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اقدامات امور گمرکی ،صادرات و واردات
•

•
•
•
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اقدامات در حوزه امور
گمرکی ،صادرات و
واردات

(صورت پذیرفته و در دست اجرا)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ساماندهی وضعیت واردات کاال در مناطق و راه اندازی سامانه ثبت سفارش و و تخصیص ارز برای کلیه گروههای کاالیی(به استثنا
خودرو).
معاف نمودن کاالها و مواد اولیه و قطعات واسطه به منظور واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تفاهم با بانک مرکزی در خصوص
تامین ارز برای این گروه از کاالها
امضا تفاهم نامه با بانک مرکزی در خصوص تخصیص سهمیه ارزی واردات گروه کاالیی  1از دستگاه ها و وزارتخانه های زیربط
تعامل با سازمان مالیاتی در جهت رفع مشکالت فعاالن مناطق و بازنگری دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه فعاالن مناطق ( حذف ارائه
اطالعات عملکرد مالی  ،فهرست حقوق کارکنان  ،فهرست معامالت ) و پیگیری نهایی سازی آن
تفاهم با گمرک ج.ا.ایران مبنی بر اخذ سهم سازمان های مناطق آزاد برای واردات کاالی هایی که در ردیف تعرفه های ترجیحی قرار
دارند
افزایش  2درصد تسهیالت کاالی تجاری به  4درصد از طریق اخذ تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 1397/05/22
اخذ توافق نامه از رییس کل گمرک ایران مبنی بر اخذ سود بازرگانی از قطعات وارداتی خودرو ،CKD ،ایجاد امکان اعطای مرخصی
ماهیانه به خودروهای وارداتی مناطق آزاد با نظر دبیر محترم و امکان اخذ  15درصد سهم سازمان های مناطق همزمان با کسر تعرفه
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

اقدامات حوزه گسترش و تسهیل تولید

اقدامات در حوزه
گسترش و تسهیل تولید

(صورت پذیرفته و در دست اجرا)

•

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

•

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

•

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

اقدامات حوزه توسعه فناوری های
نوین و انتقال تکنولوژی

اقدامات در حوزه
گسترش و تسهیل تولید

(صورت پذیرفته و در دست اجرا)

•

تدوین برنامه های حمایت از کسب و کارهای نوین

•

برنامه ریزی جهت ارزیابی سطح فناوری واحدهای صنعتی

•

تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه گواهی دانش بنیان و حمایت های مربوطه

•

تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر

•

توسعه شبکه همکاری با فعالین شبکه استارتاپی کشور

•

تعامل با جامعه دانش بنیان و فناور کشور در خصوص رفع نیازهای تکنولوژیک صنایع

•

پایش و پیشبرد برنامه های ابالغی اقتصاد مقاومتی

•

پیاده سازی پایگاه مدیریت و کنترل برنامه های اقتصادی

•

پیگیری موانع توسعه اکوسیستم از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

اقدامات استراتژیک

پلتفرم نوین کسب و کار (سککوک)
صندوق حمایت و ضمانت
سامانه اعتبار سنجی فعالین اقتصادی

ارتقاء و بهبود
محیط کسب و
کار

بستر معامله مبتنی بر ارز رمزها

تعریف و استقرار
پروژه های بهینگی

مراکز نوآوری و فناوری
اوراق بهادار سازی دارایی ها
سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی (سیفام)

بورس بین الملل

پروژه های راهبردی
پلتفرم نوین کسب و کار (سککوک)
به منظور رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین ایجاد ساز و کار نوین تأمین مالی با استفاده از ابزارهای جاری کشور همچون برات
الکترونیک ،پلتفرم نوین کسب و کار در تمامی مناطق آزاد و ویژه در حال استقرار است .براساس این پلتفرم جریان معامالت نقدی فی مابین بنگاههای
اقتصادی و مشتریان آنها به شیوه نوین اعتباری تغییر کرده است .همچنین این پلتفرم با استفاده از تکنولوژیهای نوین قادر به رفع معضل معامالت تجاری
بینالمللی بر پایه پرداختهای مجازی و اعتباری خواهد بود .در حال حاضر پلتفرم مذکور طراحی و مستقر گردیده و آمادگی ارائه خدمت به تمامی مخاطبین
خود در مناطق را خواهد داشت.

