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 "های اجراییبه تفکیک دستگاه" ستاد اقتصاد مقاومتی استان هایپروژهروکش کلی  -3

 هاپروژهروکش کلی  -3-1

 عنوان دستگاه اجرایی
 تعداد

 هاپروژهکل 

 تعداد

 پروژه برجسته

 برجستهی هاپروژهعنوان 

 6 10 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

 رونق توليد صنعتي؛

 ي نيمه تمام مهم صنعتي استان؛هاطرحپيگيري تکميل 

 پيگيري اتمام پهنه هاي اکشتافي سنگ تزئيني هرسين و قير طبيعي گيالنغرب؛

 تکميل زنجيره از پشم تا فرش؛

 فتي؛توسعه صادرات غيرن

 اي(هاي زنجيرهزنجيره تأمين و توزيع )با محوريت فروشگاه

 7 15 اداره کل جهاد کشاورزي

 رونق توليد کشاورزي؛

 اصالح نژاد دام؛

 توسعه کشت باغات، گلخانه ها و گياهان دارويي؛

 ؛تغيير الگوي کشت

 ؛هاي استاندار نمودن دامشناسنامه

 ؛سامانه گرمسيري

 ؛اجراي سيستم هاي نوين آبياري تحت فشار 

 5 5 اداره کل راه و شهرسازي

 خسروي؛ -کرمانشاه  -تکميل راه آهن اراک

 حميل )با مشارکت بخش خصوصي(؛-کرمانشاه-آزادراه همدان 

 احداث دهکده لجستيک در استان کرمانشاه؛ 
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 زيرساخت بازارچه هاي مرزي استاناحداث 

 احداث بزرگراه و راه اصلي

 4 21 ايشرکت برق منطقه

 احداث و توسعه شبکه؛

 ؛هاپروژهتأمين مالي 

 احداث نيروگاه مقياس کوچک

 احداث نيروگاه مقياس بزرگ

 2 2 اداره کل امور اقتصادي و دارايي
 فضاي کسب و کار؛ رتبه شاخص ايپله 7بهبود 

 گذاريسرمايهجذب و حمايت از 

 2 2 اداره کل کميته امداد امام خميني )ره(

 1398  سال در اشتغالزايي طرح 3000 اجراي

 1398  سال در اي حرفه و فني آموزشهاي دوره نفر  5200 اجراي

 تن( 4050توسعه پرورش آبزيان )به ميزان  1 8 اداره کل شيالت

 3 3 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 تشکيل کارگروه گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي 

 نفر شغل در حوزه فرهنگ و هنر 1000ايجاد و توسعه 

 کرمانشاهايجاد و انتشار يک روزنامه در سطح ملي به نام استان 

 2 10 شهرداري کرمانشاه

 رونق اقتصاد شهري )ويژه کالنشهر کرمانشاه(

 تجميع فرآيندهاي صدور مجوزها در شهرداري

دستي و اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع

 گردشگري
 رونق گردشگري 1 5

 مديريت پساب هاي صنعتي 1 2 اداره کل حفاظت محيط زيست
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 2 2 اجتماعياداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجراي سند اشتغال

 تعاوني روستايي 40تشکيل 

 1 6 پارک علم و فناوري

توسعه اقتصاد دانش بنيان با تاکيد بر مزيت هاي استان کرمانشاه در کسب وکارهاي نوآورانه، توانمندسازي نيروي کار و 

  توسعه کارآفريني

 اشتغال خانگي و حمايت معيشتي از زنان نيازمند وفقير در روستا و حاشيه شهر –تامين  مالي خرد  1 2 اداره کل بهزيستي

 افزايش سطح پوشش استاندارد محصوالت استان و ترويج آن 1 1 اداره کل استاندارد

 آبخيزداري و حفاظت از خاک  1 8 اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري

 2 2 منطقه هاي نفتيپخش فرآورده ملي شرکت

 نفتگاز به مرزنشينان فروش

 جديد در سطح استان CNGمرکز  10احداث 

هماهنگي و  ريزي،کميسيون برنامه دبيرخانه

 نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
 مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان 1 1

 3 3 اداره کل ارتباطات و فناوري

 هاي اجرايينظارت بر ارتباطات و فناوري اطالعات دستگاه 

 خانوار 20پوشش اينترنت روستاهاي باالي 

 تکميل ساختمان ديتا سنتر

 هاي اجرايينفر نيروي کار متناسب با پيشنهاد دستگاه 2000هاي آموزش مهارت 1 1 اياداره کل آموزش فني و حرفه

 المللي کرمانشاهاحداث سايت جديد نمايشگاه بين 1 1 اتاق اصناف

 2 2 استانداري امور اقتصاديمعاونت هماهنگي 
 گيري کامل منطقه آزاد قصرشيرين و منطقه ويژه اسالم آياد غربشکل

 1398استان در سال  اجراي سند رونق توليد
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 2 2 ريزي سازمان مديريت و برنامه
 پروژه عمراني 4مهندسي ارزش 

 2قانون الحاق  27ي عمراني موضوع ماده هاپروژهواگذاري 

 1398استان در سال  تهيه سند رونق توليد 1 1 بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزياتاق 

 توسعه نواحي صنعتي 1 4 هاي صنعتيشرکت شهرک

 ساماندهي گمرک پرويزخان در قالب اجراي فاز اول طرح جامع گمرک پرويزخان 1 1 اداره کل گمرکات

 4 4 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني

 آموزشيتوريسم 

 توريسم سالمت

 تقويت مرکز رشد فناوري سالمت

 پلن صنعتي صنايع غذايي دانشکده تغذيهايجاد پايلوت

 کوانتأمين آب شرب شهر پاوه از چشمه هاني 1 1 ايشرکت آب منطقه

 2 2 هاي استان(بانک ملي )شوراي هماهنگي بانک

 تأمين مالي واحدهاي توليدي

 هاشده در اختيار بانکواحدهاي تمليکسازي واگذاري يا فعال

 گازرساني به روستاها 1 1 شرکت گاز

 63 129 جمع کل 
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 اجراییهای به تفکیک دستگاه هاپروژهروکش کلی  -3-2

دستگاه 

 اجرایی
 کل صنعت، معدن و تجارت اداره

 رونق توليد صنعتي -1 عنوان پروژه
پيگيري  -2

-طرحتکميل 

ي نيمه تمام ها
مهم صنعتي 
استان از جمله 

ي هاطرح
مصوب سفر 
مقام معظم 
 رهبري

اتمام  -3
عمليات 

اکتشافي پهنه 
هاي سنگ 
تزئيني 

هرسين، قير 
طبيعي 

گيالنغرب و 
 هاي سنقرکاني

تکميل  -4
زنجيره از پشم 

 تا فرش

توسعه صادرات  -5
به ميزان  غيرنفتي

 ميليارد دالر 3

زنجيره تأمين و  -6
توزيع )با محوريت 

اندازي ايجاد و راه
هاي فروشگاه
 اي(زنجيره

 عنوان زيرپروژه
فعال سازي 
واحدهاي 
 صنعتي راکد 

فعال سازي 
 معادن راکد

پيگيري اتمام 
و تکميل 
طرحهاي 
صنعتي نيمه 
تمام باپيشرفت 

فيزيکي 
 درصد 60باالي

بازسازي و 
نوسازي 
واحدهاي 
 صنعتي استان

تامين نقدينگي 
مورد نياز 
واحدهاي 

صنعتي استان 
جهت افزايش 

 توليد

 هدف کمي
فقره واحد  35

 راکد صنعتي 

فقره معدن  20
 راکد

طرح نيمه  30
 60تمام باالي 

 درصد پيشرفت

 واحد 50 واحد 40

پيگيري تکميل 
تمام طرح نيمه 10

مهم صنعتي با 
-حجم سرمايه

 3200گذاري 
ميليارد ريال و 

 نفر 1800اشتغال 

اتمام عمليات 
 4060اکتشافي 

کيلومتر مربع از 
پهنه هاي 

هرسين گيالنغرب 
 سنقر

واحد 1ايجاد 
 رنگرزي

واحد 1ايجاد 
 ريسندگي

واحد شور  1ايجاد 
و پرداخت 

ومراحل تکميل 
 فرش دستباف

 توسعه پشم شوئي

 ميليارد دالر صادرات 3

 24اندازي ايجاد و راه
-واحد فروشگاه زنجيره

 اي

  

file:///C:/Users/amirkhani/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/اصلاحی/صمت/پروژه%20های%20اقتصاد%20مقاومتی%20سال%2098%20سازمان%20صنعت%20معدن%20و%20تجارت%20استان%20کرمانشاه.pdf
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 دستگاه اجرایی
 کل جهاد کشاورزی اداره

 عنوان پروژه

 رونق توليد بخش کشاورزي -1

 ها و گياهان داروييتوسعه کشت باغات، گلخانه -3 اصالح نژاد دام -2

 عنوان زيرپروژه
اصالح نژاد 
اسب اصيل 
 ايراني 

اصالح نژاد 
 دام سبک 

اصالح نژاد 
 گاو اصيل 

افزايش 
سطح 
 هاگلخانه

توسعه کشت 
 زعفران

-بکارگيري روش

هاي نوين در 
احداث باغات 

 تجاري

توسعه 
کشت 
گياهان 
 دارويي 

توسعه باغات 
در اراضي 
 مستعد

 هدف کمي

 واحد راکد؛ 40فعالسازي 
 طرح نيمه تمام؛ 20اتمام و تکميل 

 واحد توليدي؛ 29نوسازي بازسازي و 
 واحد توليدي 70تامين نقدينگي 

 راس 100
3000 
 رأس

3000 
 رأس

 هکتار 2000 هکتار 250 هکتار 500 هکتار 250 هکتار 30

 
  

file:///C:/Users/amirkhani/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/اصلاحی/جهاد%20کشاورزی/روکش+پروژه+های+پیشنهادی+98.xlsx
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دستگاه 

 کل جهاد کشاورزی اداره اجرایی

 تغيير الگوي کشت -4 عنوان پروژه

 سامانه گرمسيري -6 هاي استاننمودن دامدار شناسنامه -5
هاي نوين آبياري تحت اجراي سيستم -7

 فشار
 عنوان زيرپروژه

تغيير زمان 
کشت نخود 
ديم از بهار 
به پاييز و 
 زمستان

تغيير زمان 
کشت 
چغندر از 

بهار به پاييز 
 و زمستان

تغيير زمان 
کشت سيب 
زميني از 

بهار به اواخر 
 زمستان

 هکتار 5000 هزار رأس 400 هکتار 2771 هکتار 223 هکتار 3000 هدف کمي

% در آبياري سنتي 25ن آب از افزايش راندما
% در 95% در آبياري باراني و حدود 60به 

افزايش توليد محصوالت  ؛آبياري قطره اي
در صد در هر  25تا  20کشاورزي به ميزان 

 کشت و نوع محصول

  

file:///C:/Users/amirkhani/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/اصلاحی/جهاد%20کشاورزی/روکش+پروژه+های+پیشنهادی+98.xlsx
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دستگاه 

 کل راه و شهرسازی اداره اجرایی

 عنوان پروژه
 -راه آهن اراکتکميل  -1

 خسروي -رمانشاهک

)با مشارکت  حميل-کرمانشاه-آزادراه همدان -2
 بخش خصوصي(

احداث دهکده  -3
لجستيک در استان 

 کرمانشاه

هاي مرزي احداث زيرساخت بازارچه -4
 استان

 احداث بزرگراه -5

 هدف کمي
اتمام زيرسازي راه آهن قطعه 

اسالم آباد غرب به طول -کرمانشاه
 کيلومتر 110

 75شدن فاز مطالعات پروژه به ميزان نهايي
 درصد؛

حميل و بخشي -شروع عمليات اجرايي کرمانشاه
کيلومتر  25از کنار گذر شرقي کرمانشاه به طول 

 درصد 20به ميزان 

درصد  10ميزان 
 پيشرفت کلي

بازارچه مرزي  4احداث زيرساخت عمراني 
ميزان کوه، شوشمي به تيله سومار، شيخ صله،

 درصد 7

احداث باند دوم بزرگراه 
حميل به طول –اسالم اباد
 کيلومتر 9

احداث باند دوم بزرگراه 
 کيلومتر 8کربال به طول 

بهسازي تعريض محور 
ثالث به طول –جوانرود
 کيلومتر 10

  

file:///C:/Users/amirkhani/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/اصلاحی/راه%20و%20شهرسازی/راه%20و%20شهرسازی%20نامه%20جدید.docx
file:///C:/Users/amirkhani/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/اصلاحی/راه%20و%20شهرسازی/راه%20و%20شهرسازی%20نامه%20جدید.docx
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دستگاه 

 ای )صفحه اول(برق منطقه شرکت اجرایی

عنوان 
 پروژه

 احداث و توسعه شبکه  -1

عنوان 
 زيرپروژه

احداث پست انتقال 
کيلوولت شاهد  230/63

 2*160به ظرفيت 
 مگاولت آمپر

کيلوولت  230احداث خط 
 63تغذيه کننده و خطوط 

کيلوولت خروجي پست 
 کيلوولت شاهد 230/63

احداث پست سيار 
 کيلوولت حميل 63/20

 63احداث پست 
کيلوولت سوئيچينگ 

 هرسين

 63توسعه يک فيدر 
کيلوولت در پست 

قصرشيرين براي نفت 
 شهر

توسعه سه فيدر خط 
کيلوولت پست  63

 گيالنغرب

افزايش ظرفيت پست 
کيلوولت  230/63

 اورامانات

 کمي هدف
پيشرفت فيزيکي به 

% 75% )از 15ميزان 
 %( 90کنوني به 

پيشرفت فيزيکي پروژه 
اتصاالت ايستگاه شاهد به 

 %(100% به 0% )از 100ميزان 

پيشرفت فيزيکي پروژه 
% 38% )از 62به ميزان

 %( 100کنوني به 

پيشرفت فيزيکي پروژه 
% 24% )از 36به ميزان 

 %( 60کنوني به 

پيشرفت فيزيکي پروژه 
% 95% )از 5به ميزان 

 %( 100کنوني به 

پروژه پيشرفت فيزيکي 
% 95% )از 5به ميزان 

 %( 100کنوني به 

پيشرفت فيزيکي 
% )از 5پروژه به ميزان 

 100% کنوني به 95
)% 

  

file:///C:/Users/s_bahrami/اصلاحی/برق%20منطقه%20ای/29%20اردیبهشت/پروژه%20های%20اقتصاد%20مقاومتی%20سال%2098-ویرایش%2098-2-25/عناوین%20اصلی%20پروژه%20های%20اقتصاد%20مقاومتی%2098
file:///C:/Users/s_bahrami/اصلاحی/برق%20منطقه%20ای/29%20اردیبهشت/پروژه%20های%20اقتصاد%20مقاومتی%20سال%2098-ویرایش%2098-2-25/عناوین%20اصلی%20پروژه%20های%20اقتصاد%20مقاومتی%2098
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 ای )صفحه دوم(برق منطقه شرکت

 (گذار بخش خصوصيمشارکت سرمايه) هاپروژهمالي  تأمين -2

احداث پست فوق 
 20/63توزيع 

کيلوولت دوم سرپل 
به  GISذهاب 

 2*30ظرفيت 
 مگاولت آمپر

احداث دو فيدر 
کيلوولت  230خط 

 63/230در پست 
کيلوولت سرپل 

 ذهاب

 20/63احداث پست 
کيلوولت يازدهم 
کرمانشاه بصورت 

GIS  به ظرفيت
 مگاولت آمپر 2*40

 20/63احداث پست 
کيلوولت دوازدهم 

  GISبصورت کرمانشاه 
مگاولت  2*40به ظرفيت 

آمپر و خط کابلي مربوطه 
 کيلومتر 3به طول 

 20/63احداث پست 
کيلوولت سيزدهم 
کرمانشاه بصورت 

GIS   به ظرفيت
 مگاولت آمپر 2*40

خريد يک دستگاه 
 63/230پست سيار 

کيلوولت )بدون 
ترانس( بصورت  

GIS 

احداث پست 
کيلوولت  63/230

قصرشيرين بصورت 
GIS 

احداث خط 
کيلوولت  400

-آذربايجان
 مرصاد-سنندج

 400توسعه پست 
 کيلوولت مرصاد

پيشرفت پروژه به 
% جهت  5ميزان 

)از  اسناد مناقصهتهيه 
 %(5% کنوني به 0

پيشرفت پروژه به 
% جهت  5ميزان 
 اسناد مناقصهتهيه 
% کنوني به 0)از 

5)% 

پيشرفت پروژه به 
% جهت  5ميزان 

)از  اسناد مناقصهتهيه 
 %(5% کنوني به 0

 5پيشرفت پروژه به ميزان 
اسناد تهيه % جهت 

% کنوني به 0)از  مناقصه
5)% 

پيشرفت پروژه به 
% جهت  5ميزان 
 اسناد مناقصهتهيه 
% کنوني به 0)از 

5)% 

پيشرفت پروژه به 
% جهت  5ميزان 
 اسناد مناقصهتهيه 
% کنوني به 0)از 

5)% 

پيشرفت پروژه به 
% جهت  5ميزان 
 اسناد مناقصهتهيه 
% کنوني به 0)از 

5)% 

پيشرفت پروژه 
%  5به ميزان 
تهيه جهت 

 اسناد مناقصه
% کنوني 0)از 

 %(5به 

پيشرفت پروژه 
%  5به ميزان 

اسناد تهيه جهت 
% 0)از  مناقصه

 %(5کنوني به 
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 ای )صفحه سوم(برق منطقه شرکت

 احداث نيروگاه مقياس بزرگ -4 نيروگاه مقياس کوچکاحداث  -3

 12.6احداث نيروگاه گازي به ظرفيت 
 مگاوات واقع در شهرک صنعتي هرسين

 7احداث نيروگاه خورشيدي به ظرفيت 
 مگاوات واقع در منطقه چشمه سفيد

آفرين گاز به CHPاحداث نيروگاه 
 مگاوات 8تيسفون به ظرفيت 

احداث نيروگاه سيکل 
مگاواتي  900ترکيبي 

 داالهو

 زاگرس يگاز روگاهين يبيترک کليس بخش احداث
 يبخار دوواحد)  مگاوات 320 تيظرف به

 (يمگاوات160

 40% )از 30پيشرفت فيزيکي به ميزان 
 درصد( 70درصد کنوني به 

 10% )از 8پيشرفت فيزيکي به ميزان 
 درصد( 18درصد کنوني به 

)از % 18پيشرفت فيزيکي به ميزان 
 درصد( 48درصد کنوني به  30

 300راه اندازي دو واحد 
مگاواتي از مجموع کل 

مگاواتي  900ظرفيت 
نيروگاه سيکل ترکيبي 

 داالهو

% کنوني به 0% )از 30پيشرفت فيزيکي به ميزان
تأمين منابع مالي از صندوق توسعه  % جهت30

 ملي(
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 دستگاه اجرایی
 کل امور اقتصادی و دارایی اداره

 گذاري جذب و حمايت از سرمايه -2 فضاي کسب و کاراي رتبه شاخص پله 7بهبود  -1 عنوان پروژه

 هدف کمي
در شاخص فضاي کسب و کار  15کسب رتبه حداقل 

 در پايان سال
 درصد( 80ها )گاهتحقق برنامه اجرايي دست

 گذاري خارجيميليون يورو سرمايه 60جذب 
 عدد( 160گذاري )هاي سرمايهبندي فرصتشناسايي و اولويت

