
  

  دستگاه هاي اجرایی 96دار سال هاي اولویتپروژه

  اشتغال) -(سال اقتصاد مقاومتی: تولید

  ستاد اقتصاد مقاومتی
 
  

هیئت وزیران، در راستاي اجراي منویات مقام  31/6/1394هـ مورخ 52442ت/85001به استناد مفاد مصوبه شماره » ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
نامگذاري شده است، ضمن پیگیري و » اشتغال -اقتصاد مقاومتی: تولید«له به عنوان سال که توسط معظم 1396العالی) در سال معظم رهبري (مدظله 

، پروژه هاي آتی را براي «هاي رونق تولید و اشتغالبسته» تحت عنوان 30/1/1396مورخ  8799ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره اجراي ماموریت
 .تصویب نموده است» دستگاه مجري«دستگاه هاي مشروحه ذیل به عنوان 

 سازمان اداري و استخدامی کشور

 عنوان پروژه ردیف
 اصالح ساختار کالن دولت  1
 اصالح نظام اداري و استقرار دولت الکترونیک  2
 ارتقا سالمت اداري هاي مردم نهاد و نهادهاي جامعه مدنی درمند مردم، سازمانسازي براي افزایش مشارکت و نظارت نظامظرفیت  3
 ريسازي سامانه سنجش ادراك سالمت اداري و فساد اداري، رضایت مردم و پاسخگویی نظام ادااستقرار و بهینه  4

 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 پروژه عنوان ردیف
 طرح ملی و استانی نیمه تمام عمرانی به بخش غیردولتی 3000واگذاري   1
 همسان سازي توزیع فرصت هاي عمومی در مقیاس مناطق و گروه هاي درآمدي  2
 طراحی مدل افزایش قابلیت جذب مازاد تولید کننده در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته  3
 اطالعات پایه مکانیاستقرار کامل نظام   4
 عملکرد پیاده سازي سامانه یکپارچه و برخط بودجه عمومی کشور (تدوین، تخصیص، پرداخت، نظارت) با تأکید بر بودجه ریزي مبتنی بر  5
 ن، کشاورزي، حمل و نقل، انرژيمعدطراحی الگوي اعطاي یارانه هاي تولیدي بین بنگاه ها و تدوین نظام اجرایی براي توزیع منابع یارانه اي در بخش صنعت،   6

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 عنوان پروژه ردیف
 مرکز کنترل اعتباري (مکنا)  1

 
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري



  

 عنوان پروژه ردیف
 اي آنهاي تولیدي صنایع دستی و فرش و اجرتدوین بسته حمایت از کارگاه  1
 هاي جدید در هتلینگظرفیتایجاد   2

 

 وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات

 عنوان پروژه ردیف
 ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره  1
 (GNAF) مدیریت نشانی مکان محور و استعالمات میان دستگاهی اماکن  2

 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 عنوان پروژه ردیف
 شدن فقرتدوین و اجراي برنامه جلوگیري از نسلیطراحی،   1
 هاي اجتماعیایجاد پنجره واحد حمایت  2
 هاي بازنشستگیپایدار سازي منابع صندوق  3
 اي و فرهنگ کارتدوین استانداردهاي اخالق حرفه  4
 هاي فراگیر ملی و سهامی عامتوسعه و توانمندسازي تعاونی  5

 

 فنآوريوزارت علوم، تحقیقات و 

 عنوان پروژه ردیف
 آفرینی و کارآفرینیبازنگري و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش  1
 لی و پژوهش کشورهاي موسسات آموزش عاگرا کردن فعالیتسازي نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریتطراحی و پیاده  2
 المللیکشور به تراز بیندانشگاه و واحد پژوهشی برتر  5تبدیل   3
 هاي اقتصادي کشورها در حل مشکالت کالن، دستگاهی و بنگاهطراحی الگوي تغییر و ارتقاي نقش دانشگاه  4

 

 معاونت علمی و فناوري رییس جمهور

 عنوان پروژه ردیف

1  
بنیان از سازي نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانشطراحی و پیاده

فت، فناوري بخشی در دو دستگاه اجرایی (وزارت نطریق تهیه پیوست 
 وزارت راه و شهرسازي)

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 عنوان پروژه ردیف
 ها به میزان دو میلیارد دالرهاي خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنتقویت، توانمندسازي و توسعه بنگاه  1



  

