ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گیالن

اقتصاد مقاومتی؛ تولید -اشتغال

اردیبهشت 1396

با عنایت به نامگذاری سال  1396تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید -اشتغال»
توسط رهبر معظم انقالب و با توجه به بخشنامههای ریاست محترم جمهوری به

دستگاههای اجرایی
 تشریح بستههای رونق تولید و اشتغال -پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 1396

هدف از تدوین بسته های رونق تولید









رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي  8درصدي
تداوم نرخ تورم تك رقمي
افزايش سرمايهگذاري
توسعه صادرات و افزايش رشد صادرات غيرنفتي به ميزان 25درصد
مديريت هدفمند واردات
ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
مقرراتزدايي
گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و استقرار مديريت كارآمد

بسته های پنج گانه رونق تولید

 بستهارتقاءتوانتوليدملي
 بستهتأمينماليوسرمايهگذاري

 بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي
 بستهتجارتخارجي(توسعهصادراتغيرنفتيومديريتهدفمند
واردات)
 بستهاشتغالوتوانمندسازينيرويكار

بستههای رونق تولید و اشتغال


ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسههاي مورخ ( 96/1/15سي و سومين جلسه ) و
( 96/1/28سي و پنجمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره /8500ت 52442هـ مورخ
 94/6/31هيأت محترم وزيران ،در راستاي اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و منويات
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در سال  1396كه توسط معظمله به عنوان سال « اقتصاد
مقاومتي ؛ توليد -اشتغال» نامگذاري شده است ،بستههاي رونق توليد و اشتغال» براي اجرا در
سال  1396مورد تصويب قرار داد.

ویژگی های
 -بستههاي مزبور وظايف معيني را براي  25دستگاه اجرايي مشخص كرده است.

 در اين بستهها مقرر شده است كه دستگاههاي مجري ،برنامههاي اجرايي مربوط به خود را درسال  1396عملياتي نمايند.


برنامه اجرايي مربوط مي بايست مطابق مفاد و زمانبندي مندرج در بستهها در قالب « نظام
يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي -نيپا » تنظيم و از طريق سامانه نيپا به دبيرخانه ستاد
ارسال نمايند.



گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده براي اجراي اين مصوبه را به طور مستمر به دبيرخانه ستاد
ارايه نمايند.



نظارت بر اجراي اين مصوبه بر عهده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است و حسب
مورد پس از ارزيابي عملكرد هر يك از دستگاههاي اجرايي ،نتايج آن در صورتي كه متضمن
انحراف از انجام تكاليف و وظايف محوله باشد مراتب جهت اتخاذ تصميم مقتضي در دستور كار
ستاد قرار ميگيرد.

 بستهارتقاءتوانتوليدملي
وزارتخانه ها

تعداد برنامه ها

جمع کل

74

 -1صنعت ،معدن و تجارت

19

 -2جهاد کشاورزی

6

 -3نفت

15

 -4نیرو

1

 -5امور اقتصادی و دارایی

2

 -6راه و شهرسازی

7

 -7ارتباطات و فناوری اطالعات

1

 -8بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

2

-9فرهنگ و ارشاد اسالمی

2

 بستهارتقاءتوانتوليدملي
سازمان ها  /نهادها  /موسسات

تعداد برنامه ها

 -10سازمان برنامه و بودجه کشور

6

-11بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

5

 -12سازمان اداری و استخدامی کشور

1

 -13سازمان ملی استاندارد ایران

2

-14سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

1

 -15سازمان حفاظت از محیط زیست

2

 -16دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و
یژه اقتصادی

1

 -17مرکز ملی رقابت

1

بسته ارتقاء توان تولید ملی (صنعت ،معدن و تجارت )


اجراي طرح رونق توليد براي صيانت و نگهداشت شرايط فعاليت و اشتغال بنگاههاي كوچك و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق توليد
در دههزار واحد توليدي صنعتي و معدني و معادن به نحوي تداوم بخشد كه ميزان ايجاد اشتغال يا اشتغال مجدد و همچنين توليدات
اين بنگاهها نسبت به سال قبل  10درصد افزايش يابد.



برنامه اجرايي تكميل و بهرهبرداري حداقل شش هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيكي باالي  60درصد را تهيه و تا پايان
ارديبهشت ماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد .گزارش عملكرد اين بند بصورت ماهانه به دبيرخانه ارائه گردد.



برنامه اجرايي بازسازي و نوسازي صنايع و معادن و صنوف توليدي با هدف ارتقاي بهرهوري انرژي ،كاهش شدت مصرف ،افزايش
رقابتپذيري ،توسعه صادرات و انتقال تكنولوژي را تا تهيه و تا پايان ارديبهشتماه به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.



ضمن تهيه فهرست كاالهاي اساسي ،ضروري و حساس صنعتي كشور در حوزه فعاليت هاي خود ،برنامه اجرايي افزايش توليد داخلي اين
كاالها را با توجه به مالحظات اقتصادي ،اجتماعي و فني تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه دهند.



برنامه اجرايي تقويت خوشه هاي صنعتي و شبكه سازي و به هم رساني كسب وكارها با تأكيد بر واحدهاي صنفي و بنگاههاي توليدي خرد،
كوچك و متوسط را تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (صنعت ،معدن و تجارت )


با همكاري

دستگاههاي اجرائي مسئول به منظور رونق فعاليت شهرکهاي صنعتي تمهيدات الزم را براي تكميل زيرساخت ها و

خدمات مورد نياز ارائه كند .برنامه اجرايي اين بند شامل گزارشي كامل از وضعيت شهرکهاي صنعتي از حيث بنگاههاي مستقر در

آنها و خدمات و يا زيرساختهايي كه در اين شهرک ها تا كنون ايجاد نشده است به همراه برنامه زمانبندي تكميل آنها تا
پايان ارديبهشتماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه گردد.


برنامه اجرايي حمايت از ايجاد تصفيهخانههاي پسابهاي صنعتي در مجتمعها و شهركهاي صنعتي و بازچرخاني آب آنها را

تهيه و تا پايان ارديبهشتماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.