 گذاريتهيه پکيج سرمايه 2تهيه 
 درصد( 50گذاران )ها و سرمايهتوسعه بانک اطالعات فرصت

 اپليکشن( 2گذاري )کردن فرآيند سرمايهالکترونيکي
 نشست( 20گذاري )حمايت از سرمايه
 گذاري )تهيه گزارش يا سند(توسعه انديشه سرمايه
 همايش تخصصي 4برگزاري 

 گذاريگذاري استان در مرکز جذب خدمات سرمايهتمرکز امور جذب حوزه سرمايه
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 دستگاه اجرایی
 کمیته امداد امام خمینی )ره(

 1398اي در سال  هاي فني و حرفهنفر دوره آموزش  5200اجراي  -2 1398زايي در سال  طرح اشتغال 3000اجراي  -1 عنوان پروژه

 هدف کمي
نظام راهبري شغلي  نفر اشتغال جديد در قالب 3000اجراي 

 براي اقشار نيازمند جامعه

 1398اي در سال  فني و حرفههاي آموزشنفر دوره   5200اجراي 
 هاآموزي مجريان طرحطرح خود اشتغالي پس از مهارت 1000اجراي 
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دستگاه 

 اجرایی
 کل شیالت اداره

عنوان 
 پروژه

 تن( 4050پرورش آبزيان )به ميزان توسعه  -1

عنوان 
 زيرپروژه

 ماهيان سردابي ماهيان گرمابي پرورش ماهي در قفس

پرورش ماهيان در 
قفس در سد مخزني 
غير شرب شهداي 
گمنام )تنگ حمام 
 سرپل ذهاب(

پرورش ماهيان در 
قفس در سد مخزني 
غير شرب زاگرس 

 )گيالنغرب(

پرورش ماهيان در 
مخزني قفس در سد 

غير شرب جاميشان 
 )سنقر و کليايي(

پرورش ماهيان در قفس 
در سد مخزني غير شرب 
پيوند بيستون پارس 

 )قصرشيرين(

پرورش ماهيان  
در قفس در سد 
مخزني غير شرب 
 زمکان )داالهو(

پرورش ماهيان 
در قفس 
درياچه بند 
 هيروي )پاوه( 

احداث و بهره برداري 
مزارع پرورش ماهيان 

مجتمع  2 فازگرمابي 
 شهداي قصرشيرين

احداث تاسيسات 
زيربنايي مجتمع 
پرورش ماهيان 

سردابي کالران دشه 
 )پاوه (

هدف 
  کمي

 تن 400 تن 2200 تن 150 تن 200 تن 100 تن 150 تن 350 تن 500
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دستگاه 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرایی

 سازي اقتصاد مقاومتي تشکيل کارگروه گفتمان -1 عنوان پروژه
شغل در  1000ايجاد  -2

 حوزه فرهنگ و هنر

ايجاد و انتشار يک روزنامه  -3
 استاندر سطح ملي به نام 

 هدف کمي
بهبود فضاي "، "سازي اقتصاد مقاومتيکفتمان"، "خريد کاالي ايراني"توليد محتوا و ارائه راهکار با موضاعاتي در خصوص 

 12؛ برگزاري "فرهنگ کسب و کار"و  "نشان سازي اقتصاد مقاومتي"، "اي کسب و کاربهبود اخالق حرفه"، "کسب و کار
 جلسه 

 يک روزنامه نفر شغل 1000
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دستگاه 

 شهرداری کرمانشاه اجرایی

 رونق اقتصاد شهري )ويژه کالنشهر کرمانشاه( -1 عنوان پروژه

تجميع  -2
 فرآيندهاي

صدور مجوزها 
 عنوان زيرپروژه در شهرداري

ايجاد و احداث 
بازار روز محلي 
و ميادين ميوه و 

بار در مناطق تره
گانه هشت

 شهري

ها ايجاد شهرک
هاي و مجتمع

مشاغل شهري 
 مورد( 10)

ايجاد و احداث 
مجموعه 
–تفريحي

 توريستي 
درياچه 
-مصنوعي چم

 بشير

سامانه هوشمند 
پايش تصويري 

ترافيکي شهر و 
 کرمانشاه

-ايجاد پارکينگ

هاي زيرسطحي 
 در دو مکان

ايجاد و احداث 
مجموعه 
–تفريحي

 توريستي
پارک جنگلي  

 سراب قنبر

ايجاد مجموعه 
تفريحي 

توريستي تله 
 کابين

احداث سامانه 
اتوبوسراني 

تندرو کرمانشاه 
- BRT 

احياء 
کاروانسراي 
بازار قديمي 

)دستگاه همکار: 
 اوقاف(

 هدف کمي
ايجاد و احداث 

ميدان ميوه و  8
 بارتره

شهرک  1ايجاد 
)جهت انتقال 
 صنوف آالينده(

درصد  40
پيشرفت 
 فيزيکي

درصد  100
پيشرفت 
 فيزيکي

درصد  20
پيشرفت 
 فيزيکي

درصد  10
پيشرفت 
 فيزيکي

درصد  50
پيشرفت 
 فيزيکي

درصد  60
پيشرفت 

فيزيکي اتمام 
عمليات احداث 

اندازي و راه
 سيستم

درصد  50
پيشرفت 
 فيزيکي

 درصد 50
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 دستگاه اجرایی
 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 رونق گردشگري -1 عنوان پروژه

 زيرپروژهعنوان 
 کارگاه بزرگ 2ايجاد 

 دستيصنايع

 بازارچه دائم 2ايجاد 
 دستيصنايع

 اقامتگاه 50ايجاد و توسعه 
 گرديبوم

 ايجاد موسسه صادرات 
 دستيصنايع

ايجاد موسسه حمل و نقل 
 گردشگري

 هدف کمي
 صنايعکارگاه بزرگ  2ايجاد 

 در داالهو و سنقردستي 

بازارچه دائم صنايع  2ايجاد 
 دستي در پاوه و کرمانشاه

اقامتگاه بوم  50از برداري بهره
 گردي

 موسسه 1ايجاد  موسسه 1ايجاد 
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 دستگاه اجرایی
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان

 هاي صنعتيمديريت پساب -1 عنوان پروژه

   هاي صنعتيتوسط شرکت شهرک صحنه و گيالنغرب هرسين، ،هاي صنعتي زاگرسهاي تصفيه فاضالب در شهرکاحداث سيستمنظارت و پيگيري  هدف کمي
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 دستگاه اجرایی
 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 تعاوني روستايي 40تشکيل  -2 اجراي سند اشتغال -1 عنوان پروژه

 شرکت تعاوني 40تشکيل  نفر اشتغال 23992 هدف کمي
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دستگاه 

 پارک علم و فناوری اجرایی

عنوان 
 پروژه

 هاي استان کرمانشاه در کسب وکارهاي نوآورانه، توانمندسازي نيروي کار و توسعه کارآفرينيمزيت بنيان با تاکيد بردانشتوسعه اقتصاد  -1

عنوان 
 زيرپروژه

اندازي مرکز رشد راه
 کسب و کار

-نوآوري مرکزاندازي راه

 هاي صنايع شيميايي

ها و نوآوري مرکزاندازي راه
-هاي دانشسازي فناوريانبوه

 )فازدوم( .... و بنيان

 سرمايه اتاقاندازي راه سالمت پرديساندازي راه هادهنده شتاباندازي راه

هدف 
 کمي

 500تخصيص
مترمربع فضاي 

فيزيکي و حمايت از 
 رکزواحد در م 15

مترمربع  500تخصيص
فضاي فيزيکي و 

واحد فناور  10حمايت از 
 در مرکز

مترمربع فضاي  500تخصيص
واحد  15فيزيکي و حمايت از 

بنيان در شرکت دانش 15فناور و 
 مرکز

 يک پرديساندازي راه واحد شتاب دهنده 3اندازي راه

 گذاري سرمايه رويداد 1برگزاري 
 دفتر )فضاي کار(اندازي راه

جلسه تعاملي بين  12برگزاري 
 پذيرگذار و سرمايهسرمايه
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 دستگاه اجرایی
 اداره کل بهزیستی

 حاشيه شهر  فقير در روستا و حمايت معيشتي از زنان نيازمند و اشتغال خانگي و–تامين  مالي خرد -1 عنوان پروژه

 مشاغل فردي مشاغل گروهي عنوان زيرپروژه

 زن سرپرست خانوار با پرداخت کمک بالعوض 200تامين مالي  گروه خوديار از تسهيالت بانک کشاورزي 200تامين مالي  هدف کمي
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 دستگاه اجرایی
 اداره کل استاندارد

 افزايش سطح پوشش استاندارد محصوالت استان و ترويج آن -1 عنوان پروژه

 واحد فاقد پوشش استاندارد( 194پروانه استاندارد واحدهاي صنعتي )از ميان  40صدور  هدف کمي
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دستگاه 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  اجرایی

عنوان 
 پروژه

 آبخيزداري و حفاظت از خاک  -1

عنوان 
 زيرپروژه

استحصال 
 آب

ها تغذيه آبخوان
از روش پخش 
سيالب و قنات 
 معکوس 

توسعه الگوي 
آبخيزداري شهري 

در سطح 
 هکتار1000

کاهش مخاطرات سيل در 
حوزه هاي آبخيز شهري، 

اراضي روستايي و 
کشاورزي در سطح 

 هکتار(20000

اجراي بندهاي زير 
زميني به منظور بهره 

هاي گيري از جريان
زير قشري در مناطق 

 مورد  5فاقد آبخوان 

دار احياي اراضي شيب
بازده با توسعه بحراني و کم

کاري و درختکاري، علوفه
کاشت گياهان داروئي در 

 هکتار 500سطح 

حفاظت خاک، 
و کنترل فرسايش 
رسوب در حوضه 
سدهاي استان در 

 هکتار 20000سطح 

توانمندسازي جوامع محلي و 
جلب مشارکت مردمي به 
منظور مديريت يکپارچه 
حوزه آبخيز در سطح 

 هکتار  30000

هدف 
 کمي

سطح  
2000 
 هکتار

 25000سطح 
 هکتار

 1000سطح 
 هکتار

 هکتار 30000سطح  هکتار 20000سطح   هکتار 500سطح  مورد 5تعداد  هکتار 20000سطح 
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 دستگاه اجرایی
 های نفتی منطقهشرکت ملی پخش فرآورده

 در سطح استان CNGمرکز  10احداث  -2 فروش نفتگاز به مرزنشينان -1 عنوان پروژه

 درصد 100 کيلومتري 20تا شعاع  98و  97توزيع سهميه  هدف کمي
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 دستگاه اجرایی
 ریزی،  هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استاندبیرخانه  کمیسیون برنامه

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان -1 عنوان پروژه

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان هدف کمي
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 دستگاه اجرایی
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 

 تکميل ساختمان ديتا سنتر -3 خانوار 20پوشش اينترنت روستاهاي باالي  -2 هاي اجرايينظارت بر ارتباطات و فناوري اطالعات دستگاه -1 عنوان پروژه

 درصدي 100تکميل  درصدي 100پوشش  دستگاه اجرايي 50اصالح زيرساخت فناوري  هدف کمي
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 دستگاه اجرایی
 ایفنی و حرفهاداره کل آموزش 

 هاي اجرايي نفر نيروي کار متناسب با پيشنهاد دستگاه 2000هاي آموزش مهارت -1 عنوان پروژه

 نفر 2000آموزش  هدف کمي
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دستگاه 

 اتاق اصناف اجرایی

 المللياحداث سايت جديد نمايشگاه بين -1 عنوان پروژه

 هدف کمي
هاي هکتاري، احداث پارکينگ، احداث ساختمان اداري، احداث سالن 15سازي فاز يک شامل: محوطهانجام خواهد شد که  1398پروژه در سه فاز عمليات اجرايي خواهد شد. فاز يک در سال 

 باشد.و آغاز عمليات اجرايي فضاي سبز مي 2و  1شماره 
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دستگاه 

 اهنگی امور اقتصادی استانداریممعاونت ه اجرایی

 آباد غربقصرشيرين و منطقه ويژه اسالم ويژه اقتصاديگيري کامل منطقه شکل -1 عنوان پروژه
اجراي سند رونق توليد  -2

 1398استان در سال 

 هدف کمي
 تکميل و. منطقه ويژه قصرشيرين 1بندي فاز ...( احداث و تکميل معابر و قطعه ينترنت و، اتلفن، از، گبرق، ها و خدمات الزم )آبامين زيرساختت ،ديوارکشي

 1هکتاري بخش اول از فاز  73/280برداري فضاي اندازي و بهرهعالي مناطق به منظور راهبرداري از دبيرخانه شورايها جهت اخذ پروانه بهرهاحداث زيرساخت
 آباد غرباندازي دو واحد توليدي در منطقه ويژه اسالمراه

 درصد اجراي مواد 100
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 دستگاه اجرایی
 ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 2قانون الحاق  27ي عمراني موضوع ماده هاپروژهواگذاري  -2 ي عمرانيهاپروژهمهندسي ارزش در  -1 عنوان پروژه

 هدف کمي

 پروژه با عناوين: 5بررسي 
 تختخوابي کرمانشاه 540بيمارستان  -1
 تقاطع غيرهمسطح فرودگاه-2
 باند فرودگاه کرمانشاه -3
 سد هواسان -4
 احداث قطار سبک شهري -5

 ميليارد ريال 4052گذاري پروژه با ميزان سرمايه 53واگذاري 
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 دستگاه اجرایی
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 1398تهيه سند رونق توليد سال  -1 عنوان پروژه

 1398سال  خرداد ماه تهيه سند تا پايان هدف کمي
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دستگاه 

 شرکت شهرک های صنعتی اجرایی

 توسعه نواحي صنعتي -1 عنوان پروژه

 ايجاد شهرک صنعتي مشترک ايران و عراق -1 عنوان زيرپروژه
ايجاد ناحيه کارگاهي خوشه نان  -2

 برنجي در شهرک صنعتي فرامان

واحد  50ايجاد زيرساخت  براي  -3
 مترمربع 100تقريبي صنعتي با ابعاد 

ايجاد نواحي کارگاهي صنايع تبديلي  -4
 و تکميلي در نواحي روستايي

 پيشرفت فيزيکيدرصد  100 هدف کمي
 جهتناحيه کارگاهي  زيرساخت ايجاد

 واحد کارگاه 4استقرار 
 واحد صنعتي 15ايجاد زيرساخت 

ناحيه در مراکز  5ايجاد آغاز عمليات 
 دهستان

 1398ايجاد يک ناحيه در سال 
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 دستگاه اجرایی
 اداره کل گمرکات استان کرمانشاه 

 قالب اجراي فاز اول طرح جامع گمرک پرويزخانساماندهي گمرک پرويزخان در  -1 عنوان پروژه

 درصد از فاز اول گمرک پرويزخان  70تکميل  هدف کمي
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دستگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اجرایی

 توريسم سالمت -2 توريسم آموزشي -1 عنوان پروژه
تقويت مرکز رشد فناوري  -3

 سالمت
 صنعتي صنايع غذايي دانشکده تغذيه تنپالايجاد پايلوت -4

 هدف کمي
نفر دانشجوي  250جذب 

 خارجي

نفر  600تعداد 
 بيمارخارجي

 ميليون ريال افزايش فروش 4000

 کوچک صنعتي استقرار خطوط و صنعتي پالنت پايلوت سوله ساخت

 بر پايه محصوالت گوشتي، هايفراورده صنايع لبنيات، به مربوط

 هانوشيدني کنسروها و انواع همچنين و غالت
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 دستگاه اجرایی
 ایشرکت آب منطقه

 کوانب شرب شهرستان پاوه از چشمه هانيتامين آ -1 عنوان پروژه

 رساني به شهر پاوهميليون مترمکعب آب  3.4 هدف کمي
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 دستگاه اجرایی
 های استان(هماهنگی بانکبانک ملی )شورای 

 ها شده در اختيار بانکسازي واحدهاي تمليکواگذاري يا فعال -2 تأمين مالي واحدهاي توليدي -1 عنوان پروژه

 درصد واگذاري واحدها 100 مالي واحدهاي متقاضي تأميندرصد  100 هدف کمي



 

 

 

  

محورهای سیاستی ها، اهداف و اطالعات برنامه

 هاپروژه
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 هاپروژهها، اهداف و محورهای سیاستی اطالعات برنامه -4

 1ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت

 عنوان پروژه: رونق تولید

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 و سازيفعال اولويت داراي که استان( شده تملک و عطيل)ت راکد صنعتي واحد35 سازيفعال -1 شرح مختصر پروژه
 نفر  750 اشتغال و ريال ميليارد 700 گذاريميزان سرمايه با باشندمي احياء

 با مشکالت برطرف نمودن و تسهيالت اخذ جهت معرفي طريق از راکد معدن 20 سازيفعال -2

 نفر 150 اشتغال و ريال ميليارد 200 گذاريسرمايه ميزان
درصد  با  60تمام صنعتي استان با پيشرفت فيزيکي باالي طرح نيمه 30اتمام و تکميل پيگيري  -3

 400گذاري نفر و سرمايه 450بيني ايجاد اشتغال ميليارد ريال تسهيالت و پيش 316تزريق 
 ميليارد ريال

ميليارد ريال تسهيالت و  682واحد صنعتي استان با تزريق  40پيگيري بازسازي و نوسازي  -4
 ميليارد ريال 850گذاري نفر و سرمايه 100بيني ايجاد اشتغال پيش

واحد صنعتي استان در راستاي حفظ و تثبيت اشتغال موجود با  50نقدينگي مورد نياز  تأمين -5
 نفر 200بيني ايجاد اشتغال ميليارد ريال تسهيالت و پيش 1203تزريق 

هاي وري عوامل توليد و استفاده از ظرفيتاي بهرهبر ارتق تأکيدد داخلي با افزايش ظرفيت تولي هدف کالن
گذاران در استان، افزايش ظرفيت توليد داخلي و ايجاد اشتغال بالاستفاده و ارتقاء سطح جذب سرمايه

 پايدار و مولد و تثبيت اشتغال

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 هدف کميعنوان  گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 سازي واحدهاي صنعتي راکد فعال واحد )فقره( واحد صنعتي راکد  35

 سازي معادن راکدفعال  (فقره)واحد  معدن راکد 20

 واحد )فقره( درصد پيشرفت 60تمام باالي طرح نيمه 30
هاي صنعتي  پيگيري اتمام و تکميل طرح

 درصد  60تمام با پيشرفت باالي نيمه

 بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي  واحد )فقره ( واحد صنعتي 40

 واحد ) فقره ( واحد صنعتي 50
تامين و نقدينگي مورد نياز واحدهاي صنعتي 

 استان جهت افزايش توليد 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 1650 نفر مستقيم

 5000 نفر غيرمستقيم
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-ميزان سرمايه

 گذاري

 670 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 2680 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويت)برنامهمحور مرتبط 
 *(1398سال 

 استان در گذارانسرمايه جذب سطح ارتقاء

 شرح اثرات بر تحريم
اثر يا کم اثر کردن آثار تحريم بايد بتوانيم از توان داخلي براي افزايش کارايي براي بي 

 .استفاده کنيم

شرح اقدامات جهت  افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

هااي ناوين ماالي باراي     اگر بسترهاي الزم و قوانين کارآمدي مبتني بر اصول و شيوه
هاي بخش عمومي و خصوصي فراهم شود ضمن تقويت بکارگيري و مشارکت سرمايه

