گزارش عملکرد سه ماهه نخست  1396مناطق آزاد
در اجرای برنامه های ابالغی اقتصاد مقاومتی

مناطق آزاد پیشگامان اجرای اقتصاد مقاومتی؛ بخش :1
رشد  %27صادرات در  3ماهه نخست سال 1396
سید محمد عبدی اسکویی ،مدیر گسترش و تسهیل تولید

پسساز مزفقیت سسمزیرسسنا قزفزس درزام ازاپز ژسسق یزپسسق ز س یز یسسی صزدس اپ زاپزسس از صادس ازفت س فا ز
صد مز زعنل؛ز زاپزعنلزبهزفزق

زفتس مزفظمسرزپ یسقیز اپزسس از صادس ازفتس فا زیق سدز ز لسات اطزیقسس زسسا از

یقف ند ز صاد ازفت فا زبقن فسهز سز ز بس زفوقپ سمزیقسسظهزدس اپ زبسهزاب قش نسهزلسقپ یزعس زژدسمز ژسق زاپز
فز درزام از بالغزگقا د ز سمزکهزعی پیزدز م ز
 .1یی صزد اپ زیق دیز-زشدف ی زفز درزام ازبهزف ی نز%25
 .2یی صزد اپ زفجداز مزدق رزفز درزام ازبهزف ی نز%30
 .3یی صزفی اال زب زکرقپ یز نس هزژدمز یی صزد اپ زدقفز ق ن ز(فظ پز ناخ ب )

ز

الممزبهزیقض حز سمز3زبقن فهزا اقزن یزاپزفوقپ یزفانقکیزبقزیق دز ز لات ازبهزاب قش نهزلقپ یزع ز بالغز
گقا د زکهزاپزگی پشز"زفز درزام ازپ را ف نز ژق یز صاد ازفت فا ؛زبخصز"2زبهزاند زن یزپقا شاهزف زلقا.

 .1برنامه افزایش صادرات تولیدی  -خدماتی مناطق آزاد به میزان %25

نزبقن فهزاپز ا فهزیزپق زیز"%30ز یی صزد اپ زیق دیز-زشدف ی "ز بالغ زاپزس از1395زف زب لد.زالممز
بذکقز سمزعنلکقازفز درزام ازاپزپق زیزفذکقپزاپزس از1395طزح ک ز مزپلدز%34زد اپ زک الیزیق دیز زشدف ز
فز درزام ازف زب لدزکهزاپزفت سهزب زپق زفر بهزاپزکرقپزبس پزیرنا قزف زب لد .ز
فدناق نزبقن فهز یز ژق زلد زاپزس از1395طزیظ فلزفد مزب ز حدز یزیق دیزد اپ ی زژدمزپیعزیزاز یز
فقبقدهز ز نچز نز پ از حد یزژد دزبهزعقدهزد اپ زبقا ز سمزکهزبهزاپسسا ز ژق س زگقا سد ز سسم.زاپزسس از
 1395طزیقسظهزم قس شمز یزنق ح زدزظا زن یزفقپازی ک دزصق پزگقیاهزبقازکهزنا جزفثیاهزیزانزاپزعنلکقازس ازژ پیز
ننقازشق دز یم .ز
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رزبقن فهز یزعنل ی زفز درزام ازاپزس از1396زاپزشدقصز سنزبقن فسهز بالغس طزیظ فسلزفسد مززبس زبزخسصز
شدقد زژدمز یی صزد اپ ز حد یزد اپ ی طزیظ فلزب ز حدز یزفساتقزبنزمقپزینقکیزبقزد اپ ز زیقسظهزب م پز
حدز یزغ قزد اپ ی طزلز س

