
تیگزارش عملکرد اقتصاد مقاوم 

1397ماهه 9

معاونت تولید صاردات و فناوری 



عناوین پروژه های ابالغی

توسعه اقتصاد دانش بنیان1.

ری 2. توسعه سرماهی گذا

توسعه صاردات3.



رنگ بندی

جهت رنگ بندی 
پاورپواینت

%18فروردین

%217اردیبهشت

%325خرداد

%433تیر

%542مرداد

%650شهریور

%758مهر

%867آبان

%975آذر

%1083دی 

%1192بهمن

%12100اسفند



شاخص های پروژه های ابالغی

توسعه اقتصاد دانش بنیان

جذب واحد اهی نوپای نوآور1.

جذب واحد اهی تولیدی فناور2.

ارتقاء فناوری رد واحداهی تولیدی موجود3.



پروژه حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان

مجموع تعداد 
واحدهای نوپای نوآور 
و تولیدی فناور جذب

شده در مناطق

عملکرد در 97هدف عنوان منطقه
96سررسید 

عملکرد در 
97سررسید 

تحقق % 
اهداف

رشد نسبت % 
به دوره مشابه

مجموع مناطق 
آزاد

6210184135%-17%
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پروژه حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان

%0%327%50%136%69 %145

18%10%18%10%18%21%6%

%125



پروژه حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان

عملکرد در 97هدف عنوان منطقهشاخص های پروژه ها
97سررسید 

تحقق % 
اهداف

رشد نسبت % 
به دوره مشابه

تعداد واحد های بالغ تولیدی 
فناور و دانش بنیان جذب شده

-%29450ارس
-%200اروند
-%2150انزلی
-%200چابهار
-%25250قشم
-%3133کیش
-%23150ماکو

%73%1519127مجموع

تعداد واحد های نوپای نوآور و 
دانش بنیان جذب شده

%42-%9778ارس
-%400اروند
%119%935389انزلی
%25-%4375چابهار
%41-%910111قشم
%69-%10880کیش
%100%22100ماکو

%28-%4765138مجموع



پروژه حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان

عملکرد در 97هدف عنوان منطقه
97سررسید 

تحقق % 
اهداف

ه رشد نسبت ب% 
دوره مشابه

مجموع تعداد 
واحدهای نوپای نوآور 
و تولیدی فناور جذب

شده در مناطق

%14%1116145ارس

-%600اروند

%125%1136327انزلی

%50-%6350چابهار

%17-%1115136قشم

%68-%13969کیش

%100%45125ماکو

مجموع مناطق 
%17-%6284135آزاد



شاخص های پروژه های ابالغی

ری  توسعه سرماهی گذا

ری داخلی 1. (تحقق یافته)جذب سرماهی گذا

ری خارجی 2. (تحقق یافته)جذب سرماهی گذا



سرمایه گذاری داخلی–پروژه توسعه سرمایه گذاری 
میلیارد ریال

97هدف 96عملکرد عنوان منطقهشاخص های پروژه
عملکرد در 

96سررسید 
عملکرد در 

97سررسید 
تحقق % 

اهداف
رشد نسبت% 

به دوره مشابه

ارزش سرمایه گذاری داخلی 
(تحقق یافته)جذب شده 

میلیارد ریال
%18%48,71653,58831,63637,34270مجموع

48,716
53,588

31,636

37,342

97عملکرد در سررسید 96عملکرد در سررسید 97هدف 96عملکرد 



سرمایه گذاری داخلی–پروژه توسعه سرمایه گذاری 
میلیارد ریال

%209 %51%76%58%154%107%50

29%19%17%4%10%18%2%



سرمایه گذاری داخلی–پروژه توسعه سرمایه گذاری 

97هدف 96عملکرد عنوان منطقهشاخص های پروژه
عملکرد در 

96سررسید 
عملکرد در 

97سررسید 
تحقق % 

اهداف
رشد نسبت% 

به دوره مشابه

ارزش سرمایه گذاری 
تحقق )داخلی جذب شده 

(یافته
میلیارد ریال

%25-%14,22015,64210,6658,00451ارس

%12%9,22510,1486,9197,71576اروند

%9%8,3969,2364,9705,39758انزلی

%126%2,0152,2161,5113,414154چابهار

%56%5,0005,5003,7505,860107قشم

%56%8,9869,8853,1654,93850کیش

%207%8749616562,014209ماکو

%18%48,71653,58831,63637,34270مجموع



سرمایه گذاری خارجی–پروژه توسعه سرمایه گذاری 
میلیون دالر

شاخص های پروژه
عنوان 
منطقه

97هدف 96عملکرد 
عملکرد در 

96سررسید 
عملکرد در 

97سررسید 
تحقق % 

اهداف
ه رشد نسبت ب% 

دوره مشابه

ارزش سرمایه گذاری خارجی 
(تحقق یافته)جذب شده 

دالرمیلیون 
%32-%44849333122546مجموع

448

493

331

225

97عملکرد در سررسید 96عملکرد در سررسید 97هدف 96عملکرد 



سرمایه گذاری خارجی–پروژه توسعه سرمایه گذاری 
میلیون دالر

%109 %28%55%55%3%0

8%57%11%14%3%2%4%

%10



سرمایه گذاری خارجی–پروژه توسعه سرمایه گذاری 
میلیون دالر

97هدف 96عملکرد عنوان منطقه
عملکرد در 

96سررسید 
عملکرد در 

97سررسید 
تحقق % 

اهداف

رشد % 
نسبت به 
دوره مشابه

%59-%3741281128ارس

%20-%25728319315555اروند

%6-%5156333155انزلی

%95-%63694723چابهار

%85-%12139110قشم

%100-%89600کیش

%60%20221524109ماکو

%32-%44849333122546مجموع



شاخص های پروژه های ابالغی

توسعه صاردات

افزایش صاردات تولیدی هب خارج کشور1.

افزایش صاردات مجدد هب خارج کشور2.

افزایش صاردات کاالی تولیدی هب سرزمین اصلی3.



پروژه توسعه صادرات

97هدف 96عملکرد عنوان منطقه
عملکرد در 

96سررسید 
عملکرد در 

97سررسید 
تحقق % 

اهداف
رشد نسبت% 

به دوره مشابه

%5-%1,047,2901,048,381733,521696,35666مجموع مناطق آزاد

1,047,2901,048,381

733,521696,356

97عملکرد در سررسید 96عملکرد در سررسید 97هدف 96عملکرد 



به خارج کشورمجموع -توسعه صادرات پروژه 
هزار دالر

%126 %61%93%53%109%45%69

13%21%40%1%7%16%2%



جمع بندی

گاه  کلی هب رپوژه اه :ن

اقتصاد دانش بنیانتوسعه 1.

ری 2. توسعه سرماهی گذا

صارداتتوسعه 3.



عملکرد مناطق آزاد در یک نگاه

اطالعات 
الزم 

دریافت 
نشد

ارس
16%

اروند
23%

انزلی
23%

چابهار
7%

قشم
10%

کیش
16%

ماکو
4%

توسعه 
اقتصاد 
دانش 
بنیان

توسعه 
صادرات

توسعه 
سرمایه 
گذاری



ن و اریانیهب امید سر بلندی روز افزون اریا

دبا تشکر از بذل توجه حضار ارجمن


