گزارش عملکرد
مناطق آزاد و ویژه

 32منطقه ویژه اقتصادی فعال

بخش اول:

سرخس
سیرجان
سلفچگان
ارگ جدید
پتروشیمی بندر امام
بوشهر
بندر بوشهر
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
بندر امیر آباد
بندر شهید رجایی
انرژی پارس
لرستان
یزد
شیراز
کشتی سازی خلیج فارس
پیام
بیرجند
المرد
دوغارون
اسالم آباد غرب
بندر امام خمینی
نوشهر
پارسیان
الوان
کاوه
زرندیه (ایرانیان)
بجنورد
قصر شیرین
گرمسار
سهالن
بندر آستارا
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5

عملکرد تجمیعی مناطق آزاد و ویژه 1398-1392

ایجاد شده طی  7سال اخیر

تجمیعی  7ساله

ایجاد شده طی  7سال اخیر

تجمیعی  7ساله

ایجاد شده طی  7سال اخیر

تجمیعی  7ساله

عملکرد تجمیعی مناطق آزاد و ویژه 1398-1392
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بخش دوم:

عملکرد مناطق آزاد

در پروژه های ابالغی اقتصاد مقاومتی
سال 98

%197

%139

%41

%185

%90

%191

عملکرد 98

هدف ابالغی 98

%114

%100

%104

%98

1,282
1,230

%106
تعداد واحدهای
تولیدی فعال

عملکرد 98

هدف ابالغی 98

%98

برنامه رونق تولید
در مناطق آزاد و ویژه
آغاز  :مرداد 98

پایان  :اسفند 99

 30برنامه اقدام تا پایان  1399در  2اولویت
تحت زیرفرآیند های  4گانه تولید
•  9برنامه اقدام

•  8برنامه اقدام

پیشرفت عملیاتی سال :98
 .2حین
تولید

 .1پیش
از تولید

 .3پس
از تولید

 .4حامی
تولید

کل برنامه%38 :
اولویت %42 :1
اولویت %34 :2

انحراف از برنامه%2.5 :

•  4برنامه اقدام

•  9برنامه اقدام
12

اولویت 1
زیر فرآیند پیشرفت

 16برنامه اقدام جهت رونق تولید
برنامه

راهبرد

تسهیل و ارتقا
فرآیندهای سرمایه
 2تدوین مطالعات امکان سنجی مقدماتی  PFSمطابق استانداردهای بین المللی
گذاری
ارتقاء فناوری و توسعه  3راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری
نوآوری
 4ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

 1استاندارد سازی فرآیندهای درون سازمانی سرمایه گذاری و حذف ضوابط اضافی

پیش از
تولید

%57

حین تولید

%31

پس از
تولید

%31

عارضه مرتفع شده
گستره ی سرمایه گذاری های ورودی
فرآیند های پیچیده کسب و کار
سطح پائین فناوری
گستره ی سرمایه گذاری های ورودی

 5توسعه سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی مناطق (سیفام)
تسهیل و ارتقاء خدمات  6روان سازی فرآیند ثبت سفارش و تثبیت و افزایش ارز اختصاص یافته
حین تولید
 7تکمیل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در مناطق آزاد و ویژه

فرآیند پیچیده های کسب و کار
تعامالت برون سازمانی
سطح پائین فناوری

 8توسعه شرکت های خدمات توسعه کسب و کار BDS

 9توسعه خدمات سامانه سککوک
توسعه خدمات اعتباری  10بهره برداری از صندوق حمایت و ضمانت فعالین اقتصادی مناطق

تامین مالی و اعتباری
بازار تامین و فروش

 11پیاده سازی سامانه جامع اعتبارسنجی

حامی تولید %43

برندینگ منطقه
روان سازی اجرای
قوانین مالیاتی
توسعه خدمات
نهادهای مالی

 12برگزاری نمایشگاه های تخصصی فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های مناطق آزاد

 13رتبه بندی فعالین اقتصادی و جاری سازی اعطای نشان کیفیت در مناطق
 14شفاف سازی قانون مالیات برارزش افزوده ،احصا و حل و فصل مشکالت مربوطه
 15پیاده سازی روش های نوین تامین مالی
 16استقرار بورس بین الملل

