسبسنجی

برمبتنیاختسزیرکشورازخارجبابانکیوپولیانتقاالتونقلمعضلرفعراهکارهایارائهلزوموآمریکایکجانبههایتحریممجددبازگشتبهتوجهبا

کاروکسبنوینمپلتفررویبررارمزهاارزازاستفادهبانقدیمعامالتانجامبرایکافیآمادگیبستراین.استشدهطراحیمعاونتایندرچینبالکفناوری

.سازدمیفراهمرا(سککوک)



پروژه های راهبردی

مراکز نوآوری و فناوری

اوراق بهادار سازی دارایی ها

کسبلتفرمپاستقرارهمچنینوضمانتصندوقایجادکناردر.باشدمیمعاونتاینراهبردیپروژهدیگرآزادمناطقدرهاداراییسازیبهاداراوراقپروژه

راهکارگردیعنوانبهوآزادمناطقهایساختزیرتوسعهراستایدرمالی،تامینراهکارارائهوتولیدیواحدهایوکارهاوکسبتوسعهمنظوربهکارو

Asset-Backed)هایداراییسازیبهاداراوراقپروژهسرمایه،بازاربامناطقاینکارایومستمرارتباطبرقرارهمچنینونوینمالیتامین Securities)

استشدهآغازوتعریف

برمبتنیتغالاشتوسعهدرمهمنقشایفایومناطقدرنوپاکارهایوکسبازحمایتوتوسعهمناطق،بهنوینهایتکنولوژیوفناوریانتقالراستایدر

.استشدهیفتعرمعاونتایناصلیپروژهدیگرعنوانبهویژهوآزادمناطقکلیهدرفناوریونوآوریمراکزاستقرارپروژهبنیان،دانشکارهایوکسب

.استگردیدهتهیهمناطقدرمراکزایناستقراروتشکیلنحوهدستورالعمللهذا



پروژه های راهبردی

(سیفام)سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی 

بورس بین الملل

مناطقدرمستقرصادیاقتهایبنگاهوفعالینکلیهبهبرخطخدماتارائهواحدپنجرهاقتصادی،ویژهوآزادمناطقاقتصادیفعالینیکپارچهسامانهیا"سیفام"

درخواستتثبازاقتصادیفعالیننیازموردخدماتتمامینمـودنیکپـارچهورسانیخدمتتسهیلهدفبا(واحدپنجره)سامانهاین.باشدمیویژهوآزاد

.گیردمیبردرراکاالسفارشثبتوشرکتثبتتاگذاریسرمایه

وثانویهبازارردارزتقاضایوعرضهفرایندتسهیلوکشوراقتصادیشرایطبهبوددراقتصادیویژهوآزادمناطقآفرینینقشراستایدر

.استشدهآغازوتعریفمناطقدرارزبوراستقراروتاسیسپروژهکشور،ارزبازارساماندهیونظارتبخشی،نظم