ز زیظ فلزب زکرقپ یز دفزژدمزحضقپزاپزب م پ یزب نز نلل طزینقکیزبقز یسی صز

د اپ زشدف طزید نز ز عن ازبساهز یزیرق ت ز زحن ا طز زژذبز حد یزم اب ما زد اپ ی زژد دزف زب لد
فز درزام ازکرقپزاپزس از1395طزفقیرزبهزثیمزعنلکقازحد از350زف ل قنزاالپزد اپ زک الز زشدف زگقا د ز ندز
کهزفتقپز سمزاپزس از1396طزبهزحد از437زف ل قنزاالپز یی صز بد.زاپز3زف هزنخسمزس از1395طزعنلکقازد اپ ز
ک الز زشدف زحد از83زف ل قنزاالپزبقا ز سمزکهزاپزا پ زفر بهزس از1396طزبهزبس صز مز108زف ل سقنزاالپز یسی صز
یاهز سمزکهزنر نز مزپلدز%30زنسیمزبهزا پ زفر بهزس ازگذلاهزف زب لد.ز ز
ب زیقژهزبهزحجرزعنل

ز زپلدزح دلهزاپز3زف هزنخسمزفقیرزیق نزفزس درزاپز سنزپسق طزبسهزیقی ساز پ ز ز

ک صزف زب لزد .ز
 .2برنامه افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد به میزان %30

نزبقن فهزاص ت زفر بهزپق ز یزب زن مزفر بهز بالغ زاپزس از1395زبهزفز درزام ازفس زب لسد.زاپزسس از1395طزاپز
حد از465ز ف ل قنزاالپزد اپ زفجداز مزدق رزفز درزام ازعنل ی زگقا د ز سمزکهزنسیمزبهزس از1394زحد از%21ز
پلدزا لاهز سم .ز
مزفدناق نز صد ف زدقپ زپذ قیاهزاپزس از1395طزیظ فلزب زیظ نز صاد ایزاپزحقم زد اپ زفجدازژدسمزپیسعز
یزاز یزفقبقدهز ز یی صزظقی مز حد یزفذکقپزبقا ز سم.زلقکمز یزحنلز زنتلزب نز نلل ز مزپا نس لزبسس پز
ب ال زژدمز پیت ءزشدف زحنلز زنتلزبهزد اپ زفجدازبقشقپا پزف زب لزدزکهز نز فقز مز صد ف زفوسقپیزسس مف نز
یزفز درزام ازاپزس از1395زبقا ز سم.زفط ظهزب م پزکرقپ یز دفزبنزمقپز دالعزپس ن زبهز حدز س یزدس اپ ز
فجدازژدمزژ ای نزلدنزاپزب م پ یز پا ی زکرقپ یز دفز مزا اقز صد ف زفقثقزاپزپ ریقاز نزپق زبقا ز سم .ز
فدناق نزبقن فهز یزاپزاسمز ژق زاپزس ازژ پیطزیظ فلزژدمزپیعزیزاز ز ز یی صزعنلکقاز حد یزیظس اززاپز
مف زهزد اپ زفجداطزژذبزیظ نزژد دزاپزمف زهزد اپ زفجداطزید نز ز عن ازبساهز یزحن ا طزلز س زن م یز
پا ی زکرقپ یز دفز ز دالعزپس ن زبهزیظ نزفقبقدهطزیظ فلزب زیظ نزذ قب زژدسمززیس ف نززن م س یززکرسقپ یزز
دفز مزدق رزد اپ زفجدازشق دزبقا .ز
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دیرزبقن فهز بالغ زفتقپز سمزاپزس از1396طز پمشزد اپ زفجداز مزدق رزفز درزام ازبهزب صز مز604زف ل سقنز
االپز یی صزپ د زکزد.زاپزا پ ز3زف هزنخسمزس از1395طز پمشزد اپ زفجدازفز درزام ازحد از84زف ل قنزاالپزبقا ز
سمزکهزاپز3زف هزنخسمزس ازژ پیزبهزحد از104زف ل قنزاالپز یی صز یاهز سسم.ز سنز فسقزحس ک ز مزانسسمزکسهز
عنلکقاز3زف هزنخسمزس ازژ پیزنسیمزبهزا پ زفر بهزس ازگذلاهزحد از%24ز یی صزا لاهز سم.ز ز
ب زیقژهزبهزحجرزعنل