خصوصاي( شااهد    وبخاش عماومي    و ارتباط و ارتباط پايدار بين اين ارکاان )دولات،  
 شکوفايي و رشد مستمر خواهيم بود.
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 2پروژه: ردیف 

 دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت

مصوب سفر مقام معظم های طرحتمام مهم صنعتی استان از جمله های نیمهعنوان پروژه: پیگیری تکمیل طرح

 العالی(رهبری )مدظله

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

ميليارد ريال و اشتغال  32000گذاري تمام با حجم سرمايهصنعتي نيمهطرح مهم  10پيگيري تکميل  شرح مختصر پروژه
 نفر 1800

گذاران در استان، افزايش ظرفيت توليد داخلي و ايجاد اشتغال پايدار و مولد ارتقاء سطح جذب سرمايه هدف کالن
 و تثبيت اشتغال

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 

 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 طرح )فقره( طرح 10
تمام مهم هاي نيمهپيگيري تکميل طرح

 صنعتي استان

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 1300 نفر مستقيم

 3000 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 1800 نفر مستقيم

 5000 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 6000 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 26000 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 استان در گذارانسرمايه جذب سطح ارتقاء

 شرح اثرات بر تحريم
اثر يا کم اثر کردن آثار تحريم بايد بتوانيم از توان داخلي براي افزايش کارايي براي بي

 .استفاده کنيم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

هااي ناوين ماالي باراي     مبتني بر اصول و شيوهاگر بسترهاي الزم و قوانين کارآمدي 
هاي بخش عمومي و خصوصي فراهم شود ضمن تقويت بکارگيري و مشارکت سرمايه

خصوصاي( شااهد    وبخاش عماومي    و ارتباط و ارتباط پايدار بين اين ارکاان )دولات،  
 شکوفايي و رشد مستمر خواهيم بود.
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 3ردیف پروژه: 

 تجارتدستگاه اجرایی: صنعت، معدن و 

هرای فلرزی و   رسین،  قیر طبیعی گیالنغررب، کرانی  های اکشتافی سنگ تزئینی هعنوان پروژه: پیگیری اتمام پهنه

 غیرفلزی سنقر

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

توساط شارکت   گذاران بخش خصوصاي  هاي معدني و معرفي به سرمايهجويي انديسشناسايي و پي شرح مختصر پروژه
  :صباميهن با مشخصات

 کيلومترمربع  1250پهنه گيالنغرب با مساحت  -1
 کيلومترمربع 110پهنه هرسين با مساحت  -2
 کيلومتر مربع 2700پهنه سنقر با مساحت  -3

 گذاران مواد معدنيگذاران در استان، جذب سرمايهارتقاء سطح جذب سرمايه هدف کالن

 

 1398سال ب( اهداف کمی پروژه در 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 کيلومترمربع 4060
، هاي گيالنغرباتمام عمليات اکتشافي پهنه
 هرسين و سنقر

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 60 نفر مستقيم

 70 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 250 نفر مستقيم

 350 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 6000 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 26000 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 استان در گذارانسرمايه جذب سطح ارتقاء

 ايجاد باور در نيروهاي متخصص داخلي در حل مشکالت فني کشور شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

سازي مشارکت عماومي خصوصاي يقينااا    پيادهمهمترين و موثرترين زيرساخت جهت 
خصوصاي و  -مناسب است. تصاويب اليحاه مشاارکت عماومي     وجاود بساتر قاانوني

موجاب  ه هاايي کاه با   ها و دستورالعملنامهتحقق کليه مفاد آن و همچناين تهيه آيين
گذاشته شده اسات الزاماي اسات کاه باه     هاي مربوطهعهده سازمان اليحه مذکور به

 .ه شودجديت به پيگيري آن پرداخت
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 4ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت

 تکمیل زنجیره از پشم تا فرشعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 12و  10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 نفر   8ميليارد ريال و اشتغال  30گذاري سرمايهرنگرزي با  واحد 1 ايجاد -1 شرح مختصر پروژه

  نفر  20ميليارد ريال و اشتغال  100گذاري سرمايهريسندگي با  احدو 1 ايجاد  -2

ميليارد ريال و  20گذاري تکميل فرش دستباف با سرمايه مراحل پرداخت و  و شور واحد 1ايجاد -3
 نفر 10اشتغال 

 نفر 20ميليارد ريال و اشتغال  60گذاري با سرمايه شوئيتوسعه پشم  -4

هاي توليدي هاي داخلي ، استفاده از ظرفيتکسب درآمد ارزي، هدفمندسازي توليد، معرفي پتانسيل هدف کالن
 منطقه

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 واحد تکميل زنجيره از پشم تا فرش

 واحد رنگرزي1ايجاد 
 واحد ريسندگي1ايجاد 

مراحل  واحد شور و پرداخت و 1ايجاد 
 تکميل فرش دستباف

 شوئي توسعه پشم

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 58 نفر مستقيم

 115 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 6000 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 168 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 120000 مترمربع حجم توليد

 2200 ميليارد ريال ارزش ريالي

اولويتهاي استان در سال ها و محور مرتبط )برنامه
1398)* 

 اساتفاده  داخلاي،  هااي پتانسايل  معرفاي  تولياد،  ساازي  هدفمناد  ارزي، درآمد کسب

 منطقه توليدي هايازظرفيت

 متکي نبودن به واردات  شرح اثرات بر تحريم

–نظام اجرايي جديد مشاارکت عماومي  سازي الزم و آشنايي بخش عمومي با ظرفيتافزايش مشارکت بخش  دامات جهتشرح اق
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 خصوصي هاخصوصي و تعاوني
 بخشي به بخش خصوصي نسبت به ايفاي تعهدات بخش عمومياطمينان
هاي اجرايي نسبت به مشارکت سازي و اقدامات ترويجي و آموزشي در دستگاهفرهنگ

 ايهاي سرمايههاي تملک طرح داراييطرحدر 
 عمومي و خصوصيايجاد نظام انگيزشي در راستاي اجراي اثربخش مشارکت 

 تشکيل کميته تخصصي 
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 5ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت

 میلیارد دالر 3عنوان پروژه: توسعه صادرات غیرنفتی به میزان 

 الف( اهداف کلی
 12و  10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

هاي داخلي، ارزي، ايجاد اشتغال، شکوفاسازي پتانسيلصادرات غير نفتي زمينه کسب درآمدهاي  شرح مختصر پروژه
گذاران خارجي و بطور کلي توسعه و رونق جذب سرمايه استفاده از ظرفيت کامل واحدهاي توليدي،

گذاري ميزان صادرات براي سال طرح حاضر با هدف اقتصادي را براي منطقه فراهم خواهد ساخت.
-ت هاي توليدي داخل را در راستاي نيل به سقف هدفبه نوعي زمينه به کارگيري کليه ظرفي 98

 گذاري فراهم خواهد ساخت.

هاي توليدي هاي داخلي، استفاده از ظرفيتسازي توليد، معرفي پتانسيلکسب درآمد ارزي، هدفمند هدف کالن
 منطقه

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 3 دالر اردميلي توسعه صادرات غير نفتي استان   
 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 750 نفر مستقيم

 1200 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 750 نفر مستقيم

 1200 نفر غيرمستقيم

-سرمايهميزان 

 گذاري

 1200 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 4000 - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

اقتصاادي   يهاا فعاليات در خصوصي بخش مشارکت تقويت و هاظرفيت از گيريبهره
 استفاده و توليد عوامل وريبهره ارتقاي بر تأکيد با داخلي توليد ظرفيت افزايش استان

 شارايط  با مقابله مولد اشتغال ايجاد و موجود اشتغال حفظ استفاده بال هاياز ظرفيت

 تحريم

 افزايش ارز آوري به کشورها و غلبه بر فشار تحريم شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

و متناساب باا دوران    در زمينه تامين و حمايت مالي، ارائه تسهيالت مالي ارزان قيمت
بيناي مناابع پايادار ماالي جهات خرياد       هاي عمراني، پايش برداري طرحاحداث و بهره

هاي بازار سرمايه و ابزارهااي  برداري ، استفاده از ظرفيتمحصول پروژه در دوران بهره
 .هاي زير ساختي  از مهمترين الزامات استنوين مالي در طرح
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 6ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت

 ایهای زنجیرهبر ایجاد فروشگاه تأکیدو توزیع با  تأمینزنجیره عنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

و توزيع اقالم و  تأمينهدف  با راستاي استفاده بهينه از ظرفيت بخش خصوصي و پروژه حاضر در شرح مختصر پروژه
باشد. واحدهاي تر ميکاالهاي مورد نياز عموم در فضايي وسيع تر با امکانات و پتانسيل مناسب

دراختيار موجب ازدحام و تراکم جمعيتي بيش از  ظرفيت صنفي خرد با توجه به محدوديت فضاي 
 طوالني و خود بوده و اين امر ضمن نارضايتي متقاضي موجب سد معبر، بروز مشکالت ناشي از انتظار

 .. خواهد بود..

 و با کيفيتي مناسبو توزيع انواع کاالي مورد نياز عموم در فضايي واحد تأمين -تنظيم بازار هدف کالن

 

 1398اهداف کمی پروژه در سال ب( 
 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 24 واحد اي دراستان هاي زنجيرهاندازي فروشگاهايجاد و راه

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 72 نفر مستقيم

 720 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 72 نفر مستقيم

 720 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 240 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

  ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمرتبط )برنامه محور
 *(1398سال 

ممانعات از نارضاايتي و کمباود    -پاسخگوئي به نياز مشتري، و توزيع بهينه کاال تأمين
 عموم اقالم اساسي و مورد نياز

 شرح اثرات بر تحريم
و توزيع کاال به نحو شايسته به مشتري تحويل و ضمن  تأمينبا استقرار سيستم بهينه 

هاا  روياه نار   فروشي و افزايش بيايجاد رضايت موجب تعديل قيمت و ممانعت از کم
 خواهد شد.

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 نظر نمايند و دراي درسطح استان فعاليت ميفروشگاه زنجيره 150حدود  درحال حاضر
با تسريع و تسهيل درصدور مجوزهاا و  . فروشگاه نيز به آنها افزوده شود 24است تعداد 

ممانعت از بروز موانع و مشکالت احتمالي حين اجرا و البته افازايش ساطح مشاارکت    
و توزيع اقالم مورد نياز عموم تمايل و عالقه واحدها به حضاور و   تأمينها در فروشگاه

 در خدمت رساني به متقاضيان افزايش خواهديافت.همکاري با بخش دولتي 
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 7ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

 کشاورزی تولید رونقعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 2و  1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

اساتان کاه در   )تعطيال و تملاک شاده(     واحد توليدي زيربخش کشاورزي راکاد  40سازي فعال -1 شرح مختصر پروژه
 100گاذاري  باشند باا ميازان سارمايه   سازي واحياء ميهاي تخصصي داراي اولويت فعالبررسي

 نفر 120ميليارد ريال و اشتغال 

طرح نيمه تماام توليادي زياربخش کشااورزي اساتان باا پيشارفت         20تکميل  پيگيري اتمام و -2
کاارگروه تساهيل ورفاع مواناع     ميليارد تسهيالت در قالب  60درصد با تزريق  60فيزيکي باالي 
 نفر 80 زايياشتغالتوليد استان و با 

ميلياارد   72واحد توليدي زيربخش کشاورزي اساتان باا تزرياق     29نوسازي  پيگيري بازسازي و -3
 نفر 116با اشتغال  ريال تسهيالت در قالب کارگروه تسهيل ورفع موانع توليد استان و

توليدي زيربخش کشاورزي استان در راساتاي حفاظ وتثبيات    واحد  70نياز  نقدينگي مورد تأمين -4
ميليارد ريال تسهيالت در قالب کارگروه تسهيل ورفع مواناع تولياد    140اشتغال موجود با تزريق 

 نفر 140استان و با اشتغال

 افزايش ظرفيت توليد هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 40 واحد)فقره( سازي واحدهاي  راکدفعال

تمام با پيشرفت فيزيکي هاي نيمهپيگيري اتمام وتکميل طرح
 درصد 60باالي 

 20 واحد)فقره(

 29 واحد)فقره( نوسازي واحدهاي توليدي استان بازسازي و

 70 واحد )فقره( نقدينگي مورد نياز تأمين

 

 اهداف ج( سایر
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 120 نفر مستقيم

 100 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 136 نفر مستقيم

 100 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 4/74 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 372 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 35000 تن حجم توليد

 14000 ميليارد ريال ارزش ريالي
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هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

واحادهايي کاه در    سازي واحدهاي راکد سنوات گذشاته و برنامه استان بر اساس فعال
هايي کاه  همچنين طرح بوده جهت واگذارشدن به مجريان مي باشد وها تمليک بانک

 به تسهيالت دارند. نياز پيشرفت فيزيکي داشته و

 شود.نياز برطرف مي تأمينمردم در  ن ومشکالت مجريا شده و باعث توليد بيشتر شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 هامجريان طرح ها وجلسات ستاد تسهيل ورفع موانع توليد با بانکتشکيل 
هاا در صاورت نيااز جهات     اي به طارح سرمايه پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش و

 سازي مجددفعال
ساازي مجادد   فعاال  ها جهت امهال تسهيالت سررسيد شده گذشاته و بانک مکاتبه با

 هاطرح
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 8ردیف پروژه: 

 جهاد کشاورزیدستگاه اجرایی: 

 اصالح نژاد دامعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 2و  1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 منظور ثبت خط خوني و پيشرفت ژنتيگيههاي نژاد کرد و ژئوتايپينگ بثبت اسب شرح مختصر پروژه
افازايش تولياد در    زاياي، شده بمنظور توسعه و بهبود راندمان برهگيري کنترلهمزماني فحلي و جفت

 واحد سطح و بهبود عملکرد و توسعه پرورش نژاد گوسفند نژاد سنجابي
منظاوره   وياژه نژادهااي دو  ههاي موجود با استفاده از اسپرم نژادهاي اصيل پر توليد باصالح نژاد گله
 شيري و گوشتي

 المللي اسب نژاد کرد و توسعه پرورش اسب به عنوان صنعت اقتصادي ثبت بين هدف کالن
ايجاد واحدهاي جديد پرورش گوسفند  و توسعه پرورش نژاد سنجابي در جهت افزايش توليد در واحد 

 سطح )افزايش گوشت قرمز و شير(
د رانادمان  وري در واحد دامي، بهباو افزايش کمي و کيفي توليد شير خام و گوشت قرمز، افزايش بهره

 توليد

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 رأس اصالح نژاد اسب اصيل ايراني

 3000 رأس اصالح نژاد دام سبک

 3000 رأس اصالح نژاد گاو اصيل 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 200 نفر مستقيم

 400 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 370 نفر مستقيم

 740 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 5/16 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 6100 رأس/سر حجم توليد

 560 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و  6

 شرح اثرات بر تحريم
وابستگي به واردات و ارز امنيت غذايي، کاهش  تأمينافزايش و بهبود توليدات دامي و 

 طريق صادرات آوري از
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افزايش مشارکت بخش  اقدامات جهتشرح 
 هاخصوصي و تعاوني

هاا باه   ، ارساال نموناه  گياري خاون و ماو   خريد ميکروچيپ، نصب ميکروچيپ، نموناه 
گذاري توساط  آزمايشگاه مرجع، تهيه شناسنامه انساب، ثبت اطالعات در سامانه هويت

 بخش خصوصي
ه از ادالپاراساکوپي باا اساتف   زماني فحلي، هورمون تراپي، عمليات تلقيح مصنوعي، هم

 نژادهاي پر بازده توسط بخش خصوصي
گاذاري دام کاه   تهيه اقالم ژنيتيکي مورد نياز، ثبت مشخصات، ثبت در سامانه هويات 

اجراي مراحل پروژه شامل تلقيح مصنوعي، رکوردگيري توسط بخش خصوصي انجاام  
 .شودمي
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 9ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

 ها و گیاهان داروییتوسعه کشت باغات، گلخانهعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 3 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 هکتار 30توسعه کشت محصوالت کشاورزي در محيطهاي کنترل شده در سطح  .1 شرح مختصر پروژه
 هکتار زعفران 250توسعه حداقل  .2
هاي داربساتي و ساايبان باه منظاور     استفاده از سيستمهکتار با  500ح احداث باغات مدرن در سط .3

 سوختگي()تگرگ، سرمازدگي و آفتاب زاي طبيعيمقابله با عوامل خسارت
 هکتار گياهان دارويي 250توسعه حداقل  .4
 هکتار باغ آبي و ديم 2000توسعه حداقل  .5

 محور صادرات افزوده در واحد سطح، توليد محصوالتافزايش توليد محصوالت با ارزش هدف کالن
 افزوده فراوان و ايجاد ارزش افزودهتوليد محصوالت با ارزش

 تن 25000توليد ميوه به صورت انبوه با کيفيت باال و صادراتي به ميزان 
 افزوده فراوان و ايجاد ارزش افزودهتوليد محصوالت با ارزش

 افزوده زيادتوليد محصوالت خشکباري با ارزش

 

 1398در سال ب( اهداف کمی پروژه 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 30 هکتار هاافزايش سطح گلخانه

 250 هکتار توسعه کشت زعفران

 500 هکتار هاي نوين در احداث باغات تجاريبکارگيري روش

 250 هکتار توسعه کشت گياهان دارويي 

 2000 هکتار توسعه باغات در اراضي مستعد

 
 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 5295 نفر مستقيم

 550 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 2800 نفر مستقيم

 2180 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 195.7 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 405 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 977.8 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 3030 هکتار حجم توليد

 3275 ميليارد ريال ارزش ريالي
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هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و  6

 شرح اثرات بر تحريم
امنيت غذايي، کااهش وابساتگي باه واردات و     تأمينافزايش و بهبود توليدات دامي و 

 ارزآوري از طريق صادرات

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

اي؛ هاي گلخاناه داران بزرگ جهت احداث شهرکاستفاده از امکانات و مشارکت زمين
هااي  تشاکل  سال با سود کم؛ تشکيل 7پرداخت تسهيالت با زمان باز پرداخت حداقل 

 هاباغداري و واگذاري امور به آن
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 10ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

 تغییر الگوی کشتعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 3 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

  ابالغيهاي ترغيب کشاورزان در تغيير تاريخ کشت و جايگزيني محصوالت مطابق ظرفيت شرح مختصر پروژه

آبي گياهان و افزايش بهره وري آب درتوليد  نياز تأميناستفاده حداکثري از نزوالت آسماني در جهت  هدف کالن
نيات  ام تأمين، هاي سطحي و زيرزميني و حفظ ذخاير آبي استانکاهش مصرف آب، بخش کشاورزي

، هاکنترل آفات و بيماري، منابع ارزشمند آب در شرايط تغيير اقليم ظحفغذايي با اجراي توسعه پايدار، 
 افزايش توليد محصوالت با استفاده از پتانسيل آب سبز در مناطق گرمسيري

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 30000 هکتار بهار به پاييز و زمستانتغيير زمان کشت نخود ديم از 

 223 هکتار تغيير زمان کشت چغندر از بهار به پاييز و زمستان

 2771 هکتار زميني از بهار به اواخر زمستانتغيير زمان کشت سيب

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 32994 هکتار حجم توليد

 4812 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

6 

 خودکفايي توليد ،در صورت مازاد توليد صادرات آن براي کشور ارز آور است شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

ايجاد صنايع تبديلي  ،محصولخريد ، ارائه خدمات مکانيزاسيون ،تهيه بذر گواهي شده
 و فرآوري محصول
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 11ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

 های سبک استاندار نمودن دامهویتعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 3 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 هاي موجود استان در سامانه کشوريکوبي و ثبت دامپالک شرح مختصر پروژه

 تنظيم بازار ،هاي موجود استان به منظور جلوگيري از قاچاقثبت اطالعات دام هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 400000 رأس دار کردن دام سبکهويت

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 177 نفر مستقيم

 354 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 3540 نفر مستقيم

 7080 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 80 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ريالميليارد  تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 400000 رأس حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و  9، 6

 .خودکفايي توليد ،در صورت مازاد توليد صادرات آن براي کشور ارز آور است شرح اثرات بر تحريم

بخش شرح اقدامات جهت  افزايش مشارکت 
 هاخصوصي و تعاوني

ايجاد صنايع تباديلي   ،خريد محصول، ارائه خدمات مکانيزاسيون ،تهيه بذر گواهي شده
 و فرآوري محصول
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 12ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

 سامانه گرمسیریعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 7و  1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

؛ اجراي پروژه سامانه گرمسيري با هدف افزايش رانادمان  هکتار 5000افزايش سطح کشت به ميزان  پروژهشرح مختصر 
 آبياري جليوگيري از خروج اب از کشور توسعه اراضي آبي استان

 زايياشتغالافزايش راندمان آبياري جلوگيري از خروج اب از کشور توسعه اراضي آبي استان و  هدف کالن

 

 1398کمی پروژه در سال ب( اهداف 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 5000 هکتار افزايش سطح زير کشت

 

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ گيريواحد اندازه ج( سایر اهداف

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 1000 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 1000 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

 گذاريميزان سرمايه

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 1250 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

 11و  6 *(1398استان در سال  هايها و اولويتمحور مرتبط )برنامه

 شرح اثرات بر تحريم
افزايش توليد محصوالت کشاورزي با توجه به آبي شدن اراضي ديام و  

-امنيت غذايي جامعاه ماي   تأمينارتقاي راندمان در اراضي که منجر به 

 شود.