برنامه اجرايي «توسعه سرمايهگذاري در صنايع بزرگ و كليدي صادراتگرا »



ارائه نمايد.
برنامه اجرايي اصالح شبكه هاي توزيع در جهت كاهش هزينه هاي مبادله و قيمت نهايي مصرف كننده را تا پايان ارديبهشتماه سال
جاري تهيه و به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.



برنامه اجرايي ساماندهي صنوف فاقد پروانه را تهيه و تا پايان ارديبهشتماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

را تهيه و تا پايان ارديبهشتماه به دبيرخانه ستاد

بسته ارتقاء توان تولید ملی (وزارت جهاد کشاورزی)


ضمن تهيه فهرست كاالهاي اساسي ،ضروري و حساس كشور در حوزه فعاليت هاي خود ،برنامه اجرايي افزايش توليد

داخلي اين كاالها را با توجه به مالحظات اقتصادي ،اجتماعي و فني تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به
دبيرخانه ستاد ارائه دهند.



برنامه اجرايي توسعه و فرآوري گياهان دارويي ،توسعه باغات در اراضي شيبدار ،توسعه زراعت چوب ،توسعه
كشت زيتون ،توسعه فعاليت زنبورداري و افزايش توليد عسل و پرورش نوغان داري و توليد ابريشم را تهيه و تا
پايان ارديبهشتماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.



برنامه اجرايي

توسعه ظرفيت الزم براي افزايش قابليت نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي با هدف

حداقل پنج درصد افزايش قابليت نگهداري در سردخانهها و انبارهاي فني چند منظوره در سال جاري را تهيه و
تا پايان خرداد ماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (وزارت جهاد کشاورزی)
o

برنامهاجرايـيارائهآموزشهايعموميموردنيازكشاورزانخردازطريقرسانههايجمعيباالخصصدا
وسيماراتهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.

o

برنامهاجراييگسترشزيرساختهاياطالعاتيوارتباطيبخشكشاورزيدرخصوصتوليدد،نگهدداري
توسعهوتنظيمبازارمحصوالتكشاورزيونهادههاراتهيهوتاپايانتيرماهسالجاريتهيهوبهدبيرخانهستاد

ارائهنمايد.
o

برنامهاجراييتسهيلبرندسازيمحصوالتكشاورزيازطريقبخشخصوصيرابهنحـويتنظـيمو تـاپايـان
تيرماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايندكهتاپايانسالحداقل 10درصدازمحصوالتكشاورزيتحـتنـام
تجاريمشخص(برند)عرضهگردند.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (وزارت راه و شهرسازی)
o

باهمكاريوزارتكشور،حداكثرتاپايانارديبهشتمـاهبرنامهاجراييرونقبخدشمسدكنوفعاليدتهداي

ساختمانيراباهدفارتقاءوبهسازيبافتهايناكارآمدشهريدربيشاز 270محلهباتاكيدبركداهش
هزينههايجانبي ساختمسكنبااولويتبهسازيحاشيهكالنشهرهاوبافتهايفرسودهراتهيه وبهدبيرخانـه
ستادارائهنمايد.


برنامهاجراييافزايشسهمحملونقلعموميبرونشهريراتهيهوتاپايانارديبهشـتمـاهسـالجـاريبـه

دبيرخانهستادارائهنمايد.
o

باهمكاريوزارتخانههايصنعت،معدنوتجارت،ارتباطاتوفناورياطالعاتوسايردستگاههـاياجرايـيذيـربط،
نسبتبهجانماييوايجادمراكزلجستيكيبامحوريتبخشخصوصيبهنحوياقدامنمايدكهتاپايـانسـال
حداقلدومركزلجستيكيجديددرمرحلهاجراقرارگيرد.

o

برنامهاجراييتسهيلبرندسازيمحصوالتكشاورزيازطريقبخشخصوصيرابهنحـويتنظـيمو تـاپايـان
تيرماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايندكهتاپايانسالحداقل 10درصدازمحصوالتكشاورزيتحـتنـام
تجاريمشخص(برند)عرضهگردند.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (وزارت نیرو)
o

برنامهاجراييارتقاءتوانتوليدمليدرحوزهآبوبرقرابادرنظرگرفتنمالحظاتذيلراتهيـهوتـاپايـان

ارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.
o

تكميلوبهرهبرداريازنيروگاههايجديد

o

افزايشراندماننيروگاهها،كاهشتلفاتشبكههايانتقالوتوزيعوبهينهسازيمصرفانرژيبرق

o

ايجادنيروگاههاتوسطبخشخصوصي

o

افزايشسهمانرژيهايپاکوتجديدپذيردرسبدانرژيكشوربامحوريتحمايتازسرمايهگذاري
بخشغيردولتي(خصوصيوتعاوني)

o

توسعهبهرهبرداريازآبهايغيرمتعارفازقبيلپسابها،زهآبها،آبهايشورولدبشدوربده
عنوانمنابعآبجديدتوسطبخشغيردولتي

بسته ارتقاء توان تولید ملی (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )


باهمكاريمعاونتعلميوفناوريرئيسجمهوروسايردستگاههاياجراييذيـربط،برنامهاجراييتوسعهظرفيت
توليدفرآوردههايدارويي،واكسن،محصوالتزيستي،ملزوماتوتجهيزاتپزشدكي ،بـاهـدفافـرايش
ظرفيتتوليدوكاهشوابستگيبهوارداتفرآوردههايدارويي،واكسن،محصوالتزيسـتي،ملزومـاتوتجهيـزات
پزشكيراتهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارسالگردد.