ز زپلدزح دلهزاپز3زف هزنخسمزفقیرزیق نزفز درزاپز نزپق طزبهزیقی از نی ز ز پ ز

ف زب لزد .ز
 .3برنامه افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادالت با کشورهای همسایه

فتقپز سمزبنزمقپز یی صزضق ازنفقذزاپزب م پ یزکرقپ یزحقم زنفقذز زبدق زفزدیز مزاسا پا یزفثیمزانزاپز
مف زهز یز صاد ایطز فز ا ز ز...طز پمشزد اپ زدقفز ق ن ز یی صز بد.زشالدهزبقن فهز یز ژق س زیسد نزلسد ز
یقس زس مف نز یزفز درزام اطزلز س

زک الز زشدف زفقپازن مزکرقپ یز نس هطزلز س

زک ال یزا پ یزص بل مز

د اپ زفجداز زیظ فلزژدمزیوترزد اپ زفجسدازطزبقپسس زز ز دسالعززپسس ن ززصسق ن نزز زفتسقپ ززفیس اال ززیجس پیزز
نس ا نطزیظ فلزب زیظ نزذ قب زاپزمف زهزفی اال زیج پیزکرقپ یز دفطزید نز ز عن ازبسساهزز س یززحنس ا زز ز
یرق ت زف زب لد.
پمشزد اپ زدقفز ق ن زاپزفی اال زب زکرقپ یز نس هزاپزس از1395زب صز مز219زف ل قنزاالپز( مزسقزژنعز
د اپ ز زد اپ زفجدا)زبقا ز سمزکهزبقز س

ز ن زا ز یزح دلهطزفتسقپز سسمزبسهزبس صز مز263زف ل سقنزاالپز

یی صزپ د زکزد.زاپز3زف هزنخسمزس از1395طز پمشز نزصلرزاف پیزحد از46زف ل قنزاالپزبقا ز سمزکهزاپزا پ زیز
فر بهزس ازژ پیزبهزب صز مز62زف ل قنزاالپز یی صز یاهز سم.ز نزعنلکقازپلدز%36زنسسیمزبسهزا پ زفرس بهزسس از
گذلاهزپ زاپزبقزا پاز زنق دزبخصزعنلکقازفقیرزفز درزاپزشدقصز نزبقن فهزف زب لد .ز
ب زیقژهزبهزحجرزعنل
ف زب لزد .ز

ز زپلدزح دلهزاپز3زف هزنخسمزفقیرزیق نزفز درزاپز نزپق طزبهزیقی از پ ز ز پ ندز
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مناطق آزاد پیشگامان اجرای اقتصاد مقاومتی؛ بخش :2

اقتصاد دانش بنیان و گردشگری حالل؛ راهکارهای کلیدی اقتصاد مقاومتی
محمد خضرایی منش؛ مدیر انتقال فناوری های پیشرفته

ف س م ازبسسقزبقن فسسهز س یز بالغ س زب س زفوقپ سسمزد س اپ زکسسهزاپزگسسی پشزصیسسلز پ سسهزگقا سسدطز3زبقن فسسهزن سسیزاپز
پ سا یز یی صزیق دز ز لات ازاپزفز درزام ازبهزاب قش نهزلقپ یزع ز بالغزگقا د زکهزعی پیزدز م ز
 .1حن مز مز ساتق پزلقکمز یزا نصزبز نزب ز دفزپلدز%20زیظد از نزلقکمز زاپزفز در
 .2بقگی پیزنن را ز یزیدل ز زا ن زبهزفزمقپز پ هزفودقال ز زک ال یزیق دزا شلزکرقپ
 .3یی صز%10زگقالاقزش پژ ز زیقسظهزگقالاقیزحالا
گی پشزعنلکقاز3زف هز نزپق ز زاپز ا فهز پ هزف زگقاا.

