جدول پروژههای اقتصاد مقاومتی اولویتدار سال 8931
عنوان پروژه
ردیف
خشیذ خذهات آهَصؿی دس هٌاعك ووتش تشخَسداس
1
تشٍىػپاسی ٍ تَػعِ هـاسوت دس آهَصؽّای واس ٍ داًؾ
2
تَػعِ عشح ایشاى هْاست
3
4
5

6

7

ایجاد وشیذٍس ـٌاٍسی اعالعات ٍ استثاعات ٍ تَػعِ پظٍّؾّای واستشدی تشگضیذُ
تَػعِ خذهات دٍلت الىتشًٍیه ،هحتَا ٍ وؼة ٍ واسّای دیجیتالی تش تؼتش ؿثىِ
هلی اعالعات تا اػتفادُ اص ظشـیت ػاصهاى تَػعِای ٍ هـاسوت حذاوثشی تخؾ
ؼیشدٍلتی
ػاخت هاَّاسُ تَهی هخاتشاتی ٍ ػٌجؾ اص دٍس ٍ تأهیي هاَّاسُّای هلی
هخاتشاتی ٍ ػٌجؾ اص دٍس ٍ حوایت اص اسائِ دادُّای ـضایی تِ ؿشوتّای
داًؾتٌیاى
ـشاّن وشدى اهىاى دػتشػی خاًَاسّا تِ ؿثىِ هلی اعالعات تا حذالل ػشعت
دػتشػی ( )20هگاتیت تش ثاًیِ ٍ تَػعِ ظشـیت تشاًضیت وـَس تا اػتفادُ
حذاوثشی اص ظشـیت تخؾ ؼیشدٍلتی

نام دستگاه اجرایی
ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
ٍصاست استثاعات ٍ ـٌاٍسی
اعالعات
ٍصاست استثاعات ٍ ـٌاٍسی
اعالعات
ٍصاست استثاعات ٍ ـٌاٍسی
اعالعات
ٍصاست استثاعات ٍ ـٌاٍسی
اعالعات
ٍصاست استثاعات ٍ ـٌاٍسی
اعالعات
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی

8

هذیشیت ًـاًی هىاى هحَس

9
10

اػتمشاس ٍ تَػعِ خضاًِداسی الىتشًٍیىی
تَػعِ گوشن الىتشًٍیه ٍ یىپاسچِ تا توشوض تش پٌجشُ ٍاحذ تجاست ـشاهشصی
تجْیض ٍ سٍصآهذػاصی اهاوي گوشوی تا اػتفادُ اص اتضاسّای پیـشـتِ وٌتشلی ٍ
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
ـٌاٍسیّای ًَیي
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
اػتمشاس گوشن دس ولیِ هثادی ٍسٍدی واال تِ وـَس
تَاًوٌذػاصی صٌعت تیوِ وـَس اص عشیك:
 استمای ًمؾ التصادی تیوِ دس تأهیي سـاُ ٍ اهٌیت هشدم ٍ اـضایؾٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
ضشیة ًفَر تیوِ
 اػتمشاس ػاهاًِ ًظاست ٍ ّذایت الىتشًٍیىی تیوِ (ػٌْاب)ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
عشح جاهع هالیاتی
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
اصالح ًظام تاًهّای دٍلتی
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
ظشـیتػاصی تشای تَػعِ تاصاس ػشهایِ ٍ اـضایؾ ػْن آى دس تاهیي هالی وـَس
اـضایؾ تاهیي تجْیضات پضؿىی ػشهایِای (داخلی/خاسجی) هَسدًیاص تخؾّای
دسهاًی تَػظ تخؾ خصَصی دس لالة ًظام ػغحتٌذی اسائِ خذهات اص عشیك:
ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ
 اـضایؾ تعذاد دػتگاُّای  CT ٍ MRI ،ANGهَسد ًیاص داًـگاُّاپضؿىی
 تاهیي تجْیضات پضؿىی ػشهایِای تشای هشاوض دسهاًی تاهیي تجْیضات اتاق عول تشای هشاوض دسهاًیٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ
اـضایؾ ػْن تخؾ خصَصی دس اسائِ خذهات تخؾ ػالهت اص عشیك:
پضؿىی
ٍ -اگزاسی ٍاحذّای دًذاًپضؿىی هشاوض خذهات جاهع ػالهت