برنامهاجراييتقويتوبهسازي ساختارهاينظارتيدرحوزهكيفيتفرآوردههايسالمت،باهدفافدزايش
كيفيتوايمنيفرآوردههايسالمتتوليدداخلرابامحوريتبخشخصوصيتهيهوتاپايانارديبهشتماهسال
جاريبهدبيرخانهستادارسالگردد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )


ضمن تقويت و ترويج فرهنگ جهادي در توليد ثروت ،بهرهوري ،كارآفريني و سرمايهگذاري با استفاده از
ظرفيتهاي فرهنگي ،هنري و رسانهاي ،حمايت از آثار مختلف فرهنگي كه در راستاي تقويت توان توليد داخل،
ترويج فرهنگ و روحيه كارآفريني و سرمايهگذاري و اشتغال مولد توليد ميشود را در اولويت قرار دهد .برنامه اجرايي
اين بند تا پايان خرداد ماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائهگردد.



با همكاري سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،برنامه جامع اقدامات فرهنگي
براي حمايت از توليد ملي ،گرايش به استفاده از كاالي توليد داخلي و كاهش تمايل به مصرف كاالهاي قاچاق را تهيه و تا

پايان خرداد ماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (سازمان برنامه و بودجه)
o

بسترالزمبرايافزايشسهممشاركتعمومي-خصوصيدراجرايطرحهايزيرسداختيوزيربنداييكشدوررا

فراهمآوردهوحلمشكالتوچالشهاياينپروژههارادراولويتقراردهد.كليهدسـتگاههـاياجرايـيازجملـهوزارت
نيرو،وزارتارتباطاتوفناورياطالعات،سازمانميراثفرهنگي ،صنايعدستيوگردشگريبرنامده اجرايدي
ارتقايمشاركتبابخشهايغيردولتي حوزهفعاليتهايخودراتاپايانخردادماهسالجاريتهيهوبهسازمانبرنامه
وبودجهكشورارايهنمايند.
o

ضمنساماندهيطرحهايتملكداراييهايسرمايهاي،طرحهاينيمهتمامباپيشدرفتفيزيكديبداالو داراي
توجيهاقتصاديرادراولويتتخصيصبودجهقراردهد

o

ازظرفيتهايموجوددربخشغيردولتيجهتتكميلپروژههاينيمهتمامدارايتوجيهاقتصاديبهرهبردارينموده
وپسازطيمراحلقانونيورعايتكليهمقرراتوضوابطپروژههاينيمهتمامراواگذارنمايد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (بانک مرکزی )
o

ترتيبياتخاذكندكهبانكهايعامل،بنگاههايمعرفيشدهازسويدستگاههايذيربطكدهكاالهداياساسدي،
ضروريوحساسراتوليدداخليمينمايند،رابارعايتموارداعتبارسنجيدراولويتپرداختتسهيالتقدرار
دهندوبهنحوياقدامنمايندكهبهدرخواستاينمتقاضيانظرفمدتيكماهپسازتكميـلپرونـدهرسـيدگي
شود.

o

ترتيبياتخاذنمايدكهسهمبخشهايصنعت،معدن،كشاورزيوساختمانازتسهيالتاعطداييدرسدال1396
كمتراز 60درصدنباشد.

o

ضمناحصاءآمارواطالعاتبنگاههاياقتصاديتمليكشدهتوسطشبكهبانكي،نسـبتبـهتددوينراهكارهداي

احياءوواگذاريواحدهايتوليديتمليكشده،اقداموتاپايانخردادماهسالجاريبهدبيرخانـهسـتادارسـال
نمايد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (سازمان ملی استاندارد ایران )
o

اجراياستانداردهاياجباريدرصنايعتوليديراباتاكيدبراستفادهحداكثريازظرفيدتهدايانجمدنهداي
تخصصيوتشكلهايغيردولتيبهصورتمستمرنظارتنمودهونتيجهرابهصـورتماهانـهبـهدبيرخانـهسـتاد
گزارشنمايد.

بسته ارتقاء توان تولید ملی (سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری )
 oبرنامه اجرايي حمايت از گردشگري با هدف افزايش تعداد گردشگران داخلي به  112ميليون نفر و گردشگران
خارجي به  6.5ميليون نفر با تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي را تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري تهيه و به
دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

 بستهتأمينماليوسرمايهگذاري
وزارتخانه ها

تعداد برنامه ها

جمع کل

28

 -1امور اقتصادی و دارایی

8

 -2صنعت ،معدن و تجارت

1

 -3امور خارجه

1

-4راه و شهرسازی

3

 -5نیرو

1

-6جهاد کشاورزی

2

 -7بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

1

 -8بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

10

-9سازمان برنامه و بودجه کشور

1

بستهتأمينماليوسرمايهگذاري(اموراقتصاديودارايي)
 oاقداماتوهماهنگيهايالزمرابرايجلبپانزدهميليارددالرسـرمايهگـذاريخـارجيدرسـال 1396بـااولويـت
كشورهايصاحبتكنولوژيونوآوريبارويكردتوسعهصادراتوانتقالفناوريانجامدهـدوبرنامـههـا،اقـدامات
پيشبينيشدهوالزاماتتحققآنرابهدبيرخانهستادگزارشنمايد.كليهدستگاههاياجراييكشورموظفهستند
بهمنظورتحققاينهدفهمكاريهايالزمراباوزارتاموراقتصاديوداراييانجامدهند.
 oپيگيرهايالزمرادرجهتجذبسرمايهگذاريهايخارجيجلبشده،طبققانونانجامدادهوموانـعومشـكالت
پيشرويوداليلعدمجذبوموفقيتهرپروژهرااحصاءوبهدبيرخانهستادگزارشنمايد.
 .1برنامهاجراييايجادپنجرهواحدروانسازيسرمايهگذاري راتهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانـه
ستادارسالنمايد.