برنامه حمایت از استقرار شرکت های دانش بنیان با هدف رشد  %20تعداد این شرکت ها در مناطق

دیسسرزیظق س زس س مف نز نک س پیز صاد س ایز زیقسسسظهطز صاد س ازا نسسصبز س نز صاد س ایز سسسمزکسسهزبسسقز س س

ز

«یق دز زیقم عز زکس پبقاززا نسصزز ز دالعس ز»زلسکلززگقیاسهزز زسسطحززبس ال زز مزسسقف هزگسذ پیززاپزانزبسهزز« بسد عز»ز
ز«نقا پی»ز شاد صزفس ز بسدزز زیزس پیز س یززکسسازلسد ززبسززلسد ززبس ال ززفدسقفززفس زلسقندزز زن سق یززکس پزز مز
یود ال زع زبقشقپا پز سمز(گی پشزس مف نز نک پیز صاد ایز زیقسظهطز .)2005ز
بسس زیقژسسهزبسسهزعنلکسسقازیرسسنا قزفزسس درزام ازیجسس پیز–زدسسزظا زاپزشدسسقصزحن سسمز مزیزسس پیز سس یز
پ رسسقیاهز زیوتسسرز%173ز سسد فزفرسسخهزلسسد زاپزس س از1395طز ز نچزس نز یسسی صزیظسسد از حسسدز س یزیز س پز ز
ا نسسصزبز س نزپ رسسق ز زدسسزظا ز مز103ز حسسدزبسسهز192ز حسسدطزبقن فسسهزیز یسسی صز%20زیظسسد ازلسسقکمز س یزا نسسصز
بز س نز زیزس پزاپزسس از1396زبسسهزفزس درزام ازکرسسقپز بسسالغزگقا سسد.زبس زیک سسهزبسسقزم قسس شمز س یز جس ازلسسد زاپز
پ سسسا یزپسسق ز بالغس ز صادس ازفتس فا زاپزسس از1395ز( ج س ازفق کسسیز پیتس ءز ز ناتس ازیزس پیز س یزپ رسسقیاه)طز
فز درزام ازاپزسس از1396ز سساظد ازص بسلزیسقژد زاپزژسذبز زیقسسظهزلسقکمز س یزا نسصزبز س نز زیزس پزشق زسدز
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ا لسسم.زاپزین س ف زفز س درزام ازفق کسسیزحن سسمز مزنسسقا پیز زک س پایق ز ز( عسسرز مزفق کسسیزپلسسدطزپ س پ ز س یزعلسسرز ز
یز پیطزفق کیزیقسسظهزیزس پیطزفق کسیزحن سمز مز سد ز س یزکس پایق نطزسس مزدسز عزپ رسقیاهز ز)...ز جس ازلسد ز
سمز ز نچز نزیقا زسدز س یزنسقمز یسی پیزحن سمز مزلسقکمز س یزا نسصزبز س نز زیزس پزن سیزاپزین زس ف زفزس درز
ام ازکرقپزب زیقژهزبسهز فک نس ز زیق ننزسدیز س زیسد نز ز ژق س زگقا سد ز سسم.زبسقز سنز سس