گستره ی سرمایه گذاری های ورودی
بازار تامین و فروش
سطح پائین فناوری
فرآیند پیچیده های کسب و کار
تامین مالی و اعتباری
نقل و انتقال ارز
گستره ی سرمایه گذاری های ورودی
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اولویت 2
زیر فرآیند

 14برنامه اقدام جهت رونق تولید

راهبرد

پیش از تولید

%36

تسهیل و ارتقا فرآیندهای
سرمایه گذاری

حین تولید

%35

تسهیل و ارتقاء خدمات
حین تولید

پس از تولید

%17

رونق فروش

حامی تولید

%35

تسهیل فرآیندهای درون و
برون سازمانی
روان سازی اجرای قوانین
مالیاتی
توسعه خدمات نهادهای
مالی

برنامه
1
2
3

تدوین معیارهای پذیرش طرح های سرمایه گذاری

4

ارتقاء خدمات سرمایه گذاری

5

نظارت و پایش مستمر تحقق طرح های سرمایه گذاری

6

بهینه سازی فرآیند گمرکی

7

شناسایی فرصت های نفوذ به بازارهای داخلی و خارجی

8

توسعه اقدامات بازاریابی بین المللی و استقرار شرکت های مدیریت صادرات

9

احصا گلوگاه های برون سازمانی و تعامل جهت تسهیل فرآیند های مربوطه

عارضه مرتفع شده

تعامل با نهادها و سازمان ها جهت جذب سرمایه داخلی و خارجی
معرفی ظرفیت های مناطق در انواع ابزارهای اطالع رسانی محیط بین المللی

 10ارتقاء دانش درون سازمانی در خصوص ضوابط دستگاه های همکار
 11حل و فصل تنگناهای گذشته و پیشگیری از تنگناهای آتی

12
 13مبادالت میتنی بر ارزهای دیجیتال و رمز پایه
 14بستر سازی برای حضور هدفمند شرکت های بیمه ای با بسته های مختص مناطق
حضور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و آفشور

گستره ی سرمایه گذاری های
ورودی
سطح پائین فناوری

تعامالت برون سازمانی
فرآیند پیچیده های کسب و کار
نقل و انتقال ارز
بازار تامین و فروش

فرآیند پیچیده های کسب و کار
تعامالت برون سازمانی
فرآیند پیچیده های کسب و کار
تامین مالی و اعتباری
تعامالت برون سازمانی
تامین مالی و اعتباری
نقل و انتقال ارز
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مهمترین اقدامات به انجام رسیده در برنامه رونق تولید در سال 98
 .1به بهره برداری رسانیدن ماژول های اقتصادی پنجره واحد الکترونیک خدمات
 .2بهینه سازی فرآیند های درون سازمانی جهت تسهیل کسب و کار در مناطق

 .3حل و فصل مشکالت ورود مایحتاج واحدهای تولیدی به محدوده مناطق
 .4حل و فصل مشکالت معوقات مالیاتی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق

 .5بهینه سازی ضوابط تاسیس بانک خارجی و آفشور در مناطق آزاد
 .6تدوین سند و توسعه اقدامات نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه مبادالت تجاری با اوراسیا

 .7تسریع در اجرای پروژه های عمرانی زیرساختی در توسعه سرمایه گذاری تولیدی
 .8ایجاد مراکز نوآوری و فناوری مطابق دستورالعمل جهت حمایت از کارآفرینی نوآورانه و فناورانه
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عملکرد پروژه های عمرانی اتمام یافته سال  98مناطق آزاد

نام منطقه

میلیون ریال

منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد اروند

840,000
2,492,734

منطقه آزاد انزلی

720,857

منطقه آزاد چابهار

953,000

منطقه آزاد قشم

745,695

منطقه آزاد کیش

3,126,429

منطقه آزاد ماکو
جمع کل

943,818
9,822,533

بخش سوم:

سرفصل برنامه های مناطق آزاد
در سال 1399

برنامه های سال 1399
سرمایه گذاری:
.1

اجرای  310پروژه سرمایه گذاری به ارزش  62هزار میلیارد تومان و  483میلیون یورو و  66000نفر اشتغالزایی در چارچوب برنامه

.2

توسعه عوامل اکوسیستم نوآوری و فناوری در مناطق آزاد جهت حمایت از کسب و کارهای هوشمند

.3

ایجاد صندوق پژوهش و فناوری جهت حمایت و ضمانت فعالین حوزه های نوآوری و فناوری

.4

پیاده سازی سامانه جامع اعتبارسنجی فعالین اقتصادی

.5

تعامل با نهادها و سازمان های داخلی و خارجی جهت معرفی ظرفیت ها و جذب سرمایه داخلی و خارجی

.6

تدوین معیارهای پذیرش طرح های سرمایه گذاری بمنظور ارتقاء در شاخص های فناوری ،بهره وری ،محیط زیست ،کیفیت و عمر محصول ،و ...