بستهتأمينماليوسرمايهگذاري(صنعت،معدنوتجارت)
 oبرنامهاجراييفراهمنمودنزمينههايالزمبرايسرمايهگذاريمستقيمبنگاههايخـارجيكـهبـيشاز 30درصـد
بازارمحصوالتوارداتييكمحصـول(كااليـاخـدمت)مشـخصدركشـورداراهسـتندرابـهانضـمامفهرسـت
محصوالت،بنگاههايطرفوارداتوشرايطوضوابطالزمبرايالزاماتسرمايهگذارياينبنگاههاتهيهوتاپايـان
خردادماهسالجاريبهدبيرخانهستادارسالنمايد.
وزارت امور خارجه
بستهتأمينماليوسرمايهگذاري(راهوشهرسازي)

 oبا برنامهاجراييارتقاءمشاركتبخشخصوصيوتعاونيرابراساسقانوناحداثپروژههايعمرانـيبخـش راهو
ترابريازطريقمشاركتبانكهاوسايرمنابعماليوپوليكشوردرتماميشقوقحملونقـلاعـماززيرسـاخت،
ناوگانوتعميرونگهداري،تهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.

بستهتأمينماليوسرمايهگذاري(نيرو)
 oبابرنامهاجراييايجادبسترهايالزمجهتحضوربخشخصوصيبرايسرمايهگذاريدرطرحهايحوزهبرق،آبو
آبفاراتهيهوتاپايانخردادماهسالجاريبهدبيرخانهستادارسالنمايد.
 .1در طرحهای حوزه برق ،آب و آبفا را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

بستهتأمينماليوسرمايهگذاري(بهداشت،درمانوآموزشپزشكي)

 oبرنامه اجرايي شناسايي و حمايت از طرحهاي سرمايهگذاري در حوزه درمان بهويژه در صنعت توريسم درماني
متناسب با ظرفيت مناطق را تا پايان ارديبهشتماه سال جاري تهيه و به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.
وزارت امور خارجه

بستهتأمينماليوسرمايهگذاري(بانكمركزي)
تسهيالتماليخارجيتاسقف 20ميليارددالردرسالجاري،جهتتامينمـاليطـرحهـايتوليـديو
نسبتبهاخذنماید.
 o oستاد گزارش
عمرانيبخشهايدولتيوخصوصيكشوراقدامنمايد.بهمنظورتسريعدرفرآيندجذبتسهيالتماليفـراهمشـده،
كليهدستگاههاياجراييكشورمكلفهستنددراسرعوقتنسبتبهاخذوارائهمجوزهايداخلـيالزماقـدامنماينـد.
ضمنابانكمركزيموظفاستعدمهمكاريدستگاههاياجراييوسايرموانعومشكالتاجراييدرجذبتسـ هيالت
خارجيرابهدبيرخانهستادگزارشنمايد.

 بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي
وزارتخانه ها
جمع کل

تعداد برنامه ها
18

 -1امور اقتصادی و دارایی

1

 -2صنعت ،معدن و تجارت

4

 -3راه و شهرسازی

3

-4نفت

3

 -5جهاد کشاورزی

2

-6نیرو

1

 -7ارتباطات و فن آوری اطالعات

1

 -8دادگستری

1

-9معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور

1

 -10دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه
اقتصادی

1

بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي(اموراقتصادي)
 oبرنامهاجراييافزايشسرمايهگذاريمستقيمخارجيبهمنظورگسترشبهرهوريدانشبنيانحوزههاييكهقابليت
جذبباالداردراتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.

بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي(صنعت،معدنوتجارت)
 oبرنامهاجرايي استقراروحمايتاز 150بنگاهصنايعنوينوپيشرفتهوشركتدانشبنياندرسالجاريباهـدف
افزايشسهمتوليدمحصوالتبافناوريمتوسطبهباالازكلمحصوالتصنعتيبه 39درصدراتهيهوتـاپايـان
ارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارسالنمايد.

بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي(جهادكشاورزي)
 oباهمكاريمعاونتعلميوفناوريرئيسجمهور،برنامهاجراييتوسعهونفوذفناوريدربخشكشـاورزيرابـا

محوريتارتقايبهرهوريعواملتوليد،پيادهسازينظامنوينترويجوانتقالفناوريوتقويتشركتهايدانش
بنيانراتاپايانتيرماهسالجاريتهيهوبهدبيرخانهستادارائهنمايد.

بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي(وزارتنيرو)
 oباهمكاريمعاونتعلميوفناوريرئيسجمهور،برنامهاجراييتوسعهونفـوذفنـاوريدرحـوزهآبوبـرقرابـا
محوريتاستفادهازفناوريهاينويندراستحصالومصرفمنابعآبوكاهشضايعاتوتلفاتدربخـش توليـد،

انتقالوتوزيعانرژي،تهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارسالنمايد.

بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي(ارتباطاتوفنآورياطالعات)
 oبرنامهاجرايي«ايجادكريدورفناورياطالعاتوارتباطاتباتمركـزبـرايجـادمنـاطقآزاد(ارتباطـاتوفنـاوري
اطالعات)جهتفعاليتشركتهايمعتبربامشاركتشركتهايداخليوانتقـالفنـاوريبـهكشـور»و«رصـد،
پژوهشوارتقاءدانشفناوريهاينوينبخشارتباطاتوفناورياطالعات»راتاپايـانارديبهشـتمـاهسـال
جاريتهيهوبهدبيرخانهستادارسالنمايد.

)Technology (ICT

بستهجذب،توسعهوتعميقتكنولوژي(وزارتعلومتحقيقاتوفنآوري)
حمايتازشركتهاوموسساتدانشبنيانوارتقاي 100درصديميزاناشتغالمستقيمودرآمدشركتهـاي
مزبور
توسعهفناوريهايراهبرديومزيتسازبارويكردنيازمحوروتجاريسازي
حمايتازطرحهايكالنمليراهبرديوتقاضامحوردرحوزههايمختلف:درمانوسالمت،كشـاورزي،محـيط
زيست،هوافضا،حملونقل،علوموفنونهستهايوسايرصنايعتوليدي
بازارسازيوتحريكتقاضايمحصوالتدانشبنيانساختداخل
تبديلپايهدانشيبنگاههايمبتنيبرنوآوريبهعاملاصليتوليدثروت
ارتقايزيستبومكارآفرينيوشتابدهيبهتوسعهشركتهايدانشبنيان