11
12
13
14
15
16

17

18

نام دستگاه اجرایی

عنوان پروژه
ردیف
 ٍاگزاسی تیواسػتاىّای ًیوِ توام تِ تخؾ خصَصی تاهیي گاصّای عثی تشای هشاوض دسهاًیٍصاست تعاٍى ،واس ٍ سـاُ اجتواعی
 19عشاحی ،تذٍیي ٍ اجشای تشًاهِ جلَگیشی اص ًؼلی ؿذى ـمش
ٍصاست تعاٍى ،واس ٍ سـاُ اجتواعی
 20پٌجشُ ٍاحذ خذهات حوایت اجتواعی
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 21تَػعِ ،اصالح ،تاصػاصی ٍ ًَػاصی گلخاًِّای وـَس
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 22تَػعِ ػاهاًِّای ًَیي آتیاسی
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 23اجشای عولیات آتخیضداسی ٍ حفاظت خان
اـضایؾ ضشیة خَداتىایی هحصَالت ساّثشدی اػاػی ؿاهل ؿىش (چؽٌذسلٌذ)،
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 24گٌذم ،ػایش هحصَالت صساعی ،گَؿت لشهض ٍ ؿیش ،هشغ ٍ تخن هشغ ،داًِ ّای
سٍؼٌی ٍ پٌثِ
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 25تَػعِ پشٍسؽ هاّی دس دسیا (لفغ)
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 26تَػعِ ٍ ـشآٍسی گیاّاى داسٍیی
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
 27تجْیض ٍ ًَػاصی ًاٍگاى هاؿیٌی تخؾ وـاٍسصی
تاهیي داخلی ًْادُّای هَسدًیاص تخؾ وـاٍسصی ؿاهل تزسًْ ،ال اصالح ؿذُ،
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
28
وَد ٍ آـتوؾّای ؼیشؿیویایی
گؼتشؽ صیشػاختّای اعالعاتی ٍ استثاعی تخؾ وـاٍسصی دس خصَف تَلیذ،
ٍصاست جْاد وـاٍسصی
29
ًگْذاسی ٍ تَػعِ ٍ تٌظین تاصاس هحصَالت وـاٍسصی ٍ ًْادُّا
استمای ظشـیت ٍ تجْیض هجتوع تٌذسی ؿْیذسجایی ؿاهل :تَػعِ اػىلِّای ًفتی،
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
30
استمای ظشـیت واًتیٌشی (حَضچِ ؿواسُ)3
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
 31تىویل تجْیضات اػتشاتظیه ـاص اٍل عشح تَػعِ تٌذس چاتْاس
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
 32احذاث لغاس حَهِ ای گلـْش تِ ؿْش جذیذ ّـتگشد
ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ تجاست
ًَ 33ػاصی ًاٍگاى حول ٍ ًمل عوَهی ػٌگیي
ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ تجاست
 34تَػعِ صٌایع دسیایی
ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ تجاست
 35تَػعِ تَلیذ ٍ تجاست صٌایع ًؼاجی ٍ پَؿان
ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ تجاست
 36عشاحی ،اجشا ٍ پایؾ تؼتِ حوایت اص تَػعِ صادسات ؼیشًفتی
ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ تجاست
 37احیاء ٍ ـعالػاصی هعادى وَچه همیاع
ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ تجاست
 38تىویل صًجیشُ اسصؽ ـلضات اػاػی (ـَالد ،هغ ،آلَهیٌیَم)
ٍصاست وـَس
 39تیوِ ًوَدى اهاوي هؼىًَی الـاس آػیةپزیش دس تشاتش حَادث ٍ ػَاًح ؼیشهتشلثِ
ٍصاست ًفت
 40تىویل ظشـیت ٍ ساُاًذاصی ـاصّای  22-24 ٍ 14 ،13پاسع جٌَتی
ٍصاست ًفت
 41اـضایؾ ظشـیت تَلیذ ًفت خام هیادیي هـتشن ؼشب واسٍى
ٍصاست ًفت
 42احذاث خظ لَلِ گَسُ  -جاػه ٍ پایاًِ صادساتی ًفت خام دس تٌذس جاػه
ٍصاست ًفت
 43تىویل گاصسػاًی تِ اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى ٍ ًماط صٌعتی ٍ ًیشٍگاّی
ٍصاست ًفت
 44گاصسػاًی تِ یه هیلیَى خاًَاس ؿْشی ٍ سٍػتایی
ٍصاست ًفت
 45گاصسػاًی تِ ٍ 7600احذ تَلیذی ٍ صٌعتی هصشؾوٌٌذُ ػَخت هایع
ٍصاست ًفت
 46تَػعِ ٍ تثثیت ظشـیت پاالیـگاُ آتاداى
ٍصاست ًفت
 47ػاخت هجتوع پاالیـگاّی ػیشاؾ