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش خصوصي و 
 هاتعاوني

بارداران باه منظاور ماديريت     از بهاره  هاي توليد متشکلتشکيل تعاوني
 هاي تحت پوششمشارکتي توزيع آب در شبکه
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  13ردیف پروژه: 

 جهاد کشاورزیدستگاه اجرایی: 

 های نوین آبیاری تحت فشاراجرای سیستم: عنوان پروژه

 الف( اهداف کلی
 3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 :های نوین آبیاری شاملسیستماجرای انواع  شرح مختصر پروژه

 سیستم آبیاری بارانی در زراعت -1 

 ای و نواری)تیپ( در باغات و زراعتسیستم آبیاری قطره -2

 ... در زراعت دار وهای بومماشین-لینر-های آبیاری شامل سنتر پیوتماشین-3

 سیستم آبیاری کم فشار در زراعت-4

 افزایش راندمان آب، افزایش تولید محصوالت کشاورزی  هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

% در آبياري 60% در آبياري سنتي به 25افزايش راندمان آب از 
 اي% در آبياري قطره95باراني و حدود 

 100 درصد

درصد  25تا  20توليد محصوالت کشاورزي به ميزان افزايش 
 در هر کشت و نوع محصول

 100 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 960 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 2400 نفر مستقيم

 1200 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 46.8 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 1920 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 732 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و  9، 6، 5

 شرح اثرات بر تحريم

-گونه که مستحضريد در کشور ايران بيشترين اشتغال در بخش کشااورزي ماي  همان

گذاري گردد عالوه بر ايجاد اشاتغال پايادار   باشد هر ميزان در بخش کشاورزي سرمايه
که وابستگي کشاور را در خيلاي از   ايگردد و به گونهسبب افزايش توليد و ارزآوري مي

-دهد. از طرفي با توجه به بحران آب در سطح کشور وخشکساالي کاهش ميها بخش

هاي نوين آبياري سبب افزايش قابل توجه راندمان آب هاي سنوات اخير اجراي سيستم
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 چه بيشتر آب در آبخاوان هاا و   اين امر سبب ذخيره هر در بخش کشاورزي گرديده و
 گردد.زيرسطحي مي هاي زيرزميني ومنابع آب

اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش شرح 
 هاخصوصي و تعاوني

هزينه اجراي يک سيستم ناوين   85بايست %برداري بر اساس قانون ميدر زمينه بهره
آبياري توسط دولت پرداخت گردد که متاسفانه در حال حاضر ياراناه پرداختاي توساط    

بارداران  بهاره توسط  65مابقي هزينه طرح به ميزان % باشد ومي 35دولت در حدود %
هاي مجري در سطح استان بايش  در زمينه اجراي طرح توسط شرکت گردد.مي تأمين
حقوقي در زمينه  مشاور شخص حقيقي و 30بيش از  شرکت مجري پيمانکار و 100از 

 .هاي نوين آبياري فعاليت دارنداجراي سيستم
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 14ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

 خسروی -کرمانشاه  -تکمیل راه آهن اراکعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

آهن غرب کشور است که عاالوه بار ارتبااط اساتان     سروي بخشي از راهخ–قطعه راه آهن کرمانشاه  شرح مختصر پروژه

 –ه آهان کرمانشااه   اباا تکميال ر   کرمانشاه به راه آهن سراسري جمهوري اساالمي اياران در اداماه   
-خسروي از طريق مرز کشور عراق و در ادامه به بندر الذقيه در سوريه و درياي مديترانه متصل ماي 

 باشد.. مجري پروژه شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور ميشود

 با راه آهن سراسري ارتباط ريلي مناطق غرب کشور  هدف کالن

  ايران و عراق و در ادامه از طريق بندر الذقيه سوريه به درياي مديترانهارتباط ريلي بين 

 جويي در مصرف سوختصرفه 

 جايي مسافر و سازگاري با محيط زيستاي حمل بار و افزايش ايمني در جابهکاهش هزينه 

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 هدف کمي عنوان گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 110 کيلومتر غرب آباد اسالم-کرمانشاه قطعه آهن راه يرسازيز اتمام

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 70 نفر مستقيم

 17 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-سرمايهميزان 

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 3500 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8 

 شرح اثرات بر تحريم
گاذاري خاارجي و بااالرفتن تاراز     عادم نيااز باه سارمايه     معضل بيکاري استان،رفع 

 (، افزايش گردش نقدينگي در استان و تقويت چرخه اقتصاديGDPاقتصادي کشور )

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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 15ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

 حمیل )با مشارکت بخش خصوصی(-کرمانشاه-آزادراه همدانعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 باشد:خطه شامل محورهاي زير مي 6کيلومتر احداث آزادراه  140اين پروژه به طول  شرح مختصر پروژه
 کيلومتر 31کرمانشاه به طول -قطعه بيستون -1

 کيلومتر 35طول  شرقي کرمانشاه به کنارگذر -2

 کيلومتر 50حميل به طول -قطعه کرمانشاه -3

 کيلومتر 24قطعه کنارگذرغربي کرمانشاه به طول  -4

درصاد اعتباارات    30درصدي  و  70گذاري بخش خصوصي با آورده هاي سرمايهپروژه در قالب طرح
 شود.دقيقه مي 30اجراي پروژه باعث کاهش زمان سفر به ميزان  باشد.عمراني مي

 باشد.ي پروژه شرکت ساخت و توسعه زيربناهايي حمل و نقل کشور ميمجر

ايجااد   .کاربال -مهاران -آزادراه مشهد خسروي، –آزادراه کرمانشاه  قرارگرفتن آزادراه در مسير کريدور هدف کالن
ترانزيتاي و   زيرساخت مناسب جهت توسعه روابط بين دو کشور ايران و عراق جهت مبادالت تجاري،

هاي غربي خصوصا کرمانشاه و گذاران داخلي و خارجي به استاندر نتيجه جذب سرمايه گردشگري و
لرساتان و خوزساتان. افازايش ايمناي و      ايالم. تسهيل ارتباط زميني استان کرمانشاه با استان اياالم، 

طول و زمان سفر و جذب بخشي از ترافيک روز افزون محورهاي خروجي و ورودي  کاهش تصادفات،
جويي ه از کريدورهاي شرقي و مرکزي به غرب کشور و از شمال غرب به جنوب غرب. صرفهکرمانشا

به خصوص با توجه به کاهش مساافت در قطعاه    در ميزان مصرف سوخت و استهالک وسايل نقليه؛
هااي  خيز و کاهش مشکالت ترافيکي از مسير دسترسيحميل. خذف بخشي از نقاط حادثه-کرمانشاه

 هااهش ترافيک عبوري از آنموجود به واسطه ک

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 75 درصد شدن فاز مطالعات پروژهنهايي

حميل و بخشي از کنارگذر -شروع عمليات اجرايي کرمانشاه
 کيلومتر 25شرقي کرمانشاه به طول 

 20 درصد

 

 سایر اهدافج( 
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 560 نفر مستقيم

 95 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري
 2000 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 900 ميليارد ريال اعتبارات عمراني
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 0 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8 

 شرح اثرات بر تحريم
اقتصادي گذاري خارجي و باالرفتن تراز عدم نياز به سرمايه رفع معضل بيکاري استان،

 (، افزايش گردش نقدينگي در استان و تقويت چرخه اقتصاديGDPکشور )

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 شود.مي تأميندرصد اعتبار پروژه توسط بخش خصوصي  70
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 16ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

 احداث دهکده لجستیکعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 11 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

کرمانشاه بعلت قرار گرفتن بر روي کريدورهاي اصلي ترانزيت کاال، دسترسي مناساب ريلاي، فاصاله     شرح مختصر پروژه
مناسب تا بنادر ساحلي کشور و مرکزيت ثقل بار در محدوده غرب کشاور از پتانسايل بسايار مناسابي     

هاي جغرافيايي اين اساتان باه    يک هاب تجاري در کشور برخوردار است. مزيت براي تبديل شدن به
لحاظ همجاواري باا کشاور عاراق و دسترساي باه بازارهااي مصارف ايان کشاور در کناار توساعه             

هاي بالقوه استان در حوزه صانعت،   تواند منجر به بالفعل شدن پتانسيل هايي بندرخشک مي زيرساخت
 شود. بندرخشک استان کرمانشاه عالوه بر افزايش کارايي سيستم حمل کشاورزي، تجارت و بازرگاني

نقل کشور سبب تحريک توليد، ساماندهي توزياع، ماديريت صاادرات و واردات و ترانزيات کااال و       و 
 افزايش اشتغال در استان خواهد شد.

کشاور، افازايش کاارايي    افزايش خدمات بنادر در مناطق داخلاي  خشک  مهمترين اهداف ايجاد بنادر هدف کالن
حمل و نقل و بهبود نظام حمل و نقل در کشور با تکيه بر حمل و نقل کاال در فواصل طوالني توسط 

تساهيل تغييار   ، توسعه حمل و نقال ترکيباي از طرياق    توسط کاميونآهن و فواصل کوتاه توسط  راه
هاي مرتبط باا   يرساختکاال، بهبود وضعيت زو نقل و در نهايت کاهش قيمت تمام شده  وسايط حمل

گاذاري مساتقيم    حمل و نقل، کاهش تقاضاي نياز به استفاده از اراضي حاشيه ساحل، افزايش سرمايه
 سازي لجستيکي مناطق داخلي کشور از طرياق  کشورهاي خارجي، تسريع توسعه اقتصادي و يکپارچه

ند توسعه پايدار، کااهش آثاار   ، بهبود فرآيتسهيل قوانين گمرکي و استفاده از مرز به عنوان نقطه عبور
 .باشد اي و ... مي زيست محيطي حمل و نقل جاده

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 و يياجرا يهانقشه هيته و مطالعات ليتکم ن،يزم تأمين
 يياجرا اتيعمل آغاز و گذارهيسرما فراخوان

 10 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 5 نفر مستقيم

 3 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 7600 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 3 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 0 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 - - حجم توليد ميزان توليد
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 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8 

 شرح اثرات بر تحريم
باالرفتن تراز اقتصادي گذاري خارجي و عدم نياز به سرمايه رفع معضل بيکاري استان،

 (، افزايش گردش نقدينگي در استان و تقويت چرخه اقتصاديGDPکشور )

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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 17ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

 استان یمرز یهابازارچه رساختیز احداثعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 يفضاها احداث( و ... آسفالت بتن، ،يزيخاکر ،يخاکبردار) روباز يانبارها و خودروها نگيپارک حداثا شرح مختصر پروژه
 و ينگهبان يهابرجک ها،بازارچه يخروج و يورود درب  زين و ،يوانتظام يبهداشت و يخدمات و يادار

 ....  و يمخابرات

 مرزنشين، جمعيت تثبيت اشتغال، توليد و ميتحر طيشرا در يرنفتيغ صادارات شيافزا و اقتصاد توسعه کالنهدف 
 (ياومنطقه ياستان ،يمل) امنيت و توسعه نهايت در و کاال قاچاق از جلوگيري و درآمد افزايش

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398بيني هدف در پايان سال پيش

 سومار، صله،خيش يمرز بازارچه 4 يعمران رساختيز احداث
 يشوشم کوه،لهيت

 درصد
 شرفتيپ به% 7 حدود شيافزا نيانگيم بطور

 هابازارچه يکيزيف

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 500 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8 

 افزايش صادرات غيرنفتي و غلبه بر تحريم شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  قدامات جهتشرح ا
 هاخصوصي و تعاوني

 در جهت جلب مشارکت بخش خصوصي اقدام شده بردار )استانداري(بارها توسط بهره
 است.
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 18ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی

 احداث بزرگراهعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 کيلومتر 9بطول  حميل–بادآاحداث باند دوم بزرگراه اسالم  شرح مختصر پروژه
 کيلومتر 8احداث باند دوم بزرگراه کربال بطول 

 کيلومتر 10به طول  ثالث–جوانرود بهسازي تعريض محور

 اتصال شبکه بزرگراهي به شبکه شرياني کشور هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 

 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 27 کيلومتر کيلومتر بزرگراه 27احداث 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 35 نفر مستقيم

 30 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 240 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 0 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8 

 مراودات تجاري با کشورهاي همسايه شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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 19ردیف پروژه: 

 ایبرق منطقهدستگاه اجرایی: 

 احداث و توسعه شبکهعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 15و  6 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 مگاولت آمپر 2*160کيلوولت شاهد به ظرفيت  230/63حداث پست انتقال ا .1 شرح مختصر پروژه
کيلوولت  230/63کيلوولت خروجي پست  63کيلوولت تغذيه کننده و خطوط  230احداث خط 

 شاهد

 کيلوولت حميل 63/20احداث پست سيار  .2

 کيلوولت سوئيچينگ هرسين 63احداث پست  .3
 کيلوولت در پست قصرشيرين براي نفت شهر 63توسعه يک فيدر  .4
 کيلوولت پست گيالنغرب 63توسعه سه فيدر خط  .5
 کيلوولت اورامانات 230/63افزايش ظرفيت پست  .6

  يآت و موجود عيصنا برق تأمين يبرا الزم رساختيز جاديا و شبکه نانياطم تيقابل شيفزاا هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 2*160کيلوولت شاهد به ظرفيت  230/63احداث پست انتقال 
 مگاولت آمپر

 15 درصد

کيلوولت  63کننده و خطوط کيلوولت تغذيه  230احداث خط 
 کيلوولت شاهد 230/63خروجي پست 

 100 درصد

 62 درصد کيلوولت حميل 63/20احداث پست سيار 

 36 درصد کيلوولت سوئيچينگ هرسين 63احداث پست 

کيلوولت در پست قصرشيرين براي نفت  63توسعه يک فيدر 
 شهر

 5 درصد

 5 درصد کيلوولت پست گيالنغرب 63توسعه سه فيدر خط 

 5 درصد کيلوولت اورامانات 230/63افزايش ظرفيت پست 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 174 نفر مستقيم

 0 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 26 نفر مستقيم

 675 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 0 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 687.8 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 0 ميليارد ريال تسهيالت بانکي
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 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8 

 کشورهاي همسايهمراودات تجاري با  شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

- 

  



67 

 

  20ردیف پروژه:  

 ایدستگاه اجرایی: برق منطقه

 مالی پروژه )مشارکت بخش خصوصی( تأمینعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 15و  6 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 مگاولت آمپر 2*30به ظرفيت  GISکيلوولت دوم سرپل ذهاب  20/63حداث پست فوق توزيع ا .1 شرح مختصر پروژه
 کيلوولت سرپل ذهاب 63/230کيلوولت در پست  230احداث دو فيدر خط  .2
 مگاولت آمپر 2*40به ظرفيت  GISکيلوولت يازدهم کرمانشاه بصورت  20/63احداث پست  .3
مگاولت آمپار   2*40به ظرفيت   GISکيلوولت دوازدهم کرمانشاه بصورت  20/63احداث پست  .4

 کيلومتر 3و خط کابلي مربوطه به طول 
 مگاولت آمپر 2*40به ظرفيت   GISکيلوولت سيزدهم کرمانشاه بصورت  20/63احداث پست  .5
 GISکيلوولت )بدون ترانس( بصورت   63/230خريد يک دستگاه پست سيار  .6
 GISکيلوولت قصرشيرين بصورت  63/230اث پست احد .7
 مرصاد-سنندج-کيلوولت آذربايجان 400احداث خط  .8
 کيلوولت مرصاد 400توسعه پست  .9

  يآت و موجود عيصنا برق تأمين يبرا الزم رساختيز جاديا و شبکه نانياطم تيقابل شيفزاا هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398پايان سال بيني هدف در پيش

کيلوولات دوم سارپل ذهااب     20/63حداث پست فوق توزياع  ا
GIS  مگاولت آمپر 2*30به ظرفيت 

 5 درصد

کيلوولات   63/230کيلوولت در پسات   230احداث دو فيدر خط 
 سرپل ذهاب

 5 درصد

 GISکيلوولت يازدهم کرمانشاه بصاورت   20/63احداث پست 
 مگاولت آمپر 2*40به ظرفيت 

 5 درصد

  GISکيلوولت دوازدهم کرمانشاه بصورت  20/63احداث پست 
 3مگاولت آمپر و خط کابلي مربوطه به طول  2*40به ظرفيت 

 کيلومتر
 5 درصد

  GISکيلوولت سيزدهم کرمانشاه بصورت  20/63احداث پست 
 مگاولت آمپر 2*40به ظرفيت 

 5 درصد

کيلوولت )بدون تارانس(   63/230خريد يک دستگاه پست سيار 
 GISبصورت  

 5 درصد

 5 درصد GISکيلوولت قصرشيرين بصورت  63/230احداث پست 

 5 درصد مرصاد-سنندج-کيلوولت آذربايجان 400احداث خط 

 5 درصد کيلوولت مرصاد 400توسعه پست 
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 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 455 نفر مستقيم

 560 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 71 نفر مستقيم

 130 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 91.8 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

6 

 مراودات تجاري با کشورهاي همسايه شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  21ردیف پروژه:  

 ایاجرایی: برق منطقهدستگاه 

 احداث نیروگاه مقیاس کوچکعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 15و  6 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 مگاوات واقع در شهرک صنعتي هرسين 12.6حداث نيروگاه گازي به ظرفيت ا شرح مختصر پروژه
 سفيدمگاوات واقع در منطقه چشمه  7احداث نيروگاه خورشيدي به ظرفيت 