 بستهتجارتخارجي
وزارتخانه ها  /سازمان ها

تعداد برنامه ها

جمع کل

60

 -1امور اقتصادی و دارایی

7

 -2امور خارجه

3

 -3صنعت و معدن

17

 -4راه و مسکن شهرسازی

6

 -5جهاد کشاورزی

6

-6نیرو

1

 -7نفت

1

 -8ارتباطات و فن آوری اطالعات

1

 -9برنامه و بودجه

1

 -10بانک مرکزی

2

 بستهتجارتخارجي
سازمان ها  /نهادها  /موسسات

تعداد برنامه ها

 -12سازمان اداری و استخدامی کشور

1

 -13سازمان ملی استاندارد ایران

1

 -14صندوق توسعه ملی

2

 -15ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

5

-16دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و یژه
اقتصادی

6

تجارتخارجي(اموراقتصاديودارايي)
 oبرنامهتجهيزوروزآمدسازياماكنگمركيبااستفادهازابزارهايپيشرفتهكنترليوفناوريهاينوين ،بـهمنظـور
افزايشكاراييوبهبودانجامتشريفاتگمركيبارويكردالكترونيكينمودنكليهاسنادورود،صدور،عبور،حمـل
ونقلونظايرآنراتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهنحويتهيهوتدويننمايدكهتاپايانسال بيشاز50
درصدازگمركاتهدفباهمكاريبخشغيردولتي،ازتجهيزاتپيشرفتهكنترليبرخوردارگردند

 oبرنامهتوسعهپنجرهواحدالكترونيكيگمركيوسامانهجامعگمركيواستقرارسامانههوشمندمديريتريسك را
تاپايانارديبهشتماهسالجاريتهيهوتدويننمايد.
 oباهمكاريدبيرخانهشورايعاليمناطقآزاد،تجاري -صنعتيوويژهاقتصادينسبتبهاستقرارگمركاتمجهـز
دركليهمناطقآزادتجاري-صنعتيتاپايانسالجارياقدامنمايد.

تجارتخارجي(وزارتامورخارجه)
 oباهمكاريدستگاههايذيربط،بهمنظورايجادزمينههايالزمبرايايجاديابهبودپيمانهايدوجانبهوچندجانبهبـا
كشورهايهدفوتوسعهروابطتجاريدرجهترشدفزايندهصادراتغيرنفتـي،جـذبسـرمايهگـذاريخـارجيو
انتقالفناوري،نسبتبهتهيهبرنامهاجرايي(شاملفهرسـتكشـورهايهـدف،مراحـلتوسـعهپيمـانهـاوسـاير
فعاليتهايمربوط)اقداموتاپايانخردادماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.
 oباهمكاريدستگاههايذيربط،فعاليتكميسيونهايمشترکاقتصاديباطرفهايخـارجيوكميتـههـايبازرگـاني
مربوطرادرجهتتوسعهصادراتكاالهاوخدمات كشوربهنحويارتقاءدهدكهترازتجاريمنفيمربوطبهكاالهاي
مصرفيباهركدامازكشورهايخارجيطرفمبادله،درسالجارينسبتبهسالگذشتهدهدرصدكاهشيابد.

تجارتخارجي(وزارتصنعت،معدنوتجارت)
 oبهمنظورمشاركتفعالدرزنجيرهتوليدوتجارتبينالمللي،زمينههايالزمبرايمشـاركتشـركتهـاي
چندمليتي،بينالملليوجهانيداراينامونشانشناختهشدهدرزنجيرهارزشكاالهايمنتخبرابابنگـاه-
هايبخشخصوصيكشورفراهمآورد.فهرستبنگاههايخـارجيوشـركايداخلـيپيشـنهاديونحـوه
مشاركتوفعاليتآنهاراتاپايانتيرماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.بنگاههايواجدشرايطكه

دراينبندمعرفيميگردنددراخذتسهيالتازصندوقتوسعهمليدراولويتقرارخواهندگرفت.
 oباهمكاريوزارتجهادكشاورزيوسايردستگاههاياجراييمرتبط،برنامهتوسعهصـادرات 20محصـول
اصليصادراتيغيرنفتيبدونميعاناتگازي ( 20رديفاولصادراتيبراساسكدهايگمركي -براسـاس
مقدارصادرات)رابهنحويتهيهنمايدكهتاپايانسالمجموعصادراتوزنيايـنمحصـوالت 30درصـد
افزايشنسبتبهسالماقبلداشتهباشد.

تجارتخارجي(وزارتصنعت،معدنوتجارت)
 oحمايتازشركتهاياپراتورنمايشگاهيوتشكيلنمايشگاههاىفصلىودايمىتوسطبخش خصوصـي
رادركشورهايهدفتوسعه دهدوزمينههايالزمبرايحضورفعاالنخوشههايكسـبوكـار(صـنايع
كوچكومتوسط)درنمايشگاههايبرگزارشدهدرخارجازكشوررافراهمآورد.
 oحمايتازصنايعبستهبنديمحصوالتصادراتي رادراولويتاجراييبرنامههايخودقراردهدو زمينـه-
هايتوسعهبنگاههايبخشخصوصياينصنعترافراهمآورد.
 oبرنامهاجراييبهبودكيفيتواستانداردهايتوليددرصنايعصادراتگراي اولويتداررابهنحويتهيـه

نمايدكهامكانصادراتپايداراينمحصوالتبهكشورهايهدفصادراتيدربلندمدتفـراهمگـردد.
اينبرنامهتاپايانتيرماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهگردد.
 oبرنامهاجراييتقويتتشكلهايصادراتيتخصصي،حمايتازتشكيلوتوسعهشـركتهـايبـزر 
صادراتيوشركتهايمديريتصادراتوهمچنينتشكيلكنسرسـيومهـايبـينالمللـيبـهمنظـور

شكلدهيبهبازارهايجديدراتهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.

