
برنامه استـــراتژیک رونق تولیـد
 در مناطق آزاد  تجاری صنعتی      و      ویژه اقتصادی





سهـــــــولت دستـــــرسی
بهبــــــــــــود کیفیـــــــت

پوشش گستـــرده خدمات



راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری
ارتقاء فناوری و توسعه نوآوریراهبرد

    بــه بهره بــرداری رســاندن مراکز 
نوآوری و فناوری در مناطق با همکاری 
بخش خصوصی مطابق مدل مشارکت 
عمومــی خصــوص PPP جهــت ایجاد 
کسب و کارهای نوین استارتاپ ها در 
مناطق آزاد با تمرکز بــر ارتقاء روحیه 
کارآفرینــی در جامعــه محلی خصوصا 

نوجوانان و جوانان بومی مناطق آزاد

   از طریــق طــی فرآینــد هــای کامل 
شــتابدهی و تجاری ســازی ایده های 
نوآورانه و ایجاد استارتاپ های بومی 
با چشــم انداز نفوذ بــه بازارهای بین 

المللی در دسترس

   و همچنین توســعه بازار و تســهیل 
فرآیند های کســب و کار اســتارتاپ 

های مستقر در سرزمین اصلی.



ایجاد صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه

ارتقاء فناوری و توسعه نوآوریراهبرد

بهره منــدی از ظرفیت هــای صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری بمنظور 
مشــارکت در تشــکیل صندوق های 
هــای  فناوری)صنــدوق  پژوهــش 
ســرمایه گذاری جســورانه( با هدف 
حمایت مالی و اعتباری و تامین سرمایه 
کسب و کارهای مستقر در مناطق آزاد 
خصوصــا کســب و کارهــای نوآورانه 
بعنوان اقــدام تکمیلی و توســعه ای 
مراکــز نوآوری و فنــاوری و با رویکرد 
تملک سهام در فعالیت های اقتصادی 
در ازای تامین ســرمایه با چشم انداز 
ایجاد درآمد پایدار و کمک به توســعه 

اقتصاد پایدار مناطق آزاد.



توسعه سامانه یکپارچه 
فعالین اقتصادی مناطق  
)سیفام(

تسهیل و ارتقاء خدمات حین تولیدراهبرد

    توسعه ســرویس های پیاده سازی شده 
در ســامانه یکپارچــه فعالیــن اقتصــادی 
مناطق )ســیفام( بمنظور ایجاد امکان ارائه 
خدمــات اداری از طریق یک پنجره ارتباطی 
با فعالین اقتصادی مســتقر در مناطق آزاد 
و ویــژه بــا رویکرد تســهیل خدمــات حین 
تولید و ارتقاء سطح خدمات دهی به فعالین 

اقتصادی مستقر.

   مــاژول های فعــال: کمیســیون ارزش 
افزوده و شناسه یکتا شیما

    مــاژول های آتــی: گواهی تولیــد، جواز 
تاســیس، پروانه بهره بــرداری، مجوزهای 

فنی و مهندسی

   ماژول های طرح توســعه نهایی: پذیرش 
طرح های ســرمایه گذاری، خدمــات اعتبار 
ســنجی، دریافت طرح های نــوآور و فناور، 

و ...



توسعه خدمات سامانه سککوک
بهبود مبادالت کاالمبتی بر خدمات اعتباریراهبرد

    بهــره منــد نمــودن تمامــی فعالین 
اقتصادی مســتقر در مناطــق آزاد از 
خدمات ســامانه کشــوری کسب و کار 
به کســب و کار بعنوان اولین ســامانه 

مبادالت  اعتباری در ایران

    با تمرکز بر: ابزارهای نوین پرداخت 
اعتبــاری و مــدت دار بــرای انجــام 
معامالت تجاری، بکارگیری روش های 
مدیریــت زنجیره تأمیــن، بکارگیری 
لجســتیک،  مدیریــت  روش هــای 
خدمــات راه حلهای تأمیــن مالی خرید 
و انتقال کاالها و محصوالت، تخصیص 
ویترین اختصاصی به هر کســب و کار 
به منظــور عرضــه کاال و خدمات خود 

بدون محدودیت.



پیاده سازی سامانه جامع 
اعتبارسنجی

توسعه خدمات اعتباریراهبرد

    اعتبارســنجی و رتبه بندی کســب 
و کارهــای فعال در مناطــق آزاد جهت 
زمینه سازی حضور معنادار در تعامل 

با نهادهای مالی، بازارهای فروش و
بسترهای کسب و کار

             طراحی شده براساس مدل متناسب 
سازی شده اعتبارسنجی برای مناطق 
آزاد بمنظور تامین اعتبار در راســتای 
اخذ خدمــات از انــواع نهادهای ارائه 
کننــده خدمــات مالــی و اعتبــاری و 
همچنین تسهیل شرایط اخذ سرمایه 

گذار جهت طرح های توسعه ای 

     با رویکرد تکمیل زنجیره ی خدمات 
اعتباری در بسته رونق تولید.



استقرار بورس بین الملل
توسعه  نهادهای مالیراهبرد

        نهایی سازی اســتقرار بورس بین الملل در 
یکی از مناطق آزاد کشور بمنظور تسهیل ورود 

کسب و کارهای داخلی در فضای بین المللی

    ایجاد فضای ارتباطی مناسب بین سرمایه 
پذیران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی

  ایجاد شرایط بهینه جهت توزیع مناسب سرمایه 
هدایت سرمایه های غیرریالی به سمت کسب و 

کارهای فعال در سطح بین الملل

     توســعه بــازار تامیــن ســرمایه فعالیــن 
اقتصادی مســتقر در مناطــق آزاد خصوص 

کسب و کارهای نوین.



توسعه شرکت های خدمات 
BDS توسعه کسب و کار

تسهیل و ارتقا فرآیندهای سرمایه گذاریراهبرد

  بهره گیری از خدمات متنوع شرکت های 
ارائه دهنده خدمات توســعه کسب و کار
 )Business Development Service(
بمنظــور جــاری ســازی طیــف وســیعی از 
خدمــات غیرمالــی در راســتای بهبــود 
عملکــرد صنایــع کوچــک و متوســط و 
همچنین تســخیر و تحکیم ســهم بــازار و 
ارتقاء تــوان تولید و فــروش این واحدها 
نــوآوری،  تحلیــل،  مطالعــه،  طریــق  از 
تدوین استراتژی مناســب و پیاده سازی 
 SMEs تغییــر در ویژگی های ســاختاری
     و افزایش توان رقابت پذیری این واحد ها.



بهره برداری از صندوق حمایت و 
ضمانت فعالین اقتصادی مناطق

توسعه خدمات اعتباریراهبرد

    ارائــه خدمــات ایفای نقش واســط بین 
بازارهــا و نهادهــای مالــی و واحدهــای 
مســتقر درمناطــق - ضمانــت ســرمایه 
گذاری و ارائه تضامین و توثیق مورد نیاز 

واحدها 

     جلــب همــکاری بانــک ها و موسســات 
مالــی و اعتباری - تاســیس صندوق های 

سرمایه گذاری پروژه محور

      تســهیل فرآینــد اوراق بهادار ســازی 
دارایی ها 

      تقویت حجم و کیفیت ســرمایه گذاری 
واحدها - مشــارکت و تســهیل در خرید، 

انتقال، و توسعه فناوری در مناطق
 

      بســتر مناســب برای اعطای تســهیالت 
به واحدهای ســهامدار و عضو صندوق - 
سپرده گذاری و ســرمایه گذاری از محل 

منابع در اختیار.