نام دستگاه اجرایی
ٍصاست ًفت

عنوان پروژه
ردیف
 48احذاث خظ لَلِ جذیذ تٌذس عثاع -ػیشجاى  -سـؼٌجاى
تىویل ٍ تْشُ تشداسی اص هجتوع ّای پتشٍؿیوی هتاًَل تَؿْش (ـاص  ،)1هتاًَل
ٍصاست ًفت
49
واٍُ ٍ الفیي ایالم
تجاسیػاصی ػاخت ٍ تَلیذ  10للن واالی پشهصشؾ صٌعت ًفت دس داخل وـَس
ٍصاست ًفت
50
تا هحَسیت تخؾ خصَصی
ٍصاست ًیشٍ
ً 51صة  7000دػتگاُ وٌتَس حجوی تش سٍی چاُ ّا
ٍصاست ًیشٍ
 52پش ٍ هؼلَب الوٌفعِ ًوَدى  10500حلمِ چاُ ـالذ پشٍاًِ ٍ هضش تِ هصالح عوَهی
ٍصاست ًیشٍ
 53واّؾ تلفات ؿثىِ تَصیع تشق تِ ووتش اص  10دسصذ
تىویل ٍ تْشُتشداسی اص  18تصفیِ خاًِ ـاضالب تِ ظشـیت ّ 422ضاس هتشهىعة
ٍصاست ًیشٍ
54
دس ؿثاًِسٍص
ٍصاست ًیشٍ
 55تأهیي آب ؿشب  1950سٍػتا تا جوعیتی تالػ تش  1.2هیلیَى ًفش
ٍصاست ًیشٍ
 56اـضایؾ ظشـیت تَلیذ تشق حشاستی تِهیضاى  2500هگاٍات
تىویل ٍ تْشُتشداسی اص  200هگاٍات ًیشٍگاُ تَلیذ پشاوٌذُ ػشهایِگزاسی ؿذُ
ٍصاست ًیشٍ
57
تَػظ تخؾ خصَصی
تىویل ٍ تْشُتشداسی اص  300هگاٍات ًیشٍگاُ تجذیذپزیش ػشهایِگزاسی ؿذُ تَػظ
ٍصاست ًیشٍ
58
تخؾ خصَصی
تْشُتشداسی اص ّ 32000ىتاس ؿثىِّای آتیاسی ٍ صّىـی اصلی (آبّای هشصی ٍ
ٍصاست ًیشٍ
59
ؼیشهشصی)
ٍصاست ًیشٍ
 60اـتتاح  14ػذ هشصی ٍ ؼیشهشصی تِ حجن هخضى  633هیلیَى هتشهىعة
ٍصاست ًیشٍ
 61آتگیشی  7ػذ هشصی ٍ ؼیشهشصی تِ حجن هخضى  938هیلیَى هتشهىعة
هعاًٍت علوی ٍ ـٌاٍسی
استمای صیؼتتَم ًَآٍسی تا ّذؾ اػتفادُ اص ظشـیت ًیشٍی اًؼاًی جَاى ٍ
سئیغجوَْس
 62تحصیلوشدُ دس تَػعِ التصاد داًؾتٌیاى
هعاًٍت علوی ٍ ـٌاٍسی
حفظ ؿتاب پیـشـتّای علوی ٍ گزس اص هشصّای وًٌَی داًؾ دس هْنتشیي
63
سئیغجوَْس
سؿتِّا تا تاویذ تش حَصُ ػالهت
هعاًٍت علوی ٍ ـٌاٍسی
استمای تَاى ٍ ظشـیت داخلی دس تثذیل صٌعت هًَتاط تِ ـٌاٍسی تَهی تا اػتفادُ اص
64
سئیغجوَْس
ظشـیت ؿشوتّای داًؾتٌیاى
ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وـَس
 65عشاحی ،اجشا ٍ پایؾ تؼتِ تَلیذ ٍ اؿتؽال
ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وـَس
 66عشاحی ،اجشا ٍ پایؾ تشًاهِ اصالحات ػاختاسی تَدجِ
تذٍیي دػتَسالعول اػتمشاس ًظام حؼاتشػی تْشٍُسی تٌگاُّای التصادی تا تاویذ
ػاصهاى اداسی ٍ اػتخذاهی وـَس
67
تش ؿشوت ّای دٍلتی
تاًه هشوضی ج.ا.ا.
 68ساُاًذاصی ػاهاًِ سـع تعْذ اسصی
تاًه هشوضی ج.ا.ا.
 69تعییي تىلیؿ اهَال هاصاد ؿثىِ تاًىی
تاًه هشوضی ج.ا.ا.
 70ادؼام تاًهّا ٍ هَػؼات اعتثاسی ٍاتؼتِ تِ ًیشٍّای هؼلح دس تاًه ػپِ
تاًه هشوضی ج.ا.ا.
 71اًتظامتخـی تِ تاصاس پَل ٍ ػاهاًذّی هَػؼات اعتثاسی ؼیشهجاص
تاًه هشوضی ج.ا.ا.
 72تجْیض هٌاتع هالی خاسجی هیاىهذت ٍ وَتاُهذت
ػاصهاى هیشاث ـشٌّگی ،صٌایع
 73ایجاد ظشـیتّای جذیذ ّتلیٌگ ٍ صٌایع ٍاتؼتِ
دػتی ٍ گشدؿگشی