تجارتخارجي(جهادكشاورزي)
 oبرنامهاجراييحمايتازتوسعهصادراتتوليداتصنايعتكميليوتبديليبخشكشاورزي راتهيهوتاپايان

ارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهنمايد.
 oضمنشناساييروشهايمتنوعخريدمحصوالتاساسي،ضروريوحساس(بنگاههاياكشـورهاياصـلي
توزيعكننده)،زمينهالزمرابرايايجادپيمانهايراهبرديباطرفهايعرضـهكننـدهفـراهمآورد.برنامـه
اجرايياينبندشاملفهرستكاالهايضروري،طرفهايعمدهوارداتيمدنظروچارچوباعمالپيمـانهـا

تاپايانخردادماهسالجاريتهيهوبهدبيرخانهستادارائهگردد.
 oبرنامهاجراييبستهبنديمحصوالتكشاورزيرامتناسبباظرفيتهايمناطقتهيه وتاپايان ارديبهشتماه
سالجاريبهدبيرخانهستادارسالنمايد.

تجارتخارجي(راهوشهرسازي)
 oتداركات و پشتيباني حمل و نقل دريايي و خدمات بندري را با مشاركت بخش خصوصي در اولويت قرار داده و
زمينه الزم براي ارائه خدمات بندري و پشتيباني حملونقل توسط شركتهاي داخلي خصوصي و تعاوني را
فراهم آورد.
 oبا همكاري دستگاههاي ذيربط برنامه اجرايي ايجاد زمينههاي الزم براي مشاركت بنگاههاي بخش خصوصي
كشور با بنگاههاي پشتيبان و ارائه دهندگان خدمات لجستيكي ( )4PL/3PLدر سطح بينالمللي را تهيه و تا
پايان ارديبهشتماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
 oبرنامه اجرايي «ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكلهها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها» و «تجهيز
شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي و ريلي كاال به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت» را تا پايان
ارديبهشت ماه سال جاري تهيه و به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

 oپتهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید

تجارتخارجي(شورايعاليمناطقآزادتجاري -صنعتيوويژهاقتصادي )
 oبرنامهافزايشمبادالتباكشورهايهمسايههرمنطقهآزادتجاري -صنعتي رابهنحويتهيهوتنظيمنمايدكـه
صادراتطرفايرانيدرمبادالتتجاريبااينكشورهابهميزان 25درصدافزايشيابد .اينبرنامـهتـاپايـان
ارديبهشتماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهگردد.
 oتوسعهصنايعبستهبنديرادراولويتهايخودقراردادهوبسترالزمبراياستقرارصنايعبستهبنديدرمناطق
آزادتجاري -صنعتيرابارويكردصادراتمجدد فراهمآوردبهنحويكهتاپايانسالجاريصادراتمجـدداز
طريقمناطقمزبور 30درصدافزايشيابد.
 oارائهمحصوالتبوميمناطقآزادتجاري -صنعتيوويژهاقتصاديرادراولويتقـراردادهوزمينـههـايالزمرا
برايبرگزارينمايشگاههايفصليودائميبهمنظورارائهمحصوالتوكاالهايتوليـدداخـلكشـوربـهويـژه
كاالهايتوليداستانهايهمجواررافراهمآورد.
o

توسعهگردشگريحاللرادراولويتقراردادهوبرنامهاجراييافزايش 10درصديگردشگرخارجيدرسـال
جاريدرمناطقآزادتجاري -صنعتيراتاپايانخردادماهسالجاريتهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاري
بهدبيرخانهستادارائهنمايد.

تجارتخارجي(شورايعاليمناطقآزادتجاري -صنعتيوويژهاقتصادي )
 oتسهيلفعاليتهايصنعتيوتجاريشركتهاييكهدرسرزميناصليفعاليتميكنند،زمينهسازيايجادشعبو
ياحضورآنهادرمناطقآزادتجاري -صنعتي رافراهمآورد.فهرستاينشركتهاوضوابطتعاملوهمكـاري بـا
اينشركتهاتاپايانخردادماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهگردد.

بستهاشتغالوتوانمندسازينيرويكار
وزارتخانه ها  /سازمان ها

تعداد برنامه ها

جمع کل

18

 -1صنعت و معدن

3

 -2جهاد کشاورزی

1

 -3کار و رفاه اجتماعی

12

 -4علوم و تحقیقات

1

 -5برنامه و بودجه

1

اشتغالوتوانمندسازينيرويكار(وزارتصنعت،معدنوتجارت)
 oبهمنظورحمايتوتقويتشبكههايكسبوكارنسبتبـهتقويـتوتوسـعهمراكـزمشـاوره،خـدماتكـارآفرينيو
كلينيكهايكسبوكاروعارضهيابيبنگاههايكوچكومتوسط بويژهدرشهرکهاونواحيصنعتياقدامنمايد.
 oبابهرهگيريازظرفيتنهادهايبخشغيردولتي،نسبتبهحفظونگهداشتبنگاههايكليـدياشـتغالزادرمنـاطق
كمترتوسعهيافتهاقدامنمايد.
 oباهمكاريدستگاههايذيربط،برنامهاجراييامكانتوسعهصنايعكاربردرمنـاطقمختلـفجغرافيـاييرابـالحـا 
مالحظاتاقتصادي،اجتماعيوسياسي راتهيهوتاپايانخردادماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائـهنمايـد.درايـن
برنامه فهرستصنايعاولويتداركاربر،مناطقجغرافياييكهامكانايجادياتوسعهآنهاميسراسـتواقـداماتالزم
برايتوسعههرصنعتدرمنطقهارائهگردد.