زیس ز نادس یزسس از

1395طز192ز حسدزیزس پز زا نسسصزبز س نز( عسرز مزپ رسسق ز زدسزظا )زفسساتقزگقا دنسسدزکسهزنسسیمزبسسهز نادس یزسس از
1394طزپلدز%86زاپز نزحقم زپ زنر نزف زا د .ز
اپزناس زکلس زبقن فسسهز س یزعنل س ی زفزس درزام ازاپزسس از1396زاپزشدسسقصز سسنزبقن فسسهز بالغس طزیسسد نز ز
یقسظهزحن مز ز زفرسق زز سزطزژسزذبز ز سساتق پز حسد یززپ رسق زیزس پز زا نسصزبز س نطز پیتسززیزس پیزاپززدسز عزز
ی زسطحزا نصزبز نطزژسذبزز حسد یززا نسصززبز س نززیظس اززاپزسسقمف نزز دسل زطزیجس پیزسس میزدسقاز س یزا نسصزز
بز نز زیز پ نهطزف زب لد .ز
فتقپز سسمزیس ز نادس یزسس از حسدز س یزا نسصزبز س نز زیزس پزفسساتقزاپزفزس درزاپزفجنسقعزبسهز264ز حسدز
یسسی صزپ سسد زکززسسدز(ب س صز مز سسدفز بالغسس ز زب س ز%32زپلسسد).زاپز ناد س یزسقپس س دز3زف سسهز1396طزیظسسد از سسنز
حسسد زبسسهز215ز حسسدز پیتس ءز یاسسهز سسسمزکسسهزکس فالزبس زعنلکسسقازیرسسنا قزفزس درزام ازاپز3زف سسهز1395زفرس بهز
بقا ز زحد از%23ز سد فزکسلزسس از1396زن سیزاپز سنزا پ زیز3ز ف سهزفوتسرزگقا سد ز سسمزکسهز سنزعنلکسقاز
نق دزبخصزسس ازبسس پزفسقیت زبسق یزفزس درزام ازاپزحن سمز مز سساتق پزلسقکمز س یزا نسصزبز س نز زیزس پزفس ز
ب لد .ز
ب زیقژهزبهزحجرزعنل

ز زپلدزح دلهزاپز3زف هزنخسمزفقیرزیق نزفز درزاپز نزپق طزبهزیقی ازصررز زک صز

ف زب لزد .ز

برنامه برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی به منظور ارائه محصوالت و کاالهای تولید داخل کشور

لسسقکمزاپزنن رسسا ز س یزبسسهزشدسسقصزاپزنن رسسا ز س یزب س نز نلل س زا شل س ز زش س پژ زاپز صسسعز عسسالمز
اف اگ زبق یزد اپ ز ز پ ازبهزب م پ یزشس پژ ززفس ززب لسدززکسهزز سنزز فسقززفسسالیمززافس اگ زز زبقن فسهززپ سییززبسس پزز
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فزمرز مزصی ل زیق دطزک ف مطزپص بمطزبساهزبزسدیزز زحنسلزز زنتسلززفس ززب لسدز.ز مزا اسقزز سدز فز دسل ززنن رسا زز سزطز
فظقی زیکزق ق یز زینزا پیزف ل نزاال ز زیجد ی زژد دز کزکرقپزف زب لد .ز
بنزمقپزیقسظهزب م پز حدز یزشدف ی ز-زدزظا زفساتقزاپزفزطتهز ز نچز نزنق ح ز نجق پز ق کز مزفز درزام اطز
فتقپز سمزنسیمزبهزبقگی پیزنن را ز یز پ هزفودقال ز زک ال یزیق دزاپزفز درزام ازکرقپز صد مزگقاا.زفز درز
ام ازکرقپزاپزس از1395طزیظد از61زنن را زب زفقضقعز شاد د ز پ هزفودقال ز زک ال یزیق دیزا شلزفود ا ز ز
نق ح ز نجق پزبقگی پزننقا ز ندزکهزفتقپز سمزاپزس از1396طزبهزیظد از115ز حدز یی صزپ د زکزدز( دیاسذ پیز نجس مز
لد زیقس زس مف نز یزفز درزام از مزیالشزژدمز عن ازپلدز%90زاپز نزصلرزاف پیزا پند) .ز
س شا پز ژق یز نزبقن فهز بالغ زب زپ کقا یز زیقسظهزم قسس شادزیزنن رسا
یق ننزدیز یزنق ح ز نجق پطزفط ظهز زید نزیتق رزنن را

