درگـــــــاه خـــدمــــات
مناطق آزاد و ویژه ایران
افزایش شـــــفافیت عملکرد
سهولـت دسترسی به خدمات
یکپارچــگی فرآیندهای کاری
بهبود کیفیت ارائه خـدمـــات

تکالیف ،الزامات قانونی و اسناد باالدستی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

– ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ

– ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي
– اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ذﯾﻞِ
–
–
–
–

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راﻫﺒﺮدي ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اداري و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻤﺮك در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﻬﺖ ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

تحول دیجیتال
»تغییري شگرف« در عملکرد یک سازمان/کشور
با محوریت »فناوريهاي تحول آفرین«
Social Mobile Analytics Cloud IoT

SMACIT

تحول دیجیتال ،استفاده تزیینﯽ و مدگرایانه از فناوري نیست!
زمانﯽ مﯽ توانیم مدعﯽ تحول دیجیتالﯽ شویم که این فناوريها ،مدلهاي
کسـبوکار و تجـربهي ذینفعان را »زیر و رو« کرده باشـد.

شاخﺺ سهولت کسب و کار ()Ease of Doing Business
سـاختـن
محل کار

راه اندازي
کسبوکار

دسترسﯽ به
منـابع مالﯽ

انجـــام دادن
عملیات روزانه

فعالیـت در یک
محیﻂ کاري امن

شروع کسبوکار

جواز ساختوساز

اشتراک برق

ثبت امالک

دریافت اعتبار

حمایت از سرمایهگذاران

پرداخت مالیات

تجارت فرامرزي

اجراي قراردادها
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)۲006- ۲0۲0(
1

2006

2007

2008

2009

روند تغییرات رتبه سهولت کسبوکار
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21
41
61
81
101
121
141
161
Georgia

India

Iran

Russia

Turkey

UAE

USA

2018

2019

2020

چالشهای اساسی مناطق آزاد

( آذر )97

93

عدم هماهنگی فیمابین مراکز تصمیمگیری و موازی کاری ادارات و نهادهای تصمیم گیر

93

عدم شفاف بودن و یکپارچه بودن فرآیندهای کاری در مناطق آزاد

86

عدم اجرای صحیح و یکپارچه قوانین و مقررات در مناطق ( ماده  ۲۷قانون مناطق آزاد)

86

کمبود زیرساختها در توسعه و عدم تناسب زیر ساختها با نیازهای منطقه

81.5

قوانین و مقررات پیچیده و ضعیف برای سرمایهگذاران

78.5

نبود زیرساختهای الزم برای توسعه فناوری اطالعات( نرمافزاری و سختافزاری)

76

نا هماهنگی قوانین وضع شده در مناطق آزاد با قوانین گمرک کشوری

71.5

نبود نقشه راه و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت

71.5

تغییرات زیاد در الیه مدیریت و سلیقهای برخورد کردن

71.5

عدم بهینه و چابک بودن ساختار و فرآیندهای سازمان
سیستم تازه معرفی شده ثبت سفارش کاال

71.5

مدیریت جزیرهای مناطق

68.5

قوانین و مقررات زیاد و اضافی ( عدم بهروزرسانی قوانین و حذف قوانین زاید و تعدد تغییر قوانین)

68.5

نبود دولت الکترونیک

68.5

بوروکراسی زمانبر گرفتن گواهینامههای مختلف

71.5

* راﻫﻨﻤﺎ

اهمیت

چالش

•
•
•

ﺑﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ) ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  10اﻣﺘﯿﺎز(

ﺑﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ﻫﺮ ﮔﺮوه  7اﻣﺘﯿﺎز(
ﺑﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ) ﻫﺮ دﺳﺘﻪ  4.5اﻣﺘﯿﺎز(

مقررات در اولویت جهت بازبینی و یکپارچهسازی
ثبت کسب و کار جدید

دریافت زمین (خرید یا اجاره)

ارسال کاال از منطقه آزاد به
سرزمین اصلﯽ و بالعکﺲ

مجوزهاي سرمایهگذاري

مجوزهاي ساخت و ساز
(دفتر کار ،هتل ،کارخانه)

پرداخت مالیات
(مالیات بر ارزش افزوده)

مجوزهاي تجاري

صادرات کاال (گمرک)

مجوز کار براي نیروي کار خارجﯽ
( اداره کار)

ثبت محصول

واردات کاال (گمرک)

دریافت سرویﺲهاي مورد نیاز
(برق ،آب ،تلفن و )...

نقشه راه توسعه پنجره واحد مناطق آزاد

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ

درﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت

ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ

فرآیندهاي کلیدي مورد نیاز بر اساس شناخت از وضع موجود
ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر

درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ

ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖو ﺳﺎز

درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب،
ﺑﺮق ،ﮔﺎز و ...

ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﻧﯿﺮو ﺧﺎرﺟﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارزش اﻓﺰوده

واردات ﮐﺎﻻ

ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ

ارﺳﺎل/درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ

ویژگﯽهاي اصلﯽ راهکار پنجره واحد
اولویت تسهیل کسبوکار و مقررات زدایﯽ
اصل فقﻂ یکبار :عدم دریافت دوباره اطالعاتﯽ که قبالً یکبار دریافت شده
تفکیک  Front Officeاز  Back Officeجهت افزایش شفافیت
شفافیت و مسﺌولیتپذیري
دولت متصل :تبادل اطالعات ارگانهاي دولتﯽ به مﺜابه یک کل واحد
پیشبینﯽپذیري و شخصﯽسازي و ارائه خدمت پیش از درخواست
بهبود مستمر خدمات

معماری کالن پنجره واحد

درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران
فرآیندهاي یکپارچه دولتﯽ
رابﻂها

راهاندازي کسبوکار

صنعت و تولید

تجارت بینالملل

بهداشت و سالمت

صنعت گردشگري

فعالیت فرهنگﯽ و هنري

کار و اشتغال

ارتباط با مناطق

ابزارهاي مشترک

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﮔﻤﺮك

ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

اﻧﺒﺎر

ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﮑﺎﯾﺎت

ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش

اﺻﻨﺎف

ﺳﺎﯾﺮ

Help Desk
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس
FTZ Gateway
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ

اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت

کانال هاي ارتباط و ارائه خدمات

*ussd#

ﻻگ ﻣﺮﮐﺰي
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ

معماری خدمات

راهانداری کسبوکار
صنعت گردشگری

صنعت و تولید

تجارت بین الملل

فعالیت فرهنگی ،هنری و اجتماعی

کار و اشتغال

کشاورزی ،دامپروری و شیالت

عمرانی و ساختمان

شهروندی

بهداشت و سالمت

ورزشی
ارتباط با مناطق

سامانه های پشتیبان خدمات

صنایع

اصـناف
ثبت شرکتها

گواهﯽ تولید
کمیسیون ارزش افزوده
انبـــار

داشبورد

ســرمایـهگــذاري
مجوزهاي فرهنگﯽ ،هنري و گردشگري

سامانه جامع امور گمرکﯽ

اطالعات مراکز اقامتﯽ

سامانه جامع تجارت

روابــﻂ کـار و اشتغال

کشاورزي،دامپروري و شیالت

خـــودرو

FREEZONES.IR

ساخت و ساز و عمرانﯽ

اطالعات جغرافیایﯽ

پنجره واحد
سالمت،ﻏذا و دارو

شهروندي

اطالعات اتباع خارجﯽ
مجوزهاي ورزشﯽ
ارتباط با شهروندان

توسعه سامانههای زیرساختی
همزمان با مطالعات فاز شناخت

طرح مساله

شناخت وضع موجود

استقرار سامانهها

ﭘﺮﺗﺎل ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ

داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ

درگاه خدمات

پنجره واحد

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارزش اﻓﺰوده

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮك
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎر

بهبود مستمر

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﻼم آﻣﺎري

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

فهرست خدمات به تفکیک سطح  -وضع مطلوب

موضوع خدمت

صنعـت و تولید
تجارت بین الملل
بهداشت و سالمت
صـنعت گردشـگري
فعالیت فرهنگﯽوهنري
کـار و اشـــــــتــغـال
راهانـدازي کسـبوکـار
کشاورزي و دامپروري
عمرانﯽ و سـاختـمان
شــــــهـرونـدي
ورزشـــــــــﯽ
ارتباط با مناطق
کل

گروه خدمت
13
6
4
11
6
6
7
۲
9
3
۲
4
73

خدمت
15
19
10
30
19
16
30
10
۲3
13
7
81
309

مشارکت پیمانکاران در پروژه(اسفند )1398

پشتیبانﯽ
47%
توسعه
53%

سامانه جامع امـور گمرکﯽ
سامانه ثبت شرکتها

11%

داشبورد مدیران
فاز شناخت پنجره واحد
سامانه ثبت سفارش و وبسرویﺲها
زیرسامانههاي حوزه صنایع

6%

سامانه مدیریت پروژه ها
توسعه پرتال پنجره واحد و تولید محتوا
سامانه دیتا
سامانه مناطق ویژه اقتصادي
سامانه سرمایهگذاري
سامانه سالمت
سامانه مجوزهاي گردشگري ،فرهنگﯽ و هنري
سامانه جامع روابﻂ کار
مرکز تماس و میز خدمت

111’461

5%

نفـر ساعـت

5%
4%

3%

63%
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