 طرح مهم و ملیاندازي پنجاه تکمیل و راه  2
 

 وزارت جهاد کشاورزي
 عنوان پروژه ردیف

1  
سیب  -4هزار تن،  689دانه هاي روغنی  -3هزار تن،  2984شلتوك  -2هزار تن،  12600گندم  -1افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردي اساسی شامل: 

 2255گوشت طیور  -9، هزار تن 838گوشت قرمز  -8هزار تن،  10183شیر خام  -7هزار تن،  234پنبه  -6هزار تن،  715حبوبات  -5هزار تن،  5137زمینی 
 هزار تن 2300ذرت دانه اي  -13هزار تن،  3254جو -12هزار تن،  6126چغندر قند  -11هزار تن،  987تخم مرغ  -10هزار تن، 

 هزار هکتار 150هاي فرعی آبیاري و زهکشی به میزان احداث و تکمیل شبکه  2
 زمین و آب برداران بهره تشکل 180 ساماندهی و	ایجاد  3
 اسب بخار بر هکتار 1,74تجهیز و نوسازي ناوگان ماشینی بخش کشاورزي به میزان   4

 6000) سطح در( ريبذ زمینی سیب یونیت، 27500 چغندرقند تن، 6100 برنج تن، هزار 432 گندم( بذر: کشاورزي بخش نیاز مورد هاينهاده داخلی	تأمین  5
 تن) 64700تن، جو  16200تن، ذرت  5384 پنبه تن، 4279 حبوبات تن، 9780 روغنی هاي دانه هکتار،

 میلیون اصله) 22,4هاي اصالح شده (هاي مورد نیاز بخش کشاورزي: نهالتأمین داخلی نهاده  6
 )تن هزار 2200( کود ،)هکتار هزار 809( غیرشیمیایی هايکشآفت: کشاورزي بخش نیاز مورد هاينهاده داخلی	تأمین  7
 ايگلخانه واحدهاي از هکتار 2613 نوسازي و بازسازي اصالح، و تولید	توسعه  8

 هايکانون کنترل رحط اجراي و تهیه و هکتار هزار 800 میزان به مناطق سایر هايحوزه و سدها آبخیز حوزه در خاك حفاظت و آبخیزداري عملیات	اجراي  9
 هزار هکتار 220زگردها به میزان ری و زاییبیایان با مقابله و بادي فرسایش بحرانی،

 کشور جنوب و شمال آبهاي در تن 50000 میزان به قفس در ماهی پرورش و پروري آبزي	توسعه  10
 هزار تن 268طریق فراوري  از ضایعات	کاهش  11
 تن هزار 2679 میزان به کشاورزي خام ماده جذب	افزایش  12
 ر هکتارهزا 250 در آبیاري نوین هايسامانه	توسعه  13
 مدیریت ذخیره سازي محصوالت راهبردي کشاورزي (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و ...)  14

 

 وزارت راه و شهرسازي
 عنوان پروژه ردیف

 غربی-جنوبی و شرقی-کیلومتر خط راه آهن در کریدورهاي شمالی 516برداري از تکمیل و بهره  1
 غربی-شرقی و جنوبی-شمالی کریدورهاي در سوم و دوم آهن راه خط کیلومتر 800 از برداريبهره و	تکمیل  2
 غربی-شرقی و جنوبی-شمالی کریدورهاي در آزادراه کیلومتر 237 از برداريبهره و	تکمیل و  3
 غربی-و شرقینوبی ج-شمالی کریدورهاي در اصلی راه و بزرگراه کیلومتر 1100 از برداريبهره و	تکمیل  4
 روستایی راه کیلومتر 1000 از برداريبهره و	تکمیل  5
 باري واگن گاهدست 1500 و مسافري سالن دستگاه 200 لکوموتیو، دستگاه 50 شامل خصوصی بخش مشارکت و محوریت با ریلی نوسازي و	توسعه  6
 )رجایی شهید و چابهار تی،بهش شهید بنادر اولویت با( ترانزیت جهت در خزر دریاي و فارس خلیج عمان، دریاي سواحل در مهم بنادر توسعه و	تکمیل  7

 

 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

 عنوان پروژه ردیف
 اجراي آن طراحی الگوي رسانه اي تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصالح الگوي مصرف و  1

 



  

 ایران اسالمی جمهوري	صندوق توسعه ملی

 عنوان پروژه ردیف
 طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی  1

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 عنوان پروژه ردیف
 یزان دو میلیارد دالرمتقویت، توانمندسازي و توسعه بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به   1
 و ملیتکمیل و راه اندازي پنجاه طرح مهم   2