 مگاوات 8آفرين گاز تيسفون به ظرفيت به CHPاحداث نيروگاه 

 توليد انرژي و تزريق به شبکه و بهبود پارامترهاي شبکه از جمله بهبود پروفيل ولتاژ، کاهش تلفات هدف کالن

توليد انرژي در نزديکي محل مصرف)توليد پراکنده( و جلوگيري از هزينه کرد ناشي از توساعه شابکه   
 انتقال

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

مگاوات واقع در شهرک  12.6احداث نيروگاه گازي به ظرفيت 
 صنعتي هرسين

 30 درصد

مگاوات واقع در منطقه  7احداث نيروگاه خورشيدي به ظرفيت 
 چشمه سفيد

 8 درصد

 8آفرين گاز تيسفون به ظرفيت به CHPاحداث نيروگاه 
 مگاوات

 18 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 35 نفر مستقيم

 20 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 475 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 940 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 63 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در سال ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
1398)* 

4 

 گذاري در صنايع توليديزيرساخت مهم برق جهت توسعه سرمايهايجاد  شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش خصوصي  شرح اقدامات جهت
 هاو تعاوني

 هاي مذاکره،سمينار، تبليغات صدا و سيما، روزنامه و ...گذار با استراتژيجذب سرمايه

 گذاران واجد شرايط مالي و فنيصدور مجوز براي سرمايه

 ها نظير محيط زيست، گاز، منابع طبيعي و ...از ساير ارگاناخذ ساير مجوزات 

 اتعقاد قرارداد خريد تضميني برق
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  22ردیف پروژه:  

 ایدستگاه اجرایی: برق منطقه

 احداث نیروگاه مقیاس بزرگعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 15و  6 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 مگاواتي داالهو 900نيروگاه سيکل ترکيبي احداث   شرح مختصر پروژه
 يبخاار  دوواحاد )  مگااوات  320 تيا ظرف باه  زاگارس  يگااز  روگااه ين يبيترک کليس بخش احداث
 (يمگاوات160

 توليد انرژي و تزريق به شبکه و بهبود پارامترهاي شبکه از جمله بهبود پروفيل ولتاژ، کاهش تلفات و  هدف کالن

نيروگاهي منطقه و فراهم نمودن زيرساخت الزم جهت افزايش ميزان صادرات افزايش ظرفيت توليد 
 مرزي برق اي تبادالت برونبرق به عراق و تبديل منطقه به هاب منطقه

 آوري شبکهافزايش قابليت اطمينان و تاب

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 هدف کمي عنوان گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 مگاوات( 300واحد ) 2 واحد )مگاوات( واحدراه اندازي 

 تيظرف به زاگرس يگاز روگاهين يبيترک کليس بخش احداث
 (يمگاوات160 يبخار واحد دو)  مگاوات320

 30 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 50 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 125 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 50 ميليون يورو گذارسهم آورده سرمايه

 - وروي ونيليم اعتبارات عمراني

 355 ميليون يورو تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 300 مگاوات حجم توليد

 - يوروميليون  ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

4 

 ايجاد زيرساخت الزم جهت افزايش ميزان صادرات برق به عراق شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  23ردیف پروژه: 

 داراییدستگاه اجرایی: اداره کل امور اقتصادی و 

 فضای کسب و کار رتبه شاخص ایپله 7عنوان پروژه: بهبود 

 الف( اهداف کلی
 19و  10، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

مصوبات اجرايي شده مورد تصويب شده در کميسيون؛ لذا، نظر به تعريف کميسايون بهباود فضااي      شرح مختصر پروژه
 .کميسيون مالک اقدام استکسب و کار قاعدتاً تصميم گيري در اين 

 اشتغال و افزايش توليد تان، جذب سرمايهبهبود فضاي کسب و کار اس هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 80 درصد اجراي مصوبات کميسيون

 80 درصد هاتحقق برنامه اجرايي دستگاه

 100 درصد شاخص فضاي کسب و کار 15قرار گرفتن در رتبه 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارآورده سرمايهسهم 

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

7 

 شرح اثرات بر تحريم
زايي اقتصاد و لذا راه حل اصلي مقابله باا  از ارکان درونبهبود فضاي کسب و کار يکي 

 باشد.تحريم مي

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

گذاران )خصوصاي، تعااوني و   بهبود فضاي کسب و کار با هدف جلب مشارکت سرمايه
 پذيرد.عمومي( صورت مي
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  24ردیف پروژه: 

 کل امور اقتصادی و داراییدستگاه اجرایی: اداره 

 گذاریعنوان پروژه: جذب و حمایت از سرمایه

 الف( اهداف کلی
 10 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

-ابالغي اقتصادمقاومتي و همچنين قانون تشويق و حمايت از سرمايه هايسياست 10درراستاي بند  شرح مختصر پروژه

گذاري تالش خود راکز خدمات سرمايهدهي مسازمان تشکيل وگذاري خارجي اين اداره کل از طريق 
ها گذاري، بازاريابي فرصتهاي سرمايهرا از طريق اجراي اقداماتي مثل شناسايي و بروزآوري فرصت

گذاري و توسعه افکار و هاي سرمايهها و پکيجو توانمندسازي فعاالن اقتصادي استان، تهيه سيستم
 گذاري انجام خواهد داد.و حمايت و هماهنگي در تحصيل فرآيندهاي سرمايهگذار هاي سرمايهانديشه

 گذاري خارجيبهبود جذب سرمايه -1 هدف کالن
 گذاري خارجيکاهش فرآيندهاي صدور مجوز سرمايه-2

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 60 ميليون يورو گذاري خارجيسرمايهجذب 

 160 عدد گذاريهاي سرمايهبندي فرصتشناسايي و اولويت

 2 بسته گذاريتهيه پکيج سرمايه

 50 درصد گذارانها و سرمايهتوسعه بانک اطالعات فرصت

 2 برنامک)اپلکيشن( گذاريالکترونيکي کردن فرآيند سرمايه

 20 نشستتعداد  گذاريحمايت از سرمايه

 1 گزارش يا سند گذاريتوسعه انديشه سرمايه

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 60 ميليون يورو گذارسرمايهسهم آورده 

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 - - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در سال ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
1398)* 

 8و  4

 شرح اثرات بر تحريم
پذيرد و لذا سبب افزايش درآمادهاي  ميليون يورو صورت مي 60اين پروژه با هدف کمي جلب 

 شود.ارزي، کاهش بيکاري و تورم مي

شرح اقدامات جهت  افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 گيرد.پروژه با مشارکت بخش خصوصي صورت مي
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  25ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(

 زاییاشتغالطرح  3000عنوان پروژه: اجرای 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

-اشتغالمنابع مالي ايجاد طرح  تأمينهاي مهارتي و سنجي و مشاوره شغلي و آموزشپس از استعداد شرح مختصر پروژه

فضاي اشتغال با استفاده از  تأمينگيرد و مجري طرح پس از اخذ مجوزهاي الزم و صورت مي زايي
شده توسط امداد نسبت به خريد تجهيزات و سرمايه ثابت و متغير  اقدام و شروع به  تأمينمنابع مالي 

هاي قبل و حين و بعد از اجرا توسط کارشناسان فني امداد کند. الزم به ذکر است نظارتکار مي
 -1شوند: گيرد که متعاقباً شرح داده مييگيرد. ايجاد اشتغال در چند سرفصل زير صورت مصورت مي

مشاغل  -5طرح راهبران شغلي  -4بنيان هاي دانشطرح -3مشاغل خانگي  -2خوداشتغالي 
 روستايي

ي اقتصادي با تسهيل و هافعاليتتوسعه کارافريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  هدف کالن
 هاي جمعيتشويق همکاري

 

 1398کمی پروژه در سال ب( اهداف 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 3000 نفر براي اقشار نيازمند جامعه زايياشتغال

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 3000 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 60 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 900 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 1500 تن کاال حجم توليد

 240 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در سال ها و اولويت)برنامهمحور مرتبط 
1398)* 

 16و  10، 3، 2

 شرح اثرات بر تحريم
هاي موجود و شکوفا نمودن استعدادهاي بالقوه افراد مستعد اشتغال، ميتاوان  با استفاده از ظرفيت

 .ظرفيت توليد داخلي اعم از کاال و خدمات را باال برده و وابستگي به خارج را کمتر نمود

اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش شرح 
 هاخصوصي و تعاوني

هاي تجمعي با ماهيت انفرادي اجرا نمود هاي فني راهبران شغلي ميتوان طرحبا استفاده از کمک
ها گذاشته و در به نحوي که راهبران شغلي تجربيات و دانش فني خود را در اختيار مجريان طرح

توان با استفاده کنند. در بحث خود اشتغالي نيز ميکمک ميزمينه بازاريابي و فروش نيز به آنان 
. همچناين باا   هاي فناي مجرياان را ارتقااء داد   ، مهارتهاي آموزشي بخش خصوصياز ظرفيت

بخشي از سرمايه مورد نيااز   تأمينتوان نسبت به هاي مالي خيران کارآفرين مياستفاده از کمک
 نمود.، اقدام زايياشتغالهاي براي اجراي طرح
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  26ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(

 های فنی و حرفه اینفر دوره آموزش  5200عنوان پروژه: اجرای 

 الف( اهداف کلی
 5 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

اساتعدادها و عالقاه متقاضاي، نسابت باه انجاام       با توجه به ، سنجي و مشاوره شغليپس از استعداد  شرح مختصر پروژه
شاود باه   گاردد و ساعي ماي   هاي مهارتي و معرفي وي به مراکز تخصصي آموزشي اقدام ميآموزش

هاي ديده شده را به صورت عملي مورد اساتفاده قارار   مسيري هدايت شود که بتواند در آينده آموزش
 .دهد به عبارتي آموزش وي منجر به شغل گردد

 آموزيآموزش و مهارت هم سرمايه انساني از طريق ارتقاءتوانمندسازي و افزايش س نهدف کال

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 5200 نفر آموزش

 1000 نفر براي اقشار نيازمند جامعه زايياشتغال

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 1000 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 8 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 300 ميليارد ريال بانکي تسهيالت

 ميزان توليد
 500 تن کاال حجم توليد

 80 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و  5، 2

 شرح اثرات بر تحريم
هاي موجود و شاکوفا نماودن اساتعدادهاي باالقوه افاراد مساتعد       با استفاده از ظرفيت

ميتوان ظرفيت توليد داخلي اعم از کاال و خدمات را باال برده و وابساتگي باه   اشتغال، 
 .خارج را کمتر نمود

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

-هاي دولتي ميتوان مهارتهاي آموزشي بخش خصوصي و ارگانبا استفاده از ظرفيت

-استفاده از تسهيالت بانکي کم بهره، ماي . همچنين با هاي فني مجريان را ارتقاء داد

 زاياي اشاتغال هااي  بخشي از سرمايه مورد نياز براي اجراي طرح تأمينتوان نسبت به 
 پس از آموزش مجريان، اقدام نمود.
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  27ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل شیالت

 (4050عنوان پروژه: توسعه پرورش آبزیان )به میزان 

 الف( اهداف کلی
 7و  6 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

پرورش ماهيان در قفس در سد مخزني غير شرب شهداي گمنام )تنگ حمام سرپل ذهاب( به ميازان   شرح مختصر پروژه
 تن 500

 تن 350به ميزان  پرورش ماهيان در قفس در سد مخزني غير شرب زاگرس )گيالنغرب(
 تن 150به ميزان  ب جاميشان )سنقر و کليايي(پرورش ماهيان در قفس در سد مخزني غير شر

 100به ميازان   پرورش ماهيان در قفس در سد مخزني غير شرب پيوند بيستون پارس ) قصرشيرين (
 تن

 تن 200به ميزان  پرورش ماهيان در قفس در سد مخزني غير شرب زمکان )داالهو(
 تن 150پرورش ماهيان در قفس درياچه بند هيروي )پاوه( به ميزان 
باه ميازان    مجتماع شاهداي قصرشايرين    2احداث و  بهره برداري مزارع پرورش ماهيان گرمابي فاز

 تن 2200
 تن 400احداث تاسيسات زيربنايي مجتمع پرورش ماهيان سردابي کالران دشه ) پاوه ( به ميزان 

 و ارد رياال توليااد ميليا  1125و  تان   4050 طبيعاي،  نيمااه و طبيعاي  از آبهااي  بهيناه  بارداري بهاره  هدف کالن
 نفر  828 براي شغلي ايجادفرصت

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 1450 تن افزايش ظرفيت توليد ماهي در قفس

 2200 تن افزايش توليد ماهيان گرمابي

 400 تن افزايش توليد ماهيان سردابي

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 147 نفر مستقيم

 75 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 405 نفر مستقيم

 201 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 82 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 92 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 375 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 4050 تن  حجم توليد

 1454.5 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و   7، 3
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 شرح اثرات بر تحريم
گوشت سفيد و پروتئين مورد نياز جامعه انساني و جلوگيري از خروج ارز جهت  تأمين
 مواد غذايي تأمين

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

شود کاه در قالاب   پرورش توسط متقاضيان و عالقه مندان به پرورش ماهي انجام مي
-خاص اقدام به اخذ مجوزهاا ماي  هاي سهامي اشخاص حقيقي و يا  تعاوني و شرکت

 .کنند
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  28ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سازی اقتصاد مقاومتیعنوان پروژه: تشکیل کارگروه گفتمان

 الف( اهداف کلی
 21 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

ساازي اقتصااد   فتماان گ"، "خريد کاالي ايراني"در خصوص  موضاعاتيتوليد محتوا و ارائه راهکار با  شرح مختصر پروژه
ساازي اقتصااد   نشان"، "اي کسب و کاربهبود اخالق حرفه"، "بهبود فضاي کسب و کار"، "مقاومتي
 "فرهنگ کسب و کار"و  "مقاومتي

 ترويج و فرهنگ سازي مقوله اقتصاد مقاومتي هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 12 جلسه برگزاري کارگروه

 80 درصد پيگيري مصوبات

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

14 

 شدن بحث اقتصاد مقاومتيکمک به تقويت و نهادينه شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت  افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

-سازي اقتصاد مقاومتي و همراهي ساير دستگاهساختارسازي از طريق کارگروه گفتمان

 ها با اين عرصه
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  29ردیف پروژه: 

 اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه 

 شغل در حوزه فرهنگ و هنر 1000عنوان پروژه: ایجاد و توسعه 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

اي، توسعه مشاغل گذاري، حمايت از توليد آثار فرهنگي و هنري و رسانهايجاد اشتغال و سرمايه شرح مختصر پروژه
 بنيان و افزايش سهم اشتغال بخش خصوصيدانشخانگي 

ه تولياد از بازارياابي و فاروش آثاار فرهنگاي و هناري،       و پايدارسازي اشتغال و تکميل چرخ استمرار هدف کالن
افزايش ظرفيت جذب نيروهاي فعال حوزه فرهنگ و هنر، کمک به واحدهاي اقتصاادي فعاال باراي    

 وريکار و ارتقا بهرهشناسايي نيروهاي مستعد، هدايت بازار 

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 1000 نفر زايياشتغال

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف بينيپيش

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 1000 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 300 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويت)برنامهمحور مرتبط 
 *(1398سال 

 12و  11

 شرح اثرات بر تحريم
هاي استان، ايجاد اشتغال، بااالبردن  رونق بازار کسب و کار توليد، استفاده از توانمندي

 نيازي از وارداتسطح توليد داخلي و بي

شرح اقدامات جهت  افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

نشست با اصحاب فرهنگ و هنر، اطالع رساني به بخش خصوصي، حمايت از بخاش  
خصوصيف ايجاد اشتغال پايدار در حوزه فرهنگ و هنر، شناسايي و حمايات از اشاتغال   

 ي فرهنگي و هنريهافعاليتمولد و پايدار، کمک به تسهيل 

  



79 

 

  30ردیف پروژه: 

 اسالمیدستگاه اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 عنوان پروژه: ایجاد و انتشار یک روزنامه در سطح ملی به نام استان کرمانشاه

 الف( اهداف کلی
 3و  1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

شاود.  اندازي يک نشريه سراسري در سطح استان براي دسترسي به اين اهداف الزم دانساته ماي  راه شرح مختصر پروژه
هاا و  بخشي به ماردم اساتان و سراسار اياران، معرفاي توانمنادي      ساني و آگاهير، اطالعزايياشتغال
هاي استان به سراسر کشور و پيرو آن جذب توريست، عرضه محصوالت فرهنگاي، هناري و   ظرفيت

 گذاران به استان و به دنبال آن رفع بيکارياجتماعي به گردشگران، جذب سرمايه

عرضاه فرهناگ و سانت باومي محلاي باه سراسار کشاور، اساتمرار و          هاي فرهنگي و تقويت ريشه هدف کالن
 پايدارسازي و تکميل چرخه توليد

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد انتشار روزنامه

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 15 نفر مستقيم

 20 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 30 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 10 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 10 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 توليدميزان 
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 13و  12، 11

 - شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

همراهي بخش هاي داخلي و خارجي و هاي استان براي جذب سرمايهمعرفي توانمندي
 خصوصي براي رونق توليد در استان
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  31ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: شهرداری کرمانشاه

 رونق اقتصاد شهری )ویژه کالنشهر کرمانشاه(عنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 16و  9، 8، 6، 4، 3، 2، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

شهري و کاهش سيستم ترافيک شهري در نظر اسات در  سيستم حمل و نقل دروندر راستاي توسعه  شرح مختصر پروژه
احداث و راه اندازي گردد کاه عملياات اجراياي ان شاامل: سااخت       BRTکيلومتر سيستم  13طول 

 برداريبهرهناوگاه و ارائه خدمات و  تأمينها ، مسير، ساخت ايستگاه
 احياء دو کاروانسراي قديمي

کابين به طول بستان؛ شامل احداث خط تلهتفريحي توريستي تله کابين طاق ايجاد و احداث مجموعه
متر، احداث مجموعه خدماتي رفاهي ايستگاه پايين، احداث مجموعه خدماتي رفااهي ايساتگاه    1550
 باال

ايجاد و احداث مجموعه تفريحي توريستي پارک جنگلي سراب قنبر شامل: احداث مجموعه تفريحات 
-احداث رساتوران  –هاي ورزشي و فرهنگياحداث مجموعه –هاي اقامتيمجموعه احداث –هيجاني 

 هاي مدرن و سنتي  
 مکان 2سطحي در سطح شهر در زيرهاي طبقاتي و مکانيزه ايجاد و احداث پارکينگ

بارداري ساامانه هوشامند شاامل: سيساتم نظاارت       انادازي و بهاره  ، تجهيز و نصب و راهتأمينتهيه، 
انندگي، ديتا سنتر، مرکاز مونيتوريناگ اصالي و    رخوان، سيستم ثبت تخلفات پالکتصويري، سيستم 

 هاي فيبر نوري و تجهيزات الزمختفرعي و انجام زير سا
هااي  شامل : احداث مجموعاه  ،ايجاد و احداث مجموعه تفريحي توريستي درياچه مصنوعي چم بشير

هاي تفريحاات  احداث مجموعه –رفاهيهاي اقامتي و احداث مجموعه –هاي مدرن و سنتي رستوران
 احداث کافي شاپ و فست فودها    –آبي

 هاي مشاغل مزاحم شهري جهت ساماندهي مشاغل مزاحم شهري  ايجاد و احداث شهرک
 گانه شهري   ايجاد و احداث بازار روز محلي و ميادين ميوه و تره بار در مناطق هشت