ز(اپزدسقپ ز سی م)طزلز سس ز

طزبقگی پیزنن را ز س یزز پ سهززشسدف زز زیق سد زز

فزطتهطزبقگی پیزنن را ز یز پ هزشدف ز زیق د زسقمف نز دل طز ژق زشق دزلد.
اپز ناد یز3زف هزنخسمزس از95طزیظد از5زنن را زاپزفز درزام ازبقگی پزگقا د زبقا زکهزاپزا پ زفرس بهزسس از
ژ پیزبهز15زنن را ز پیت ءز یاهز زح ک ز مزپلدز%200زاپز نزبقن فهزف زب لد.ز ز
ب زیقژهزبهزحجرزعنل

ز زپلدزح دلهزاپز3زف هزنخسمزفقیرزیق نزفز درزاپز نزپق طزبهزیقی از نی ز ز پ ز

ف زب لزد .ز
برنامه افزایش  %10گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حالل

ب زیقژهزبهز زکهز ق نزدیرزافس پززسس مف نززژدس ن ززژدس ناقایززا پ یزپییسهززپسزجرززژ ذبسهزز س یززدی ظس زز زپییسهزز
ا رزژ ذبهز یزب سسا ن زز زیس پ خ زز سسمزطزبسهززفزمسقپززیزسقعززبخرس دنززبسهززفزس بعززپلد صادس ایطززاپافسد یزز پمیز ز
نچز س نز ج س ازیقدسسمز س یزفخال س زلسستل زاپزکرسسقپطزیقسسسظهزدسسزظمزگقالسساقیز مز ن سسمزبس س پزب س ال ز
بقشسسقپا پزفسس زب لسسد.زیقسسسظهزدسسزظمزیقپ سسسرز زژسسذبزگقالسساق نزاپز ق سسکز مزحسسقم ز سس یز سسنزدسسزظمطز مز
فقثقیق نزپ ک پ یز پما پیز ز یسی صزاپافسدزن شس هزا شلس طز جس از لسات از زیقسسظهزپ سد پزفس زب لسدزکسهزاپز
نزبقن فهز بالغ زبقزپ یز نزفتق هزی ک دزلد ز سم .ز
اپزنا زکلس طزبقن فسهز س یزیسد نزلسد زیقسس زسسزمف نز س یزفزس درزام ا زیقسسظهززم قسس شادزز زژ ذبسهزز سزطز
ییل ت ز ز دسالعززپسس ن زز اپزشدسقصزژ ذبسهز س ز زم قسس شمز س یزگقالساقیزفزس درطزیظ فسلززبسززیظس نززحسقم زز
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گقالاقیزشدقد زگقالساق نزشس پژ طز جس از زیقسسظهزفق کسیززا نس زعقضسهززسسقغ زز زدسز عززاسسا زطز یسی صزز
سدرزژق فعزفول زاپزگقالاقیطزف زب لد .ز
اپزس از1395زب صز مز39000زنفقزگقالاقزش پژ طزحد صلز1زلازاپزفود ا زفز درزام از ص فمزا لاهز ندزکهزبس ز
یقژهزبهز دفز بالغ زفتقپز سمزاپزس از1396زبهزحد از43000زنفقز یی صزپ د زکزد.زاپز3زف هزنخسمزسس از1395طز
ب صز مز9500زنفقزگقالاقزش پژ زب زحد صلز1زلاز ص فمزاپزفز درزام ازثیمزگقا د ز سمزکهزاپز3زف هزنخسمزس از
1396طزبهزب صز مز10700زنفقز یی صز یاهزکهزح ک ز مزپلدز%13ز زب صز مز دفز بالغ زف زب لد.ز ز
ب زیقژهزبهزحجرزعنل
ک صزف زب لزد.
ز

ز زپلدزح دلهزاپز3زف هزنخسمزفقیرزیق نزفز درزاپز سنزپسق طزبسهزیقی ساز پ نسدز ز