 

 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

 عنوان پروژه ردیف
 وستاییرارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق   1

 

 وزارت کشور

 عنوان پروژه ردیف
 تأمین واگن براي متروهاي تهران و کالنشهرها  1

 

 وزارت نفت
 عنوان پروژه ردیف

 هزار بشکه در روز 350اي تولید نفت خام میادین مشترك غرب کارون و رسیدن به ظرفیت  هزار بشکه 100افزایش   1
 احداث خط لوله و صادارت گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسري)  2

نشگاه و مرکز تحقیقاتی دا 9مخزن با  52میدان نفتی و گازي شامل  20در  (IOR/EOR) انتقال و توسعه فنآوري بخش باالدست شامل بهبود و ازدیاد برداشت  3
 در راستاي انتقال و توسعه فنآوري E&P با هدف ایجاد بستر دانش بنیان فنآوري از طریق ارتباط با شرکت هاي

 هزار مشترك جدید روستایی و شهرك هاي کوچک و مرزي 900بیع متقابل گاز رسانی به   4
 مناطق نفت خیز و گازخیز و محروم کشورمیلیارد ریال کمک به پروژه هاي در  35000  5
 کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فرآورده شده  6
 ) قانون رفع موانع تولید12دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گاز سوز موضوع ماده ( 3000بیع متقابل جایگزینی   7
 ) قانون رفع موانع تولید12تن موضوع ماده ( 10فرسوده باالي دستگاه کامیون و کشنده  5000بیع متقابل نوسازي   8
 لید) قانون رفع موانع تو12تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال موضوع ماده ( 20000بیع متقابل جایگزینی   9
 ) قانون رفع موانع تولید12موضوع ماده ( موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان هاي کشور 30000بیع متقابل افزایش کارآیی   10
 ) قانون رفع موانع تولید12موضوع ماده (-حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزي  10000بیع متقابل برق دار کردن   11

 



  

 وزارت نیرو

 عنوان پروژه ردیف
 %10کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از   1

اندازه گیري  دستگاه کنتور حجمی بر روي جاده ها و نصب ابزارهاي 7000(طرح فهام) و دستگاه کشور هوشمند آب و برق  50000نصب   2
 ایستگاه 700مناسب در منابع آب هاي سطحی بر روي 

 حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی 15000پر و مسلوب المنفعه نمودن   3
 مگاوات 4000ظرفیت  شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه هاي گازي به  4

اوات تولید پراکنده و مگ 200مگاوات برقابی،  419مگاوات حرارتی،  3000مگاوات نیروگاه جدید شامل ( 4219تکمیل و بهره برداري بیش از   5
 مگاوات انرژي هاي تجدیدپدیر) 600

 وصیمگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خص 2000شروع عملیات اجرایی احداث   6
 هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام) 300نصب   7
 میلیون متر مکعب (آبهاي مرزي) 400سد با ظرفیت تنظیم آب  9آبگیري و یا افتتاح   8
 هکتار شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی (آب هاي مرزي) 70000بهره برداري از   9
 مترمکعب (عمدتاً با هدف تأمین آب شرب) (آبهاي غیرمرزي)میلیون  855سد به حجم مخزن  8آبگیري و یا افتتاح   10
 هکتار شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی (آب هاي غیرمرزي) 10000بهره برداري از   11
 هزار نفر 800روستا با جمعیتی بالغ بر  1000تأمین آب شرب   12
 مترمکعب در شبانه روز 4210000تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت  23تکمیل و بهره برداري از   13
 و بیع متقابل BOO ،BOT ،ROT پروژه آب و فاضالب به بخش خصوصی به روش هاي 20واگذاري   14

 
 