 شهري و کاهش ترافيکدرونهاي حمل و نقل توسعه زيرساخت هدف کالن
 کاهش و کنترل ترافيک

 هاي صنعت گردشگري  توسعه زيرساخت
 توسعه کنترل و ساماندهي ترافيک

 ساماندهي وضعيت ترافيک و شهرسازي شهري
 ساماندهي تنظيم بازار و توزيع عادالنه ميوه در سطح شهر  

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398سال بيني هدف در پايان پيش

 60 درصد BRTاندازي سيستم اتمام عمليات احداث و راه

 50 درصد کابين تله توريستي تفريحي مجموعه ايجاد

 60 درصد احياء کاروانسراي بازار قديمي   

 10 درصد ايجاد مجموعه تفريحي توريستي پارک جنگلي سراب قنبر   

 20 درصد هاي زير سطحي در دو مکان  ساخت پارکينگ

 100 درصد اتمام سامانه هوشمند پايش تصويري ترافيک
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 40 درصد ايجاد مجموعه درياچه مصنوعي چم بشير    

 1 شهرک هاي مشاغل مزاحم شهرياحداث شهرک

 2 ميدان احداث ميادين ميوه و تره بار در سطح شهر  

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 295 نفر مستقيم

 630 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 135 نفر مستقيم

 210 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 1360 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 720 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 2290 ميليارد ريال بانکيتسهيالت 

 ميزان توليد
   - حجم توليد

 2042 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

توزيع بهينه و مديريت صحيح منابع دولتي غير دولتي و تساهيالت در راساتاي روناق    
براي هدايت نقدينگي موجود باه   ريزي مناسببرنامه-هاي شغليتوليد و ايجاد فرصت

هااي  نماودن زميناه  اتخاذ تدابير الزم به منظور فراهم -گذاري هاي مولدسمت سرمايه
 گذاري داخليجذب سرمايه

 کاهش تحريم با استفاده از ظرفيت توليد داخلي و توان بومي مناطق شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاتعاونيخصوصي و 

 گذار بخش خصوصي  انجام زير ساخت هاي الزم جهت ورود سرمايه
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  32ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: شهرداری کرمانشاه

 تجمیع فرآیندهای صدور مجوز در شهرداریعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
  16و  9، 8 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 هايي که شهروندان و مديريت شهري با آن روبرو هستند زمان طوالني صدور مهمترين چالشيکي از  شرح مختصر پروژه
انواع مجوز در استان است. از اين رو، اين پروژه بررسي فرآيندها، استخراج فرآيندهاي جديد و بهينه و 

 شد.باباشد. هدف نهايي اين پروژه الکترونيکي کردن فرآيند صدور انواع مجوز مياجراي آن مي

 بهبود فضاي کسب و کار هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 در مجوزها صدور فرآيندهاي و الکترونيکي نمودن تجميع
 شهرداري

 50 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 30 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 10 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 30 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - توليد حجم

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 16و  11، 3

 کاهش تحريم با استفاده از ظرفيت توليد داخلي و توان بومي مناطق شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 هاي الکترونيکيکاهش هدررفت زمان و بهبود زيرساختتسهيل امور، 
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  33ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 رونق گردشگریعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 13و  10، 6، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 دستي به منظور توليد و ارتقاء محصوالت اين بخشهاي صنايعايجاد کارگاه شرح مختصر پروژه
 ايجاد بازارچه دائم صنايع دستي به منظور فروش محصوالت اين بخش

ايجاد واحدهاي به شکل سنتي و يا تکميل و توسعه و تجهيز واحدهاي موجاود در روساتاهاي داراي   
 قابليت گردشگري جهت اسکان مسافر

 نظور فروش محصوالت اين بخشايجاد موسسه صادرات  صنايع دستي به م
ايجاد موسسه حمل و نقل گردشگري به منظاور جاباه جاايي گردشاگران باا خودروهااي مناساب و        

 همچنين تور گرداني

 توسعه توليدات صنايع دستي به منظور اشتغال و درآمدزايي و صادرات  هدف کالن
 توسعه فروش صنايع دستي به منظور اشتغال و درآمدزايي و صادرات

قيمت به منظور جذب توريسام و باه تباع آن    هاي گردشگري در حوزه اقامتي ارزانسعه زير ساختتو
 زايياشتغال

 توسعه فروش صنايع دستي به منظور اشتغال و درآمدزايي و صادرات
 توسعه گردشگري اشتغال و درآمدزايي

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيرياندازه واحد 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 2 کارگاه ايجاد کارگاه بزرگ صنايع دستي

 2 کارگاه ايجاد بازارچه دائم صنايع دستي

 50 واحد گرديهاي بومبرداري از اقامتگاهبهره

 1 موسسه ايجاد موسسه صادرات صنايع دستي

 1 موسسه ايجاد موسسه حمل و نقل گردشگري

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 52 نفر مستقيم

 75 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 225 نفر مستقيم

 280 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 34.8 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 10 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 87.2 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

   - حجم توليد ميزان توليد
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 45.5 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 20و  10، 9، 6، 3

 و کسب درآمد از طريق اقتصاد بدون نفت زايياشتغالايجاد  شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش شرح اقدامات جهت 
 هاخصوصي و تعاوني

 پرداخت تسهيالت ارزان قيمت
هاي اندازي کارگاه بزرک صنايع دستي با استفاده از مشوقتشويق صنعتگران جهت راه

 هاي تغيير کاربري و تسهيالت کم بهرهموجود از قبيل معافيت
نمايشاگاه دائماي   هاي رايگان  تشويق صنعتگران جهت فروش صنايع دستي در غرفه

 صنايع دستي
هااي  گردي با استفاده از مشوقهاي بوماندازي اقامتگاهگذاران جهت راهتشويق سرمايه

 هاي تغيير کاربري و تسهيالت کم بهرهموجود از قبيل معافيت
 تشويق صنعتگران به توليد باال به منظور صادرات و ارزآوري

  



85 

 

  34ردیف پروژه: 

 اداره کل حفاظت محیط زیستدستگاه اجرایی: 

 های صنعتیعنوان پروژه: مدیریت پساب

 الف( اهداف کلی
 24و  8 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

، 1398هاي صنعتي به عنوان دستگاه همکار مجري پروژه موظف است تا پايان سال شرکت شهرک شرح مختصر پروژه
صحنه و  هرسين، هاي صنعتي زاگرس،شهرکهاي تصفيه فاضالب در نسبت به احداث سيستم

اقدام نمايد، اداره کل حفاظت محيط زيست به عنوان مجري مسئوليت ارائه مشاوره،  گيالنغرب
 دهد.دهي اقدام الزم را صورت مينظارت و گزارش

 هاي زيست محيطيمقابله با بحران هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398پايان سال بيني هدف در پيش

 100 درصد احداث سيستم تصفيه فاضالب در چهار شهرک صنعتي

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 20 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 75 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

14 

 - شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  35ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

 اجرای سند اشتغالعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

توساعه   فاارغ التحصايالن دانشاگاهي و    اشتغال باراي جواناان و   طرح باهدف ايجاد 6پروژه درقالب  شرح مختصر پروژه
 شودمالي اجرا مي تأمين اشتغال خانگي و

 ايجااد  تساهيالتي از  حمايات ماالي و  -درآمدي درجامعه هاي اقتصادي وتوزيع فرصت-اشتغال ايجاد هدف کالن
 اشتغال

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398در پايان سال بيني هدف پيش

 100 درصد نفر 23992 زايياشتغال

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 23992 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 1028 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

3 

 افزايش اشتغال، رونق توليد تحريمشرح اثرات بر 

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 اقتصااد  در تعاوني به منظور مشاارکت بيشاتر   پرداخت تسهيالت به بخش خصوصي و
 استان
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  36ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

 روستاییتعاونی  40تشکیل عنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 خدماتي در حوزه روستا هاي توليدي وتشکيل تعاوني شرح مختصر پروژه

 ايجااد  تساهيالتي از  حمايات ماالي و  ، درآمدي درجامعاه  هاي اقتصادي وتوزيع فرصت، ايجاداشتغال هدف کالن
 اشتغال

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد شرکت 40تشکيل 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 52 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 182 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 16و  10

 کاهش وابستگي به محصوالت وارداتي ،افزايش توليد داخل شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 اقتصااد اساتان و   هاا در هاي روستايي به منظور افزايش ساهم تعااوني  تشکيل تعاوني
 اشتغال ايجاد آنان درتوليد و مشارکت بيشتر
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  37ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: پارک علم و فناوری

 نوآورانه، وکارهای کسب در کرمانشاه استان هایبرمزیت تاکید با بنیاندانش اقتصاد توسعهعنوان پروژه: 

 کارآفرینی توسعه و کار نیروی توانمندسازی

 الف( اهداف کلی
 12 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

هاي نسبي استان کرمانشاه در حوزه برمزيت تأکيدتوسعه اقتصاد دانش بنيان با  "با اجراي پروژه  شرح مختصر پروژه
 ا1زيرپروژه )  6که در قالب  "کارهاي نوآورانه، توانمندسازي نيروي کار و توسعه کارآفريني کسب و

 مرکز اندازيراه ا3شيميايي  صنايع هاينوآوري اندازي مرکزراه ا2کار  و کسب رشد مرکز اندازيراه
 اندازيراه ا5ها  دهندهشتاب اندازيراه ا4  (فازدوم) بنياندانش هايفناوري سازيانبوه و هانوآوري
 .خواهد آمد سرمايه(  به اجرا در اتاق اندازيراه ا6سالمت   پرديس

  105و زمينه ايجاد بيش از بنيان بنيان و توليد محصوالت فناورانه و دانشزمينه توسعه اقتصاد دانش هدف کالن
 .شد خواهد فراهم فرصت شغلي جديد

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 کار و کسب رشد مرکز اندازيراه
 500 متر مربع

 15 واحد

 شيميايي صنايع هاي نوآوري مرکز اندازيراه
 500 مربعمتر 

 10 واحد

 بنياندانش هايفناوري سازيانبوه و ها نوآوري مرکز اندازيراه
 (فازدوم....)

 500 متر مربع

 15 واحد فناور

 15 شرکت دانش ينيان

 3 واحد هادهنده شتاب اندازيراه

 1 پرديس سالمت پرديس اندازيراه

 سرمايه اتاق اندازيراه
 1 گذاريرويداد سرمايه

 12 جلسه تعاملي

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 59 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 55 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي
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 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

12 

 زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگي به وارداتدرون شرح اثرات بر تحريم

جهت افزايش مشارکت بخش شرح اقدامات 
 هاخصوصي و تعاوني

 ايجاد مشوق و فراهم نمودن زيرساخت الزم جهت استقرار واحدها
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  38ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی

 حاشیه شهر فقیر در روستا و اشتغال خانگی وحمایت معیشتی از زنان نیازمند و–مالی خرد  تأمینعنوان پروژه: 

 اهداف کلیالف( 
 14و  3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

خدمات مالي خارد   تأمينمشاغل گروهي: ايجاد مشاغل خانگي و توليدات زودبازده با اجراي طرح  -1 شرح مختصر پروژه
-فردي و خانوادگي، جهت توانمندساااازي خاانواده  هايپروژههاي خوديار و همچنين از طريق گروه

کسب و کار خاانگي روساتائيان و    قابليتي، و در حاشيه خط فقر با رويکرد کاهش فقري کم درآمد ها
باشاد. جامعاه هادف طارح آحااد زناان       پيشگيري از مهاجرت روستائيان به شهر ماي  نشينان وحاشيه

موسسه مالي تاک و بهزيستي طي سه سال متوالي  روستايي است پروژه با همکاري بانک کشاورزي،
 اول به بازدهي مي رسند .تشکيل و از سال 

رفااه   تاأمين طرح عالوه بر کارکرد آشکار آن يعني ايجاد شغل وارتقاء سطح در آمد وکيفيت زندگي و 
تعلاق اجتمااعي در باين     داراي کارکردهاي پنهان از جمله افزايش همبستگي و هااااا،نسبي خانواده

. همچناين ايان طارح موجاب افازايش      باشدفرهنگ  فلکلور محلي مي افراد روستا، پايداري سنتها و
رويه به حاشيه شهرها وکار در مشاغل کاذب و توليدات کشاورزي ودامداري، پيشگيري از مهاجرت بي

هاي اجتماعي ناشي ازجمله حاشيه نشيني خواهد شد که دقيقا مصداق بارز اقتصااد  پيشگيري از آسيب
تا کنون در استان کرمانشااه   90از سال  گروه خوديار 320در حال حاضر  مقاومتي و خودکفايي است.

نفر آغاز و تاکنون ادامه دارد و از استقبال چشمگيري برخوردار اسات و توساعه    4800با جامعه هدف 
 طرح ضروريست.

درصاد توانمنادي    10ايجاد اشتغال فردي و کارفرمايي  با توجه باه هادف کماي     مشاغل فردي: -2
هااي ماددکاري اجتمااعي و سااير     ساله از طريق کلينيک خروج مددجويان از سيستم حمايتي که هر

گاردد در حاال   هاي شغلي و کسب و کار و يا معرفي به کارفرمايان انجام ماي مراکز با آموزش مهارت
خاانوار در سان اشاتغال     2500باشند از اين تعداد زن سرپرست خانوار تحت پوشش مي 5200حاضر 

 نکي و يا بالعوض با سارانه تقريباي  له با دريافت تسهيالت بابوده و قابليت اشتغال را دارند که هرسا
کشااورزي و خادماتي  در   –هااي مختلاف توليادي   ميليون ريال به توانمندي و اشتغال در زمينه 200

 آيند.صورت وجود اعتبار نائل مي

 سيب بدسرپرست و در معرض آ هاي زن سرپرست، واشتغال پايدار خانگي و حمايت از خانواده هدف کالن

 هاي اجتماعي  کنترل و کاهش آسيب
 ديدهو آسيب فقير معيشت اقشار تأمينبهبود و 

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

رفاه  تأمينايجاد شغل وارتقاء سطح در آمد وکيفيت زندگي و 
 قالب فرد و گروههااااا در نسبي خانواده

 گروه
گااروه خوديااار از تسااهيالت بانااک     200

 کشاورزي

 فرد )خانواده (

زن سرپرسات خاانوار باا     200توانمندسازي 
پرداخت کمک بالعوض اعتباارات ساازمان   
بهزيستي يا تسهيالت قرض الحسنه باانکي   

 ميليون ريال 200با سرانه تا سقف  
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 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 0 نفر مستقيم

 0 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 1670 نفر مستقيم

 0 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 2.4 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 0 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 55 ريال ميليارد تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 0  - حجم توليد

 30 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

12 

 زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگي به وارداتدرون شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

 پذير با حمايت از بخش خصوصي در يک راستا قرار داردآسيب حمايت از اقشار
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  39ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل استاندارد

 و ترویج آن عنوان پروژه: افزایش سطح پوشش استاندارد محصوالت استان

 الف( اهداف کلی
 24و  23، 8، 7 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

درصد از واحدهاي توليدي فعاال کاه تااکنون موفاق باه دريافات پرواناه کااربرد          20اين پروژه طي  شرح مختصر پروژه
 194استاندارد اجباري تحت پوشش استاندارد قرار خواهند گرفت. با توجه باه اينکاه در حاال حاضار     

ار واحد صنعتي فعال که داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر نيستند شناسايي شده است، انتظا 
واحد صنعتي از اين واحدها، توسط اداره کل استاندارد کرمانشااه   40رود در پايان طرح براي تعداد مي

 پروانه کاربرد عالمت استاندارد صادر گردد.

 گذاران بخش خصوصيافزايش توان صادرات محصوالت استان، حمايت از توليدکنندگان و سرمايه هدف کالن

 

 1398 ب( اهداف کمی پروژه در سال
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

هاي توليدي در پروانه استاندارد براي فرآورده 40صدور 
واحدهاي صنعتي فعال که تاکنون موفق به دريافت پروانه 

 اند.کاربرد عالمت استاندارد نشده
 100 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 40 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

1 

 شرح اثرات بر تحريم
هااي توليادي اساباب افازايش تاوان      استانداردسازي از طريق ارتقاي کيفيت فارآورده 

 .افزايش درآمد ارزي آورد.پذيري و فروش بيشتر محصوالت را فراهم ميرقابت

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  40ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 آبخیزداری و حفاظت از خاکعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 6و  3 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 ريا ز يهاا سافره  افات  جبران و يخشکسال اثرات کاهش منظور به ينيرزميز آب يهاسفره هيتغذ -1 شرح مختصر پروژه
 استان يامنطقه آب يهمکار با معکوس قنات و البيس پخش روش از استفاده با ينيزم
 هايشهردار يهمکار با يشهر يآبخيزدار يالگو توسعه -2
 يکشاورز ياراض و ييروستا ،يشهر زيآبخ يهاحوزه در ليس مخاطرات کاهش -3
 آبخوان فاقد مناطق در يقشر ريز يهاانيجر از يريگبهره منظور به ينيرزميز يبندها ياجرا -4
 گياهاان  کاشات  و کااري علوفاه  درختکااري،  توساعه  با بازدهکم و بحراني داربيش ياراض احياي -5

 داروئي
 استان سدهاي حوضه در رسوب و فرسايش کنترل خاک، حفاظت -6
هاي زيرقشري در خارج از فصل آبياري با اساتفاده  ها، قنوات و جرياناستحصال آب باران، چشمه -7

 اي از سامانه سطوح آبگير به منظور آبياري تکميلي باغات، گياهان دارويي و علوفه
 آبخيز حوزه يکپارچه مديريت منظور به يمردم مشارکت جلب و يمحل جوامع يتوانمندساز -8

 حفاظت خاک و جلوگيري از فرسايش آن و کنترل رسوب -1 هدف کالن

 ها و تقويت سفره هاي آب زيرزمينيتغذيه آبخوان -2

 اي، گياهان دارويي و علوفهتوسعه باغات -3

 پايداري بوم سازگان -4

 بهبود معيشت جوامع محلي -5

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 

 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 جبران و يخشکسال اثرات کاهش منظور به هاآبخوان هيتغذ
 و البيس پخش روش از استفاده با ينيزم ريز يهاسفره افت

 .معکوس قنات
 25000 هکتار

 1000 هکتار يشهر يآبخيزدار يالگو توسعه

 و ييروستا ،يشهر زيآبخ يهاحوزه در ليس مخاطرات کاهش
 يکشاورز ياراض

 20،000 هکتار

 ريز يهاانيجر از يريگبهره منظور به ينيزمريز يبندها ياجرا
 آبخوان فاقد مناطق در يقشر

 5 مورد

 درختکاري، توسعه با بازده کم و بحراني بداريش ياراض احياي
 داروئي گياهان کاشت و کاريعلوفه

 500 هکتار

 سدهاي حوضه در رسوب و فرسايش کنترل خاک، حفاظت
 استان

 20،000 هکتار

هاي زيرقشري ها، قنوات و جرياناستحصال آب باران، چشمه
در خارج از فصل آبياري با استفاده از سامانه سطوح آبگير به 

 ايمنظور آبياري تکميلي باغات، گياهان دارويي و علوفه
 2000 هکتار
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 منظور به يمردم مشارکت جلب و يمحل جوامع يسازتوانمند
 آبخيز حوزه يکپارچه مديريت

 30000 هکتار

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 854 نفر مستقيم

 379 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 139 نفر مستقيم

 19 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 258.75 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 1084.75 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 300 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 4200.2 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 10و  2