صندوق حمایت و ضمانت
با هدف کمک به بهبود محیط کسب و کار و فراهم آوری زمینه های توسعه سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه ،کاهش ریسکهای مالی و عملیاتی ،اعتبار

بخشی به واحدهای اقتصادی و کسب و کارها ،کمک به تولید کنندگان و حمایت از بخش تولید و رفع موانع آن در این مناطق ،تضمین و تسهیل در توثیق
تسهیالت اعطایی نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ،رفع مشکالت ناشی از نقدینگی و سرمایه در گردش ،اعطای تسهیالت و کوتاه نمودن فرآیند تأمین
مالی و اعتبار دهی ،فرایند تأسیس اولین صندوق حمایت و ضمانت ویژه مناطق آزاد و ویژه آغاز شده است

پروژه های راهبردی
سامانه اعتبار سنجی فعالین اقتصادی
فقدان فرایند اعتبار سنجی و وجود یک نهاد اعتبار بخش ،ویژه فعالین اقتصادی و واحدهای کسب و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره به عنوان یکی از
معضالت پیش روی این فعالین و همچنین سازمانهای مناطق در بسیاری از فرایندها ،علیالخصوص فرآیندهای پولی و بانکی بوده است .در راستای رفع این معضل،
پروژه تأسیس مرکز اعتبار سنجی و رتبه بندی کسب و کارهای مناطق آزاد و ویژه در این معاونت آغاز شده است .فلذا این مرکز وظیفه استخراج شاخصهای
اعتبار سنجی ،ارائه رتبه اعتباری و تعامل دو طرفه با نهادهای مالی همچون صندوق حمایت و ضمانت مناطق آزاد را خواهد داشت .همچنین این مرکز ،وظیفه اعتبار
سنجی کسب و کارها و بنگاه های تولیدی برای ورود به اکوسیستم کسب و کار مناطق را خواهد داشت.

بستر معامله مبتنی بر ارز رمزها
با توجه به بازگشت مجدد تحریم های یکجانبه آمریکا و لزوم ارائه راهکارهای رفع معضل نقل و انتقاالت پولی و بانکی با خارج از کشور زیر ساخت مبتنی بر
فناوری بالک چین در این معاونت طراحی شده است .این بستر آمادگی کافی برای انجام معامالت نقدی با استفاده از ارز رمزها را بر روی پلتفرم نوین کسب و کار
(سککوک) را فراهم می سازد.

پروژه های راهبردی
مراکز نوآوری و فناوری

در راستای انتقال فناوری و تکنولوژیهای نوین به مناطق ،توسعه و حمایت از کسب و کارهای نوپا در مناطق و ایفای نقش مهم در توسعه اشتغال مبتنی بر

کسب و کارهای دانش بنیان ،پروژه استقرار مراکز نوآوری و فناوری در کلیه مناطق آزاد و ویژه به عنوان دیگر پروژه اصلی این معاونت تعریف شده است.
لهذا دستورالعمل نحوه تشکیل و استقرار این مراکز در مناطق تهیه گردیده است.

اوراق بهادار سازی دارایی ها
پروژه اوراق بهادار سازی دارایی ها در مناطق آزاد دیگر پروژه راهبردی این معاونت می باشد .در کنار ایجاد صندوق ضمانت و همچنین استقرار پلتفرم کسب
و کار به منظور توسعه کسب و کارها و واحدهای تولیدی و ارائه راهکار تامین مالی ،در راستای توسعه زیر ساخت های مناطق آزاد و به عنوان دیگر راهکار
تامین مالی نوین و همچنین برقرار ارتباط مستمر و کارای این مناطق با بازار سرمایه ،پروژه اوراق بهادار سازی داراییهای ()Asset-Backed Securities
تعریف و آغاز شده است

پروژه های راهبردی
سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی (سیفام)
"سیفام" یا سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،پنجره واحد ارائه خدمات برخط به کلیه فعالین و بنگاههای اقتصادی مستقر در مناطق

آزاد و ویژه میباشد .این سامانه (پنجره واحد) با هدف تسهیل خدمترسانی و یکپـارچه نمـودن تمامی خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی از ثبت درخواست
سرمایهگذاری تا ثبت شرکت و ثبت سفارش کاال را در بر میگیرد.

بورس بین الملل
در راستای نقش آفرینی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بهبود شرایط اقتصادی کشور و تسهیل فرایند عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه و
نظم بخشی ،نظارت و ساماندهی بازار ارز کشور ،پروژه تاسیس و استقرار بور ارز در مناطق تعریف و آغاز شده است.