.7

ارتقاء خدمات سرمایه گذاری از طریق توسعه همکاری با نهادهای تشویق سرمایه گذاری  IPAو مشاور توسعه کسب و کار BDA
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برنامه های سال 1399
تولید:
.1

بهره برداری و تکمیل فرآیندهای صدور مجوزهای صنعتی و گواهی تولید در سامانه پنجره واحد خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

.2

تامین منابع مالی واحدهای تولیدی مناطق از طریق مدیریت زنجیره تامین با استفاده از خدمات سامانه سککوک

.3

توسعه سهم بازار محصوالت تولیدی مناطق از طریق سامانه های مرتبط

.4

تکمیل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در مناطق آزاد و ویژه (پاویون مجازی صنایع مناطق آزاد و ویژه)

تجارت:
 .1عملیاتی نمودن سامانه جامع انبارها مختص مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
 .2رتبه بندي فعالین اقتصادي و جاري سازي اعطاي نشان کیفیت در مناطق
 .3شناسایی فرصت هاي تامین و عرضه در بازارهاي داخلی و خارجی

 .4توسعه اقدامات بازاریابی بین المللی و استقرار شرکت هاي مدیریت صادرات
 .5نقش آفرینی بعنوان هاب مبادالت تجاري با اوراسیا (هاب تولید – هاب صادرات – هاب ترانزیت  -هاب مالی)
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برنامه های سال 1399
مالی:
 .1توسعه و روزآمدسازی راهبردها و ابزارهای اقتصاد هوشمند در حوزه نهادهای مالی مناطق
 .2همافزایی ظرفیتها و ارتقای پویایی بازار سرمایه از طریق تاسیس و راه اندازی بورس بین الملل
 .3بهره مندی از ظرفیتهای ارزهای دیجیتال و فناوریهای مبتنی بر زنجیره بلوکی برای تسهیل مبادالت مالی داخلی و خارجی
 .4تدوین بسته اختصاصی استراتژی تامین مالی مناطق با بهرهگیری از شیوه ها و ابزارهای نوین مالی
 .5توسعه خدمات بانکها و موسسات مالی و تاسیس بانک آفشور در مناطق آزاد
 .6توسعه خدمات بیمه ( -1توسعه خدمات پوششی بیمه های فعال در مناطق  -2توسعه همکاری با شرکتهای بیمه بین المللی )
 .7تسهیل اجرای قوانین مالیاتی و رفع موانع و مشکالت فعالین اقتصادی در مناطق
20

برنامه های سال 1399
گردشگری ،فرهنگی،سالمت وصنایع خالق
 .1استانداردسازی و یکپارچهسازی تاسیسات گردشگری و استقرار نظام رتبهبندی
 .2راهاندازی پلتفرم گردشگری مجازی مناطق آزاد ویژه سرمایهگذاران ،خدمات دهندگان ،گردشگران
.3

آمادهسازی بستههای مشترک تورهای گردشگری بمنظور تبادل گردشگر

 .4آمادهسازی استایل بوک تولید محتوایی برای شبکههای اجتماعی به منظور معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و جاذبهها و پتانسیل
 .5بهسازی ،سادهسازی و یکپارچهسازی فرایندهای صدور مجوزها در حوزه فرهنگ و هنر و راه اندازی سامانه صدور مجوزها
 .6استانداردسازی و حمایت از راهاندازی اقامتگاههای هنری ( )art residencyبا آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری مرتبط با آن

 .7افکارسنجی وضعیت افکار عمومی بعد از اپیدمی کرونا و تهیه سند منشور اجتماعی و تشکیل کارگروه ویژه آسیبهای اجتماعی
 .8راهاندازی سامانه غذا و دارو مناطق آزاد
 .9پیاده سازی نهایی نظام جامع آموزش با همکاری جهاد دانشگاهی