 شوددرداخل کشور توليد ميتمامي مصالح مصرفي مورد نياز  شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

هااي عرفاي و   باران( در ساامانه  هاي توليد )آباجراي اين طرح نيازمند تشکيل تعاوني
باشد که خود به خود باعث ايجاد مشارکت بخش خصوصاي  هاي روستايي ميمحدوده
 شودها ميو تعاوني
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  41ردیف پروژه: 

 های نفتیدستگاه اجرایی: شرکت ملی پخش فرآورده

 فروش نفتگاز به مرز نشینانعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 فروش سهميه نفتگاز مرزنشينان براساس انجام مزايده قانوني از طريق کارگروه سوخت استان شرح مختصر پروژه

 کيلومتري مرزها 20پذير در شعاع بهبود وضعيت زندگي اقشار آسيب -1 کالنهدف 
 جلوگيري از مهاجرت از روستاها به شهرها و حتي اقدامي معکوس -2
 هاي نفتيساماندهي فروش سوخت و جلوگيري از قاچاق فرآورده -3

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد کيلومتري 20فروش نفتگاز به مرزنشينان تا شعاع 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 20 درصد گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 14و  11، 10

 شرح اثرات بر تحريم
فروش سوخت به صورت مستقيم در مرزهاي رسمي کشور و افزايش صادارت کشور 

 .آزاد است

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

 شرکت در مزايده عمومي که فعاليت در آن جهت بخش خصوصي و تعاوني
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  42ردیف پروژه: 

 های نفتیدستگاه اجرایی: شرکت ملی پخش فرآورده

 جدید CNGمرکز  10احداث عنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 جديد CNGمرکز  10احداث  شرح مختصر پروژه

 پذيربود وضعيت زندگي اقشار آسيببه -1 هدف کالن
 ات زيرساختيافزايش سطح دسترسي به امکان -2
 کاهش آلودگي -3
 کاهش مصرف سوخت -4

 

 1398اهداف کمی پروژه در سال ب( 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد جديد CNGمرکز  10احداث 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-بهرهحين 

 برداري

 80 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 140 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 210 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در اولويتها و محور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 14و  11، 10

 هاپيشگيري از وابستگي به واردات ساير سوخت شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 .گيردها توسط بخش خصوصي صورت مياحداث جايگاه
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  43ردیف پروژه: 

 هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان  ،برنامه ریزیدستگاه اجرایی: دبیرخانه کمیسیون 

 عنوان پروژه: مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان

 الف( اهداف کلی
 19 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

هااي الزم  همااهنگي  انجام ريزي، نظارت ودبير خانه کميسيون تمام تالش خود را براي انجام برنامه شرح مختصر پروژه
 دساتيابي منظاور  ه هاي زير مجموعه کميسيون بهاي اجرايي دستگاهبه منظور کنترل پيشرفت برنامه

با قاچاق کااال و ارز و اجراياي شادن      به اهداف تعيين شده و اثر بخشي اقدامات در حوزه مبارزه موثر
 عمل خواهد آوردههاي کلي اقتصاد مقاومتي باز سياست 19بند 

 جلو گيري از روند قاچاق کاال و ارز در استان  -1 هدف کالن
 تسهيل در روند واردات و صادرات قانوني از مرزهاي استان  -2

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

پيگيري و نظارت بر اجراي طرح فاروش ساوخت باه سااکنين     
/ 116689کيلومتري مرز موضوع تصويب نامه شماره  20شعاع 
 هيات محترم وزيران  90/  6/  8ه مور   45059ت 

 جلسه
 برگزاري مزايده

12 
12 

 پيگيري مستمر موضوع مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه
 جلسه
 بازرسي

 هرماه 12
 هر هفته 48

نظارت و پيگيري در اجراي طرح سامانه جامع تجارت در استان 
) سامانه شناساايي انبارهاا و مراکاز نگهاداري ساامانه صادور       

سامانه خريد و فروش کاال و  –سامانه صدور بيمه نامه -بارنامه
 )... 

 12 جلسه

پيگيري نظارت دقيق بر ورود و خروج کاال از مبادي رسامي از  
 4اساتانداردو بهداشاتي باا رعايات مااده      حيث رعايت مقررات 

 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي

 گزارش
 جلسه

4 
 بصورت فصلي

 ،بازديد مستمر از مرزهااي اساتان  بمنظاور شناساايي مباادي      
هاي دپو و محورهااي موصاالتي ورود و خاروج و حمال     محل

 کاالهاي ممنوعه قاچاق و کنترل موثر آنها 

 بازديد
 گزارش

20 
20 

سازي عدم عرضه کاالي قاچااق و ارجحيات عرضاه و    فرهنگ
  98مصرف کاالهاي توليد داخل با رويکرد شعار محوري سال 

 هرماه 12 جلسه

هااي مارزي پروياز خاان و     پيگيري رفع نواقص و معايب پايانه
هاي مرزي در ايان  خسروي و پيگيري اجراي طرح جامع پايانه

 پايانه 

 جلسه
 بازديد

2 
4 

 2 جلسه پيگيري اجراي آئين نامه ساماندهي مبادالت مرزي 

پيگيري و نظارت بر اجراي دستورالعمل پيشاگيري از قاچااق و   
 اي هاي نفتي و يارانهردهآعرضه خارج از شبکه فرو

 12 جلسه

گذاري ادوات کشااورزي  پيگيري و نظارت بر شناسايي و پالک
 رد واقعي به منظور تخصيص منطقي سوخت بر اساس عملک

 4 جلسه
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هاي عضاو کميسايون   ريزي و هماهنگي با دستگاهانجام برنامه
به منظاور کنتارل و ممنوعيات از قاچااق کاالهااي اساساي و       

 ،دارو ،محصاوالت کشااورزي   ،دام، اي همچاون ساوخت  يارانه
 گوشت و ... 

 هرماه 12 تشکيل جلسه

 هر هفته48 بازرسي واحدهاي صنفي غير مجاز  ساماندهي

هاا و  جلساات کميسايون اساتاني و کاار گاروه     تشکيل مستمر 
 ها هاي زير مجموعه کميسيون در استان و شهرستانکميته

 جلسه
 بازرسي

260 

محور پيگيري مستمر موضوع مبارزه با قاچاق کاال هاي سالمت
 و انجام بازديد در سطح عرضه 

 بازرسي
 هرماه 12
 هر هفته 48

قاانون تعيااين تکليااف   56 ، 55  ،27اجاراي آئااين ناماه مااواد   
 کاالهاي مکشوفه موجودي اموال تمليکي 

 8 عدد

برگزاري رزماايش اساتاني در جهات تشاديد مقابلاه و کشاف       
 کاالهاي ممنوعه قاچاق 

 هرشش ماه 2 جلسه

شناسايي و احصاء مظاهر علني مباادالت غيار مجااز از طرياق     
 ايهاي نوبهانجام بازرسي

 هرماه 12 جلسه

پيگيري اساتقرار باجاه ارزي باناک ملاي در گمرکاات مارزي       
 مسافري پرويز خان و خسروي 

 2 جلسه

رصد اطالعاتي گردش وجوه در بازارچاه هاا و معاابر مارزي و     
 مبادالت مرزنشيني و تهيه گزارش 

 12 جلسه

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 20و  19، 9، 8

 هاي الزم به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نظارت وانجام هماهنگيريزيبرنامه شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  44ردیف پروژه: 

 ارتباطات و فناوری اطالعات اداره کلدستگاه اجرایی: 

 های اجراییعنوان پروژه: نظارت بر ارتباطات و فناوری اطالعات دستگاه

 الف( اهداف کلی
 3، 2، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

ارتباطي به جهت تامين امنيات  هاي هاي اجرايي استان و زيرساختبازديد از وضعيت سايبري دستگاه شرح مختصر پروژه
)توسعه دولت الکترونيک، کاهش تردد مراجعه کنندگان به ادارات و کاهش ارباب رجوع و به تبع  براي

 آن کاهش تخلفات اداري( 
 هاي حياتي و مهم استانعدم نفوذ دشمنان انقالب اسالمي و ضربه زدن به زيرساخت

بکارگيري افاراد متخصاص در حاوزه ساايبري در دساتگاه هااي       فراهم نمودن شرايط مناسب جهت  هدف کالن
 اجرايي

 مادگي کامل براي مقابله با حوادث احتمالي در اين حوزهآ

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

هاي بازديد از وضعيت ارتباطات و فناوري اطالعات دستگاه
 اداري

 50 دستگاه

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

10 

 شرح اثرات بر تحريم

هااي ارتبااطي باه    هاي اجرايي استان و زيرسااخت  بازديد از وضعيت سايبري دستگاه
کننادگان باه   )توسعه دولت الکترونيک، کاهش تاردد مراجعاه   جهت تامين امنيت براي

 ادارات و کاهش ارباب رجوع و به تبع آن کاهش تخلفات اداري( 
 هاي حياتي و مهم استانزدن به زيرساختعدم نفوذ دشمنان انقالب اسالمي و ضربه

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  45ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 خانوار 20عنوان پروژه: پوشش اینترنت روستاهای باالی 

 الف( اهداف کلی
 3، 2، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 خانوار تحت پوشش اينترنت قرار گيرند 20، مقرر است صد درصد روستاهاي باالي 1398در سال  شرح مختصر پروژه

 افزايش سطح دسترسي، افزايش شفافيت و اطالع رساني هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد خانوار 20پوشش اينترنت روستاهاي باالي 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 13و  11، 9، 5

 بهبود فضاي کسب و کار و رونق توليد شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

ها؛ ايجاد آپ استارت و بنياندانش کارهاي و کسب توسعه هايزمينه نمودن فراهم
 هاي خدماتيزيرساخت براي استقرار شرکت
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  46ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 عنوان پروژه: تکمیل ساختمان دیتاسنتر

 الف( اهداف کلی
 5و  3، 2، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 (کاو دژ بن شرکت) جديد پيمانکار انتخاب و مناقصه برگزاري و( شارپي شرکت) قبلي پيمانکار يد خلع شرح مختصر پروژه
 1398براي سال جديد و اتمام پروژه در سال 

 توسعه زيرساخت هدف کالن

 

 1398سال ب( اهداف کمی پروژه در 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد تکميل ساختمان ديتاسنتر

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 10 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 13و  11، 9، 5

 بهبود فضاي کسب و کار و رونق توليد شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

ها؛ ايجاد آپ استارت و بنياندانش کارهاي و کسب توسعه هايزمينه نمودن فراهم
 هاي خدماتيزيرساخت براي استقرار شرکت

  



102 

 

  47ردیف پروژه: 

 ایدستگاه اجرایی: اداره کل آموزش فنی و حرفه

 نفر نیروی کار متناسب با پیشنهاد دستگاه اجرایی 2000های عنوان پروژه: آموزش مهارت

 الف( اهداف کلی
 5 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

از  اساس نيازسانجي انجاام شاده   نفر نيروي بيکار متناسب با نياز بازار کار استان و بر  2000آموزش  شرح مختصر پروژه
 طريق دستگاههاي اجرايي استان
اي استان کرمانشااه در نظار دارد در پاروژه ماذکور در راساتاي انجاام       اداره کل آموزش فني و حرفه

نفر باا اعتباارات مشاترک     2000اقتصاد مقاومتي اقدام به آموزش  هايسياستي مبتني بر هافعاليت
هااي  نمندساازي در رشاته  اريازي در زميناه آماوزش و تو   يت و برنامهاي و سازمان مديرفني و حرفه

نفر؛  120جوشکاري و بازرسي جوش  :نفر بخش خصوصي شامل 1000 از جمله .زا اقدام نمايداشتغال
نفر؛  87کشي و برق ساختمان نفر؛ سيم 100نفر؛ خياطي  100نفر؛ پرورش دام  107صنايع ساختمان 
نفار؛   50نفار؛ قاليبااف    54تاسيساات  نفار؛   65دساتي  نفر؛ صانايع  80ي هاي سوارتعميرکار اتومبيل

نفار،   24نفر؛ آشپز  30نفر؛ برقکار خودرو  38نفر؛ درودگر  47نفر؛ پرورش قارچ  48ساز چوبي کابينت
 نفر 5و نصاب در و پنجره  22؛ گياهان دارويي 23تراشکار 

 اداره کل فني و حرفه اي و نياز بازار کار استان هاي ارائه شده توسطايجاد تناسب بين آموزش هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد نفر 2000آموزش 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 اجراحين 
 200 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

15 

 زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگي به وارداتدرون شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 شوداين پروژه با مشارکت بخش دولتي و خصوصي پيگيري مي
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  48ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اتاق اصناف

 المللیعنوان پروژه: احداث سایت جدید نمایشگاه بین

 الف( اهداف کلی
 23و  10، 3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

باا  هاي همجوار و کشور عاراق  پروژه در راستاي توسعه خدمات نمايشگاهي استان کرمانشاه و استان شرح مختصر پروژه
 .گرددمحوريت سايت بزرگ نمايشگاه غرب کشور احداث مي

باه   1397ميلياارد دالري ساال    10عرضه مستقيم کاال و خدمات؛ افزايش سهم اساتان از صاادارات    هدف کالن
 کشور عراق

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

پروژه در سه فاز عمليات اجرايي خواهد شد. فاز يک در سال 
 15سازي فاز يک انجام خواهد شد که شامل: محوطه 1398

هکتاري، احداث پارکينگ، احداث ساختمان اداري، احداث 
-و آغاز عمليات اجرايي فضاي سبز مي 2و  1هاي شماره سالن

 باشد

 100 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 100 نفر مستقيم

 400 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 50 نفر مستقيم

 700 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 500 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 500 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 1500 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 25 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 14و  9، 4

 زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگي به وارداتدرون شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

 شوداين پروژه با مشارکت بخش دولتي و خصوصي پيگيري مي
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  49ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: معاونت هاهنگی امور اقتصادی استانداری

 آباد غربقصرشیرین و منطقه ویژه اسالم اقتصادی ویژه گیری کامل منطقهعنوان پروژه: شکل

 الف( اهداف کلی
 11و  10، 3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

هيئت وزيران به اساتان  اسات کاه در    10/11/1387منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين جزو مصوبات  شرح مختصر پروژه
توساط رئايس جمهاور     10/11/1389به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسايد و  28/9/1389تاريخ 

هکتار آن منجر باه   1335تعيين که هکتار 9820وقت جهت اجرا ابالغ گرديد و محدوده آن به ميزان 
در سفر استاني هيئت دولت، تباديل منطقاه وياژه اقتصاادي      18/1/1390ساله گرديد و  15واگذاري 

 .قصرشيرين به منطقه آزاد به تصويب رسيد
؛  راه اندازی شرکت های متقاضی منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسالم اباد غرب و ایجاد زیر سااتتاا 

 .اندازي دو واحد توليدي در منطقه ويژه اسالم آبادباالخص راه

، کساب درآماد ارزي و افازايش صاادرات    ، هاي شغلي جدياد  ايجاد فرصت، هاي خارجي جذب سرمايه هدف کالن
زدائاي   محروميت، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و کمک به مهار تورم، به فناوري پيشرفته دستيابي

 ، تسريع در انجام امور زيربناايي، عماران و آبااداني    بالقوه را دارند.از مناطقي که امکان رشد و توسعه 
تنظايم  ، ايجاد اشاتغال ساالم و مولاد    ،گذاري و افزايش درآمد عمومي سرمايه ،رشد و توسعه اقتصادي

تولياد و صاادرات کاالهااي     ،اي پيوند و حضور فعاال در بازارهااي جهااني و منطقاه    ، بازار کار و کاال
تواند  همچنين ايجاد يک منطقه آزاد، در صورت موفقيت مي و ارائه خدمات عمومي. صنعتي و تبديلي
جذب سرمايه خارجي به وياژه در  و ناکارا به شرح زير داشته باشد.  اقتصادهاي بستهامتيازاتي را براي 

هاي اشتغال در داخال   اد فرصتايج، ال تکنولوژي به درون اقتصاد کشورجذب و انتق، هاي مولد بخش
کمک به کشور براي ، هاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت خشب ارزش افزودهافزايش توليد و ، کشور

افازايش  ، جي و گسترش و متناوع سااختن صاادرات   ورود به بازارهاي جهاني و آشنايي با تجارت خار
 ي خادماتي هاا فعاليات افزايش درآمد کشاور ناشاي از   ، تصادي و تربيت نيروي انساني ماهرکارايي اق

اي و  کمک به ورود کاالهاي واسطه، (توريسم)حمل و نقل، بارگيري و تخليه، بانکداري، بيمه گري و 
 .مناسببا شرايط و قيمت  اي سرمايه

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

-گاز-برق-)آب ها و خدمات الزمتامين زيرساخت-ديوارکشي
 1فاز بندي اينترنت و...( احداث و تکميل معابر و قطعه-تلفن

ها جهت تکميل و احداث زيرساخت منطقه ويژه قصرشيرين.
برداري از دبيرخانه شورايعالي مناطق به منظور اخذ پروانه بهره

هکتاري بخش اول از  73/280برداري فضاي اندازي و بهرهراه
 .1فاز

 100 درصد

 2 واحد آباددر منطقه ويژه اسالم اندازي واحدهاي توليديراه

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 اهدافج( سایر 
-واحد اندازه

 گيري
 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 550 نفر مستقيم

 2540 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 515 نفر مستقيم

 2600 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 4000 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 2300 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 16000 ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 9و  8، 4، 2

 شرح اثرات بر تحريم
کسب درآمد ارزي و افزايش  .جذب نقدينگي سرگردان داخلي و کمک به مهار تورم

 .کنندصادرات را تعقيب مي

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

زدائي از مناطقي کاه امکاان رشاد و توساعه      محروميت .هاي شغلي جديد ايجاد فرصت
واگذاری زمین با شرایط اقساطی و پیش دریافات مناساو و هنیناین    . بالقوه را دارند

 گذاران بالقوههای مختلف با سرمایهرایزنی
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  50ردیف پروژه: 

 اهنگی امور اقتصادی استانداریمدستگاه اجرایی: معاونت ه

 عنوان پروژه: اجرای سند رونق تولید

 الف( اهداف کلی
 3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

دوماين  ماده اجرايي توسط اتاق بازرگااني تهياه و در    58سند رونق توليد استان کرمانشاه مشتمل بر  شرح مختصر پروژه
به تصاويب رسايده اسات. ايان ساند       11/03/1398ريزي و توسعه استان مور  جلسه شوراي برنامه

هاي مجري ابالغ شاده اسات.   توسط استاندار محترم با مشخص شدن وظايف هر دستگاه به دستگاه
-کننده اصلي سند است و سازمان مديريت و برناماه نت هماهنگي امور اقتصادي استانداري پايشمعاو

 .ريزي ناظر عالي اجراي سند است

 رونق توليد هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 100 درصد اجراي سند

 

 سایر اهدافج( 
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 12و  7

 زا نمودن اقتصاد از طريق رفع موانع غيرضرور، تقويت نهادها و توسعه پايداربرون شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  اقدامات جهتشرح 
 هاخصوصي و تعاوني

 .سند توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهيه شده استمتن 
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  51ردیف پروژه: 

 ریزیدستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه

 عمرانی هایپروژهعنوان پروژه: مهندسی ارزش در 

 الف( اهداف کلی
 24و  3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 پروژه با عناوين: 4بررسي  شرح مختصر پروژه
 تختخوابي کرمانشاه 540بيمارستان  -1
 تقاطع غيرهمسطح فرودگاه-2
 باند فرودگاه کرمانشاه -3
 سد هواسان -4
 ياحداث قطار سبک شهر -5