اشتغالوتوانمندسازينيرويكار(وزارتكارورفاهاجتماعي)
محورهای مرتبط با مداخالت سیاستگذاری بازار کار شامل:
 oمهارت آموزشی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغالتحصیالن دانشگاهی ،آموزشهای حین کار در محیط
کار واقعی ،آموزشهای تخصصی فنی و حرفهای هدفمند با رسته های کسب و کار ،کارآفرینی ،کلینیک های کسب و
کار ،استارتآپها و مشاغل نوآورانه
 oاصالحات نهادی نظیر :افزایش شمول بیمه تامین اجتماعی ،نظام جستجوی شغلی ،مشاوره شغلی ،سااماندهی اشاتغال
اتباع خارجی ،ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد ،اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظام اطالعات بازار کار
 oتطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی طرف تقاضاا در ساطم ملای و منطقاه ای از طریاق همااهنگی و
هدایت برنامه های اشتغال محور دستگاه های اجرایی
هماهنگی و هدایت توسعه اشتغال حمایتی از طریق ایجاد پنجره واحد اشتغال حمایتی باا مشاارکت نهادهاای عماومی
غیردولتی:
 oتوسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرز ندان شاهد
 oتوسعه مشاغل خرد و خانگی

اشتغالوتوانمندسازينيرويانساني(سازمانبرنامهوبودجه)
 oبرنامهريزيتخصيصرابهنحويانجامدهدكهطرحهايتملكداراييهايسرمايهايمليواسـتاني
كهعالوهبرتوجيهاقتصادي،قابليتاشتغالزايي باالييدارنددراولويتتخصيصقرارگيرند.فهرسـت
طرحهايداراياولويتمليواستانيتاپايانخردادماهسالجاريبهدبيرخانهستادارائهميشود.

اشتغالوتوانمندسازينيرويانساني(جهادكشاورزي)
همكاريوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعيبرنامهاجراييتوسعهوتكميلزنجيرههايارزشكسب و
كارواشتغالپايداردرفعاليتهايبخشكشاورزيراتهيهوتاپايانارديبهشتماهسالجاري به
دبيرخانهستادارائهنمايد.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گیالن

پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی در سال 1396

اردیبهشت 1396

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
وزارتخانه ها
جمع کل

تعداد برنامه ها
82

 -1صنعت ،معدن و تجارت

2

 -2جهاد کشاورزی

14

 -3نفت

11

 -4نیرو

14

 -5امور اقتصادی و دارایی

7

 -6راه و شهرسازی

7

 -7ارتباطات و فناوری اطالعات

2

 -8کار  ،تعاون و رفاه اجتماعی

5

-9علوم  ،تحقیقات و فن آوری

4

 -10میراث

2

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
وزارتخانه ها

تعداد برنامه ها

 -11صدا و سیما

1

 -12صندوق توسعه

1

 -13معاونت توسعه روستایی

1

 -14وزارت کشور

1

 -15سازمان ملی استاندارد

4

 -16برنامه و بودجه

6

 -17سازمان امور استخدامی

4

 -18معاونت فرهنگی

1

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
ردیف وزارتخانه

1

صنعت  ،معدن و تحارت

2
3

جهاد کشاورزی
4

عنوان پروژه

تقویت ،توانمندسازی و توسعه بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط با هدف افزایش
صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد دالر
تکمیل و راهاندازی پنجاه طرح مهم و ملی
افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی شامل -1 :گندم  12600هزار تن،
 -2شلتوک  2984هزار تن -3 ،دانه های روغنی  689هزار تن -4 ،سیب زمینی 5137
هزار تن -5 ،حبوبات  715هزار تن -6 ،پنبه  234هزار تن -7 ،شیر خام  10183هزار تن،
 -8گوشت قرمز  838هزار تن -9 ،گوشت طیور  2255هزار تن -10 ،تخم مرغ 987
هزار تن -11 ،چغندر قند  6126هزار تن -12 ،جو 3254هزار تن -13 ،ذرت دانه ای
 2300هزار تن
احداث و تکمیل شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی به میزان  150هزار هکتار

5

ایجاد و ساماندهی  180تشکل بهره برداران آب و زمین

6

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان  1.74اسب بخار بر هکتار

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
ردیف وزارتخانه

عنوان پروژه

7

تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی :نهالهای اصالح شده ( 22.4میلیون اصله)

8

تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی :آفتکشهای غیرشیمیایی ( 809هزار هکتار) ،کود
( 2200هزار تن)

9

توسعه تولید و اصالح ،بازسازی و نوسازی  2613هکتار از واحدهای گلخانهای
اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزههای سایر مناطق به میزان 800
هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانونهای بحرانی ،فرسایش بادی و مقابله با بیایانزایی و
ریزگردها به میزان  220هزار هکتار

10

جهاد
کشاورزی

11

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان  50000تن در آبهای شمال و جنوب کشور

12

کاهش ضایعات از طریق فراوری  268هزار تن

13

افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان  2679هزار تن

14

توسعه سامانههای نوین آبیاری در  250هزار هکتار

15

مديريت ذخيره سازي محصوالت راهبردي كشاورزي (گندم ،برنج ،شكر ،گوشت ،روغن و )...

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
عنوان پروژه

ردیف وزارتخانه

16

بیع متقابل گاز رسانی به  900هزار مشترک جدید روستایی و شهرک های کوچک و مرزی

17

بیع متقابل جایگزینی  3000دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گاز سوز موضوع ماده ( )12قانون رفع
موانع تولید
بیع متقابل نوسازی  5000دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی  10تن موضوع ماده ( )12قانون رفع
موانع تولید
بیع متقابل جایگزینی  20000تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال موضوع ماده ()12
قانون رفع موانع تولید
بیع متقابل افزایش کارآیی  30000موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان های کشور موضوع ماده ()12
قانون رفع موانع تولید
بیع متقابل برق دار کردن  10000حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی -موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع
تولید

18

وزارت نفت

19
20
21
22

23

میراث
فرهنگی
صنایع دستی
 .گردشگری

تدوین بسته حمایت از کارگاههای تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن
ایجاد ظرفیتهای جدید در هتلینگ

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
ردیف وزارتخانه

عنوان پروژه

24

کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از %10

25

نصب  50000دستگاه کشور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و  7000دستگاه کنتور حجمی بر روی جاده ها
و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آب های سطحی بر روی  700ایستگاه
پر و مسلوب المنفعه نمودن  15000حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالم عمومی