 وزارت امور اقتصادي و دارایی

 عنوان پروژه ردیف
 اي رتبه کشور در سهولت کسب و کارپله 10عملیاتی کردن مقررات و بهبود   1
 الکترونیکیداري طراحی و استقرار خزانه  2
 (2و  1مانده گروه هاي باقیهاي مشمول واگذاري (بنگاهتکمیل فرایند واگذاري سهام بنگاه  3
 سازي کامل مالیات بر ارزش افزودهپیاده  4
 سازي طرح جامع مالیاتیپیاده  5
 هاي دولتمولدسازي و مدیریت دارایی  6
 اقتصاد ایرانپذیري هاي رقابتطراحی ساز و کارهاي بهبود شاخص  7
 هاي اجراییستگاهدو  2و  1هاي هاي خارج از گروههاي شرکتشناسایی و احصاء و واگذاري اموال مازاد، سهام و دارایی  8
 ها و تعهدات عمومی دولتتوسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی  9
 شمول قانونکلیه اشخاص حقوقی و حقیقی م هاي هوشمند مبارزه با پولشویی در گسترهسازي و توسعه سامانهپیاده  10
 طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندي و اجراي آن  11
 ارجی و داخلیخگذاري ایران و خارج براي جذب مشارکت فعاالن ها متقابل اقتصادي و سرمایهها و فرصتمعرفی ظرفیت  12
 هدایت الکترونیکی بیمه)استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و   13
 توانمندسازي صنعت بیمه کشور  14

 

 سازمان ملی استاندارد ایران



  

 عنوان پروژه ردیف
 فیت سازي بخش غیردولتیاستقرار نظام استانداردسازي خودرو در حوزه هاي آزمون قطعات حساس، آزمون جاده اي و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظر  1
 استانداردهاي کاهش مصرف انرژي در لوازم خانگی (الکتریکی و هیدروکربوري)استقرار   2
 تگروه کاالهاي داراي اولوی 3گسترش پوشش استاندارد به صورت غیراجباري از طریق استقرار نظام جامع خوداظهاري و خودکنترلی   3
 در محورهاي ایمنی، اصالت، کیفیت در محصوالت غذاییتدوین و استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی   4

 
 :هاي مربوط تأکید شده استبراي عملیاتی نمودن پروژه» دستگاه مجري«در این ابالغیه ها بر اجراي موارد زیر توسط 

رچه پیشبرد و پایش اقتصاد نظام یکپا«با اولویت و در چارچوب » دستگاه مجري«بایست توسط می 1396هاي مصوب براي اجرا در سال پروژه (1
 .خواهد بود» دستگاه مجري«ها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر عهده اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت» مقاومتی

و یا معاونین  ، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته براي تسریع در اجراي هر یک از آنها نسبت به صدور حکم براي معاون»دستگاه مجري» (2
 .تراز به عنوان مجري اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نمایدذیربط خود و یا مقام هم

ها در ، موظف است تا انتهاي اردیبهشت ماه سال جاري براي هر یک از پروژه»دستگاه مجري«مجري منصوب از سوي وزیر یا باالترین مقام  (3
تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به » برنامه عملیاتی«، »ارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتینظام یکپ«چارچوب منشور پروژه مندرج در 

 .دبیرخانه ستاد ارائه نماید

بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف باشد و مجري میمی» دستگاه مجري«هاي مصوب بر عهده تامین منابع مالی الزم براي اجراي هر یک از پروژه (4
 .ختیارات دستگاه مجري، کلیه اقدامات الزم را براي تامین مالی پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شودو ا

نظام یکپارچه «ها و عملکرد را در چارچوب آمده براي اجراي هر یک از پروژهعملموظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به» دستگاه مجري» (5
 .هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نمایدو شاخص» برد و پایش اقتصاد مقاومتیپیش

براي » دستگاه مجري«هاي الزم با هاي اجرایی باالخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاريابالغیه ها در ادامه اینگونه می آورند که: کلیه دستگاه
می باشند. طراحی سازوکار الزم براي تحقق  1396براي اجرا در سال » مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« دارهاي اولویتاجراي پروژه

 .است» دستگاه مجري«ها بر عهده هاي مشترك با سایر دستگاههمکاري

د، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار و مصوبات ستا» نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی«ها بر اساس همچنین، اجراي هر یک از پروژه
صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام هاي میدانی بههاي مصوب، بازدیدگیرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژهمی

 .گیردخواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجري در دستور کار ستاد قرار می

، رسیدگی و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیري اجراي پروژه» دستگاه مجري«هاي واصله از عالوه بر این، دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش
خانه نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجري و دبیر«به نحوه اجرا و بررسی مشکالت و اتخاذ تصمیمات مقتضی براي پیشبرد پروژه در دستور کار 

 .دهدقرار می» ستاد

 .اسحاق جهانگیري در پایان خاطر نشان شده است: الزم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابالغی به اینجانب گزارش شود

 