 کاهش هزينه، افزايش ارزش پروژه، کاهش زمان، افزايش کيفيت هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيرياندازهواحد  1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 60 درصد پروژه 5مهندسي ارزش 

 

 ج( سایر اهداف
-اندازهواحد 

 گيري
 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-بهرهحين 

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

استان در  هايها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 14و  3

 ها در شرايط تحريمکاهش هزينه شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  مات جهتشرح اقدا
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  52ردیف پروژه: 

 ریزیدستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه

 الحاققانون  27ی عمرانی موضوع ماده هاپروژهواگذاری عنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 16و  9، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 ميليارد ريال 4052گذاري پروژه با ميزان سرمايه 53واگذاري  شرح مختصر پروژه

 ، افزايش مشارکت بخش خصوصيهاپروژهمالي  تأمين هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد پروژه 53واگذاري 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

18 

 نياز در شرايط تحريمکاهش منابع مورد  شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

گري دولت و مشارکت عمومي و خصوصي با هدف کاهش تصدي هاپروژهواگذاري 
 گيرد.صورت مي
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  53ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

 1398تولید سال تهیه سند رونق عنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 3، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

شاود و ماواد مصاوب باا     ريزي و توسعه مصاوب ماي  شود. در شوراي برنامهسند توسط اتاق تهيه مي شرح مختصر پروژه
شاود. معاونات همااهنگي اماور اقتصاادي،       هاي اجرايي اجرا ماي نظارت عالي سازمان توسط دستگاه

 .عالي سند خواهد بود مجري

 ، افزايش مشارکت بخش خصوصيهاپروژهمالي  تأمين هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد 1398تا پايان خرداد  تهيه سند

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 توليد ميزان
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

18 

 زايي و راهکارهاي مقابله با تحريمشناسايي راهکاري افزايش برون شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

 توسط بخش خصوصي صورت گرفته استتهيه گزارش 
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  54ردیف پروژه: 

 های صنعتیدستگاه اجرایی: شرکت شهرک

 توسعه نواحی صنعتیعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 5 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

ناحيه کارگاهي متمرکز به منظور ايجاد رونق در بازار محصوالت خوشه نان برنجي و  زيرساخت ايجاد شرح مختصر پروژه
 شيريني سنتي کرمانشاه

 عراق و ايران مشترک صنعتي شهرک ايجاد
 مترمربع 100 تقريبي ابعاد با صنعتي واحد 50 براي  زيرساخت ايجاد
 روستايي نواحي در تکميلي و تبديلي صنايع کارگاهي نواحي ايجاد

 رونق بازار ذينفعان هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398هدف در پايان سال  بينيپيش

 100 درصد عراق و ايران مشترک صنعتي شهرک ايجاد

واحدهاي کارگاهي جهت ذينفعان خوشه نان زيرساخت ايجاد 
 برنجي و شيريني سنتي کرمانشاه

 کارگاه 4 کارگاه

 100 تقريبي ابعاد با صنعتي واحد 50 براي  زيرساخت ايجاد
 مترمربع

 15 واحد

 نواحي در تکميلي و تبديلي صنايع کارگاهي نواحي ايجاد
 روستايي

 1 ناحيه

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 10 نفر مستقيم

 20 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 20 نفر مستقيم

 40 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 155 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در سال ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
1398)* 

 9و  8، 1

 شرح اثرات بر تحريم
هاي توليد؛ کاهش نياز به واردات اقالم توسعه بازارهاي صادراتي و ارزآوري؛ کاهش هزينه

وري باال در هاي الزم براي فعاليت صنايع کوچک با بهرهها و مشوقاساسي؛ ايجاد زيرساخت
 راستاي رونق توليد

افزايش مشارکت بخش خصوصي  شرح اقدامات جهت
 هاو تعاوني

 ايجاد زيرساخت و مشوق
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  55ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: اداره کل گمرکات

 ساماندهی گمرک پرویزخان در قالب اجرای فاز اول طرح جامع گمرک پرویزخانعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 10و  3 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

فاز اول طرح جامع گمارک پرويزخاان  شاامل: سااماندهي محوطاه گمرکاي ، ايجااد فضااي دپاو،           شرح مختصر پروژه
 ساماندهي مسيرهاي ترانزيت

 گرايي ) توسعه صادرات غير نفتي(برون هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد درصد از فاز اول گمرک پرويزخان 70تکميل 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 50 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 341 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 11و  8

 تحريمشرح اثرات بر 
واردات، ترانزيات و افازايش صاادرات باعاث کااهش اثارات        با ايجاد تسهيل تجارت،

 شودتحريم مي

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  56ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی

 عنوان پروژه: توریسم آموزشی

 اهداف کلیالف( 
 12 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 الملليا افزايش جذب دانشجوي بين 1 شرح مختصر پروژه
 تاد و دانشجو در سطح بين الملليا تبادل اس 2
 ا ارتقا سطح کيفي آموزشي، علمي و پژوهشي دانشگاه 3

 بين المللي و سطح علمي دانشگاه ا ارتقاء تعامالت1 هدف کالن
 الملليآمايشي و در سطح بين 3استاد و دانشجو با کشور هاي هدف منطقه ا تبادل  2
 ا اشاعه فرهنگ اسالمي در نتيجه تعامالت بين المللي 3

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 150 نفر جذب دانشجوي خارجي

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 45 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8  

 ورود ارز خارجي به داخل کشور شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  57ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی

 عنوان پروژه: توریسم سالمت

 الف( اهداف کلی
 12 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

ا اعالم آمادگي هشت مرکز دانشگاهي و غير دانشگاهي جهت کسب شرايط احراز پذيرش بيماران   1 شرح مختصر پروژه
الملل )امام رضا، امام علي، فارابي، معتضدي، محمد کرمانشااهي، اماام خميناي، بيساتون و اماام      بين

 حسين(
 ا انجام خودارزيابي اوليه توسط مراکز مذکور 2
در حاوزه گردشاگري   ي جدياد  هاا فعاليات بيناي  ا تغيير ساختار نيروي انساني مراکز براساس پيش  3

 سالمت
رمان و در معاونت د www.avab.behdasht/ipd.irالمت اندازي سامانه گردشگري سا راه   4

 مرکز درماني منتخب
ر برناماه عمليااتي   شاده واحاد گردشاگري ساالمت د    ي انجاام هاا فعاليات ا بارگذاري مستندات و   5

 گردشگري وزارت
ناماه  بي طباق آئاين  )ع( و فارا لملل در مراکز امام رضاااندازي سايت اينترنتي واحد بيماران بينا راه  6

 گردشگري سالمت
گاري اياران در ساليمانيه و قصرشايرين و بازدياد از بيمارساتان       فرماندار و سرکنساول  ا نشست با  7

 ها ل )ع( به منظور معرفي زيرساختابوالفض
 بيماران خارجيا ايجاد ستاد هدايت و تدوين شيوه نامه در زمينه راهنمايي و هدايت  8

 ا افزايش کيفيت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به بيماران بين الملل.1 هدف کالن
 ا کسب مزيت رقابتي در حوزه گردشگري سالمت. 2
 ا افزايش آمار پذيرش بيماران بين الملل. 3

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

الملل پذيرش شده توسط کل مراکز ارتقاء آمار بيماران بين
 درماني استان

 600 نفر

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 35 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

http://www.avab.behdasht/ipd.ir
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 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 144 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

8  

 ورود ارز خارجي به داخل کشور شرح اثرات بر تحريم

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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  58ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی

 عنوان پروژه: تقویت مرکز رشد فناوری سالمت

 الف( اهداف کلی
 6 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 ها در فضاي مرکز رشد سازي ساختمان مرکز و فراهم ساختن دفاتر کار شرکتا تجهيز و آماده 1 شرح مختصر پروژه
 سازي در قالب شرکت و هستها پذيرش ايده با قابليت تجاري 2
 ا انجام مراحل داوري اختراع 3
 ي فناورانههافعاليتي مرتبط با ا تدوين آيين نامه ها 4
و دستاوردهاي  هافعاليتا تدوين کتابچه فارسي و انگليسي معرفي مرکز رشد فناوري سالمت و  5
 آن
 ا تشکيل کارگروه تخصصي دانشگاه نسل سوم  6

 بنيانز طريق توسعه اقتصاد دانشا کمک به افزايش ثروت در جامعه ا1 هدف کالن
 روي کارا و متخصصفعاليت براي نيهاي جديد و ايجاد زمينه زايياشتغالا  2
بر فناوري قابل عرضه به ا حمايت از فناور جهت توليد و توسعه محصوالت و فرآيندهاي مبتني  3

 بازار 
 ا بسترسازي براي تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي 4

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 13 عدد محصول توليد محصوالت 

 4،000 ميليون ريال ميزان فروش

 5 نفر زايياشتغال

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري
 5 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 6 ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 9.5 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 13 عدد  حجم توليد

 4 ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در سال ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
1398)* 

4 

 تحريمشرح اثرات بر 
پيگيري از خروج ارز   بنيان واستفاده از توان علمي در زمينه فراهم نمودن توسعه کسب و کارهاي دانش

 از کشور

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش خصوصي و 
 هاتعاوني

- 
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  59ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی

 نت آموزشی، پژوهشی و تولیدی محصوالت غذاییپایلوت پالعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 21و  20، 19، 8، 6، 5، 2، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 اسااتيد  بار  تکياه  با دارد قصد کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه غذايي صنايع و تغذيه علوم دانشکده شرح مختصر پروژه

 و کماي  توساعه  راستاي در و صنعتي فناوري، پژوهشي، و آموزشي هايعرصه در و مجرب توانمند
 در راياج  غاذايي  ماواد  هااي فرموالسايون  ساازي  بهيناه  و محور غذايي سالمت محصوالت کيفي

 پاايلوت  احاداث  طرح جامعه نتيجه در و معضالت کارخانجات حل در کمک همچنين و کارخانجات

 صانعتي  خطوط طرح اين رساند. )در به انجام کشور و استان سطح در را غذايي صنايع صنعتي پلنت

 سفارش بر بنا شده سازيفرموالسيون بهينه يا محور سالمت محصول نمونه توليد امکان که کوچک

 محل در باشند دارا صنعتي را انبوه توليد به ارايه قابل ابعاد با دانشگاهي محققان هاييافته يا صنعت

 گردد.(مي ايجاد غذايي صنايع و تغذيه دانشکده فضاي در ايسوله

 و صانعتي  هااي فنااوري  ساوي  باه  پژوهشاي  هايفعاليت و هاطرح دادن سوق و هدفمندکردن -1 هدف کالن
 صنعت و جامعه نياز مورد غذايي محصوالت توليد و طراحي کيفيت، بهبود به منظور کاربردي

در  دولتاي  غيار  و دولتاي  موسساات  به ايمشاوره فني خدمات ارائه و آموزشي هايبرنامه اجراي -2
 کشور نيازهاي رفع و نوآوري جهت در هاآن هدايت و غذايي صنايع زمينه

 غذا با مرتبط علوم سازيبومي همچنين و تغذيه و غذا حوزه در فناوري و دانش مرزهاي توسعه -3

 و تغذيه

 روز دانش با آن انطباق و تغذيه و غذا حوزه در مهندسي و فني آموزش کيفي سطح ارتقاي -4

 راساتاي  در کشاور  خاارج  و داخل صنايع و تحقيقاتي مراکز ها،دانشگاه با فني و علمي همکاري -5

 هزينه کمترين با صنعت حل معضالت

 حمايت منظور به مالي منابع تأمين و درآمد کسب و پژوهشي هايطرح و هافعاليت سازيتجاري -6

 دانشگاهي تحقيقات از بيشتر هر چه

 و کاارآموزي  هااي  دوره گذرانادن  با تکميلي تحصيالت دانشجويان آموزش سطح کيفي ارتقاي -7
 صنعتي پايلوت پروژه در

 و کاارآموزي  هااي دروه جهات  هاا اساتان  ساير از مرتبط تکميلي تحصيالت دانشجويان پذيرش -8
 صنعتي پايلوت در تکنولوژيک افزايش مهارت

-دوره گذراندن منظور به عراق کشور از مرتبط هايرشته التحصيالن فارغ و دانشجويان پذيرش -9

علاوم   دانشاگاه  الملل بين واحد سوي از معتبر گواهي ارايه با صنعتي مهارت کسب مدت هاي کوتاه
 پزشکي

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 

 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 صنعتي واستقرار خطوط صنعتي پالنت پايلوت سوله ساخت

 گوشتي، هايفراورده صنايع لبنيات، به مربوط کوچک

 کنسروها و انواع همچنين و غالت بر پايه محصوالت
 هانوشيدني

 فيزيکي پيشرفت ميزان

 ماه برحسب پروژه

 خطوط از نيمي استقرار و سوله ساخت
 کمي اهداف در شده بينيپيش
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 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 10 نفر مستقيم

 50 نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 15 نفر مستقيم

 100 نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 حجم توليد

روزانه 
 )کيلو/ليتر( 

100 

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

 14و  2

 شرح اثرات بر تحريم

 توانمندي به دسترسي براي اقتصادي و فني علمي، هايظرفيت بکارگيري و شناسايي

 مناسب اقدامات و

 ساازي بومي و کشورها ساير از تکنولوژي ورود به نياز عدم و تحريم هايبرنامه رصد

 غذايي محصوالت توليد دانش

 و سريع فعال، هوشمند، واکنش هايطرح تهيه طريق از اقتصادي مخاطرات ديريتم
 خارجي و داخلي هاياختالل و مخاطرات برابر در هنگام به

افزايش مشارکت بخش  اقدامات جهتشرح 
 هاخصوصي و تعاوني

 محصاول  تولياد  سفارش غذايي که صنايع کارخانجات توسط تکميلي تجهيزات تهيه

 3 تاا  و گرفتاه  قرار صنعتي پايلوت اختيار در مذکور که دستگاه نحوي به دارند نوين
 توساط  پاايلوت صانعتي   در محصاول  توليد سفارشات تمام هايهزينه از سال، نيمي

)مادل   باشدنمي رويالتي پرداخت به ملزم کارخانه مذکور و شد خواهد حمايت دانشگاه
 است(. شده انجام کشور غذايي صنايع و تغذيه انستيو در مشابه

 دريافات  باه  که تمايل صورتي در ندارند تجهيزات تهيه در مشارکتي که کارخانجاتي

 ملازم  پايلوت، تحقيقات هزينه ارائه بر باشند عالوه داشته پايلوت واحد اين از خدمات

 .خواهد بود صنعت در طرح آن منافع درصد 10 ميزان تا دانشگاه رويالتي پرداخت به

-ساالمت  فرموالسايون محصاوالت   ارايه و توليد خطوط مشکالت رفع باالي قابليت

  خارجي هاينمونه با رقابت قابل محور
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  60ردیف پروژه: 

 ایمنطقهدستگاه اجرایی: شرکت آب 

 کوان هانی چشمه از پاوه شهرستان شرب آب تأمینعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 24و  22، 20، 16، 13، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 سال در مکعب متر ميليون 3.4 ميزان به پاوه شهر به رسانيآب شرح مختصر پروژه

 پاوه شهر به رسانيآب هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 3.4 سال در مکعب متر ميليون پاوه شهر به رسانيآب

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 حجم توليد

 متر ميليون
 مکعب

3.4 

 - ريالميليارد  ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

11 

 - شرح اثرات بر تحريم

شرح اقدامات جهت افزايش مشارکت بخش 
 هاخصوصي و تعاوني

- 
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 61ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: مدیریت شعب بانک ملی استان

 مالی واحدهای تولیدی تأمینعنوان پروژه: 

 کلیالف( اهداف 
 9و  1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و همچنين پرداخت تسهيالت به منظور تکميل واحادهاي   تأمين شرح مختصر پروژه
 تمامنيمه

 کمک به اشتغال و افزايش توليد هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

هايي که داراي توجيه فني و مالي پاسخگويي به کليه درخواست
 اقتصادي باشند

 100 درصد

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

3 

 شرح اثرات بر تحريم
ي اقتصاادي و  هاا فعاليتاقتصادي، هدايت منابع مالي به سمت  هايپروژهمالي  تأمين

 توليدي با هدف افزايش توليد و کاهش وابستگي به منابع ارزي

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

 ي توليديهافعاليتگذاران بخش خصوصي در تسهيالت مورد نياز براي سرمايه تأمين
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 62ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: بانک ملی ایران

 هاشده در اختیار بانکسازی واحدهای تملیکواگذاری یا فعالعنوان پروژه: 

 الف( اهداف کلی
 9و  1 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

شامل واحدهاي بخش صنعتي و کشاورزي در قالب مزايده به صورت واگذاري کليه اموال تمليکي  شرح مختصر پروژه
ترين شرايط از جمله واگذاري به صورت نقد و اقساط به منظور فعال ماهيانه و با حداقل و سهل

 نمودن واحدهاي در اختيار توسط بخش خصوصي

 داريبانک از بنگاه برداري از واحدهاي راکد؛ خروجبا بهره کمک به اشتغال و افزايش توليد هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 100 درصد واگذاري کليه واحدهاي در اختيار

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 - ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ميليارد ريال ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

1 

 شرح اثرات بر تحريم
هااي توليادي و صانعتي باا هادف      هاي بالاستفاده و راکد در بخشبکارگيري ظرفيت

 افزايش توليد و کاهش وابستگي به منابع ارزي

افزايش مشارکت بخش  شرح اقدامات جهت
 هاخصوصي و تعاوني

 ها با هدف انتقال مالکيت به بخش خصوصي و تعاونيبانکگري کاهش تصدي
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 63ردیف پروژه: 

 دستگاه اجرایی: شرکت گاز استان

 عنوان پروژه: گازرسانی به روستاها

 الف( اهداف کلی
 8 گانه 24 هايسياستبند مرتبط با 

 روستاي سطح استان 220گازرساني به  شرح مختصر پروژه

 نفوذ گازرسانيافزايش ضريب  هدف کالن

 

 1398ب( اهداف کمی پروژه در سال 
 عنوان هدف کمي گيريواحد اندازه 1398بيني هدف در پايان سال پيش

 220 تعداد 98 روستاي سطح استان در سال 220گازرساني به 

 

 ج( سایر اهداف
 واحد
 گيرياندازه

 1398 سال انيپا در هدف ينيبشيپ

 زايياشتغالميزان 

 حين اجرا
 27 نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-حين بهره

 برداري

 - نفر مستقيم

 - نفر غيرمستقيم

-ميزان سرمايه

 گذاري

 - ميليارد ريال گذارسهم آورده سرمايه

 2109 ميليارد ريال اعتبارات عمراني

 - ميليارد ريال تسهيالت بانکي

 ميزان توليد
 -  - حجم توليد

 - ريالميليارد  ارزش ريالي

هاي استان در ها و اولويتمحور مرتبط )برنامه
 *(1398سال 

14 

 شرح اثرات بر تحريم
جايگزيني سوخت گاز در مناطق روستايي و بالخص مرزي به منظور کااهش مصارف   

 هاي نظير نفت و گازوئيل و کاهش قاچاق اين اقالم به خارج از مرزهاسوخت

افزايش مشارکت بخش  رح اقدامات جهتش
 هاخصوصي و تعاوني

ي عمراني توسط بخش خصوصي و تعااوني باومي منااطق انجاام     هافعاليتبخشي از 
 شودمي
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