26
27
28
29

شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت  4000مگاوات
وزارت نیرو تکمیل و بهره برداری بیش از  4219مگاوات نیروگاه جدید شامل ( 3000مگاوات حرارتی 419 ،مگاوات
برقابی 200 ،مگاوات تولید پراکنده و  600مگاوات انرژی های تجدیدپدیر)
شروع عملیات اجرایی احداث  2000مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی

30

نصب  300هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

31

آبگیری و یا افتتاح  9سد با ظرفیت تنظیم آب  400میلیون متر مکعب (آبهای مرزی)

32

بهره برداری از  70000هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های مرزی)

33

آبگیری و یا افتتاح  8سد به حجم مخزن  855میلیون مترمکعب (عمدتاً با هدف تأمین آب شرب) (آبهای
غیرمرزی)

34

بهره برداری از  10000هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های غیرمرزی)

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
ردیف وزارتخانه

35
36
37

عنوان پروژه

تأمین آب شرب  1000روستا با جمعیتی بالغ بر  800هزار نفر
وزارت نیرو

تکمیل و بهره برداری از  23تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت  4210000مترمکعب در شبانه روز
واگذاری  20پروژه آب و فاضالب به بخش خصوصی به روش های ROT ،BOT ،BOOو بیع
متقابل

38

عملیاتی کردن مقررات و بهبود  10پلهای رتبه کشور در سهولت کسب و کار

39

طراحی و استقرار خزانهداری الکترونیکی

40
41

وزارت اقتصاد تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری (بنگاههای باقیمانده گروه  1و )2
و دارایی پیادهسازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

42

پیادهسازی طرح جامع مالیاتی

43

مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت

44

طراحی ساز و کارهای بهبود شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ایران

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
ردیف وزارتخانه

عنوان پروژه

45

تکمیل و بهرهبرداری از  516کیلومتر خط راه آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

46

تکمیل و بهرهبرداری از  800کیلومتر خط راه آهن دوم و سوم در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-
غربی

47

راه و
شهرسازی

تکمیل و و بهرهبرداری از  237کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

48

تکمیل و بهرهبرداری از  1100کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

49

تکمیل و بهرهبرداری از  1000کیلومتر راه روستایی
توسعه و نوسازی ریلی با محوریت و مشارکت بخش خصوصی شامل  50دستگاه لکوموتیو 200 ،دستگاه
سالن مسافری و  1500دستگاه واگن باری
تکمیل و توسعه بنادر مهم در سواحل دریای عمان ،خلیج فارس و دریای خزر در جهت ترانزیت (با اولویت
بنادر شهید بهشتی ،چابهار و شهید رجایی)
ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره

50
51

ارتباطات
52
53

مدیریت نشانی مکان محور و استعالمات میان دستگاهی اماکن GNAF

 پروژههايملياقتصادمقاومتيسال1396
ردیف وزارتخانه

54
55
56

عنوان پروژه

طراحی ،تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلیشدن فقر
تعاون کار و
رفاه

ایجاد پنجره واحد حمایتهای اجتماعی

پایدار سازی منابع صندوقهای بازنشستگی

57

تدوین استانداردهای اخالق حرفهای و فرهنگ کار

58

توسعه و توانمندسازی تعاونیهای فراگیر ملی و سهامی عام

59
60

علوم  ،بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزشآفرینی و کارآفرینی
تحقیقات طراحی و پیادهسازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریتگرا کردن فعالیتهای
موسسات آموزش عالی و پژوهش کشور

61

تبدیل  5دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بینالمللی

62

اقتصادی کشورطراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاهها در حل مشکالت کالن ،دستگاهی و
بنگاههای
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ردیف وزارتخانه

63

صدا و سیما

64

صندوق
توسعه

65

معاونت
توسعه
روسنایی

عنوان پروژه

طراحی الگوی رسانه ای تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصالح الگوی مصرف و اجرای آن
طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی
ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی

66

وزارت کشور تأمین واگن برای متروهای تهران و کالنشهرها

67

استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس ،آزمون جاده ای و تجهیزات
سازمانی ملی خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت سازی بخش غیردولتی
استاندارد استقرار استانداردهای کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی (الکتریکی و هیدروکربوری)

68
69
70

گسترش پوشش استاندارد به صورت غیراجباری از طریق استقرار نظام جامع خوداظهاری و خودکنترلی 3
گروه کاالهای دارای اولویت
تدوین و استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی ،اصالت ،کیفیت
در محصوالت غذایی
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ردیف وزارتخانه

71

معاونت علمی طراحی و پیادهسازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانشبنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در
رییس جمهور دو دستگاه اجرایی (وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی)
اصالح ساختار کالن دولت

72
73

عنوان پروژه

استخدامی
اصالح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک

74

ظرفیتسازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظاممند مردم ،سازمانهای مردم نهاد و نهادهای جامعه
مدنی در ارتقا سالمت اداری

75

استقرار و بهینهسازی سامانه سنجش ادراک سالمت اداری و فساد اداری ،رضایت مردم و پاسخگویی
نظام اداری

76

بانک مرکزی مرکز کنترل اعتباری (مکنا)

77

سازمان
برنامه

78

واگذاری  3000طرح ملی و استانی نیمه تمام عمرانی به بخش غیردولتی
همسان سازی توزیع فرصت های عمومی در مقیاس مناطق و گروه های درآمدی
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ردیف وزارتخانه

79
80
81
82

سازمان
برنامه

عنوان پروژه

طراحی مدل افزایش قابلیت جذب مازاد تولید کننده در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته
استقرار کامل نظام اطالعات پایه مکانی
پیاده سازی سامانه یکپارچه و برخط بودجه عمومی کشور (تدوین ،تخصیص ،پرداخت ،نظارت) با تأکید بر
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
طراحی الگوی اعطای یارانه های تولیدی بین بنگاه ها و تدوین نظام اجرایی برای توزیع منابع یارانه ای در
بخش صنعت ،معدن ،کشاورزی ،حمل و نقل ،انرژی