 .01تأسیس شتابدهندههای صادراتی صنایع خالق و اختصاص حمایتهای ویژه مناطق آزاد از صنایع خالق
 .11تأسیس مدارس عالی هنر و صنایع خالق و پردیسهای دانشگاه هنر در مناطق آزاد

بودجه پروژه های عمرانی تا پایان سال  1399در مناطق آزاد

نام منطقه

میلیون ریال

منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد اروند

1,440,000
2,110,000

منطقه آزاد انزلی

1,270,000

منطقه آزاد چابهار

570,000

منطقه آزاد قشم

1,630,000

منطقه آزاد کیش
منطقه آزاد ماکو
جمع کل

4,300,000
1,980,000
13,300,000

بخش چهارم:

اقدامات مناطق آزاد
جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا

اقدامات سازمان های مناطق آزاد جهت مبارزه با شیوع بیماری کرونا
 .1تسهیل در فرآیندهای تامین مواد اولیه واحدهای تولید ملزومات
 .2تمدید خودکار مجوزهای فعالیت اقتصادی

 .3تعطیلی مراکز تجمع در چارچوب سیاست های ابالغی ملی
 .4عدم نیاز به اخذ گواهی تولید در موارد مرتبط
 .5افزایش توان تولید واحدهای مرتبط
 .6تغییر فرآیندهای تولیدی در برخی واحدها و تامین نیازهای ضروری کشور
 .7نظارت مداوم جهت پیشگیری از اقدامات سوداگرانه
 .8راه اندازی سیستم  CALL-CENTERبرای پاسخگویی و عدم حضور مراجعین
 .9تخصیص و تجهیز و تامین هزینه های بیمارستان های مستقر در مناطق آزاد جهت مقابله با بیماری کرونا
 .10افزایش ظرفیت بیمارستان های مستقر در مناطق به میزان بیش از  500تخت

 .11تامین ملزومات بهداشتی جهت ضدعفونی منطقه و تامین و توزیع اقالم محافظتی میان ساکنین مناطق
 .12تخصیص و تجهیز انواع آمبوالنس های زمینی ،اتوبوسی ،دریایی ،و هوایی در مناطق
 .13کمک نقدی بیش از  300میلیارد ریالی سازمان منطقه و فعالین اقتصادی به بیمارستان ها و مراکز درمانی مرتبط
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الف)

 520.000لیتر الکل طبی در  2واحد تولیدی
ظرفیت سازی تولید  2000لیتر در روز (نیازمند تامین مواد اولیه)

تولیدات

ب)

در اسفند 98

 325.000لیتر مواد ضدعفونی کننده در  23واحد تولیدی
ظرفیت سازی تولید  50.000لیتر در روز (نیازمند تامین مواد اولیه)

ج)

 173.000عدد ماسک و  4تن پارچه ماسک در  6واحد تولیدی
 3600دست لباس بیمارستانی و  1.200.000دست زیر انداز پنج الیه بیمار
ظرفیت سازی تولید  10.000ماسک در روز (نیازمند تامین مواد اولیه)
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الف)

 5000لیتر الکل طبی
جهت مواد اولیه واحدهای تولیدی

واردات

ب)

 300تن مواد ضدعفونی کننده (محلول و ژل)
به ارزش بیش از  1.2میلیون دالر

در اسفند 98
ج)

 110.000جفت دستکش
 90.000عدد ماسک
و  771.000لباس بیمارستانی
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پیشنهادات جهت کاهش سوء تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر فعالیت های اقتصادی مستقر در مناطق

تمدید خودکار انواع مجوزهای فعالیت اقتصادی

تسهیل و تسریع در بهره مندی کارگران

به مدت  3ماه بدون دریافت هزینه

واحدهای تعطیل شده از بیمه بیکاری

اعمال ضریب بخشودگی مالیاتی در بازه زمانی

امهال در سررسید تسهیالت بانکی (مازاد بر قرض

تعیین شده در پروتکل های بهداشتی هر منطقه

الحسنه) و ضمانت های گمرکی بمدت  6ماه

تجلیل از واحدهای تامین کننده نیازهای ضروری

پرداخت تسهیالت کم بهره به فعالین اقتصادی

کشور برای کنترل و مبارزه با بیماری کرونا

تولیدی و خدماتی زیان دیده