نام دستگاه اجرایی
عنوان پروژه
ردیف
تَػعِ هٌاعك آصاد تجاسی -صٌعتی ٍ ٍیظُ التصادی اص عشیك تَػعِ دتیشخاًِ ؿَسایعالی هٌاعك آصاد
74
تجاسی-صٌعتی ٍ ٍیظُ التصادی
ػشهایِگزاسی ،تَلیذات ،صادسات ،ـٌاٍسی ٍ ًَآٍسی
ػاصهاى حفاظت هحیظصیؼت
 75پیـگیشی ٍ واّؾ اثشات پذیذُ گشد ٍ ؼثاس
هعاًٍت تَػعِ سٍػتایی ٍ هٌاعك
 76پشٍطُ استماء تَلیذ ٍ تَػعِ اؿتؽال پایذاس دس دؿت ّا ٍ هٌاعك سٍػتایی
هحشٍم وـَس
ٍصاست علَم ،تحمیمات ٍ ـٌاٍسی
 77استماء  5داًـگاُ ٍ ٍ 5احذ پظٍّـی تشتش وـَس تِ تشاص تیيالوللی
عشاحی ٍ پیادُػاصی ًظام آهایؾ آهَصؽ عالی ٍ پظٍّؾ تِ هٌظَس هاهَسیتگشا
ٍصاست علَم ،تحمیمات ٍ ـٌاٍسی
78
وشدى ـعالیتّای هَػؼات آهَصؽ عالی ٍ پظٍّـی وـَس
ٍصاست علَم ،تحمیمات ٍ ـٌاٍسی
 79تاصًگشی ٍ اصالح ًظام آهَصؽ عالی دس جْت اسصؽآـشیٌی ٍ واسآـشیٌی
عشاحی الگَی تؽییش ٍ استمای ًمؾ داًـگاُّا دس حل هـىالت والى ،دػتگاّی
ٍصاست علَم ،تحمیمات ٍ ـٌاٍسی
80
ٍ تٌگاُّای التصادی وـَس
ٍصاست علَم ،تحمیمات ٍ ـٌاٍسی
 81آهَصؽ عالی هْاستی ٍ ًظام صالحیت حشـِای
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
 82تىویل ٍ تْشُتشداسی اص هحَسّای اٍلَیتداس سیلی دس وشیذٍس ؿشلی -ؼشتی
تىویل ٍ تْشُتشداسی اص هحَسّای اٍلَیتداس ؿثىِ آصادساُّا دس وشیذٍسّای
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
83
ؿوالی -جٌَتی ٍ ؿشلی -ؼشتی
تىویل ٍ تْشُتشداسی اص هحَسّای اٍلَیتداس ؿثىِ تضسگشاُّا ٍ ساُّای اصلی دس
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
84
وشیذٍسّای ؿوالی -جٌَتی ٍ ؿشلی -ؼشتی
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
 85تَػعِ ٍ ًَػاصی ًاٍگاى سیلی تا هـاسوت تخؾ
اـضایؾ ظشـیت صیش ػاخت ؿثىِ سیلی دس هحَسّای پش تماضای تاس ٍ هؼاـش اص
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی
86
عشیك سـع گلَگاُّای ظشـیتی ٍ اتصال هشاوض عوذُ تاس تِ ؿثىِ سیلی
ـاص ( )1اًتمال ٍ تَػعِ ـٌاٍسی تخؾ تاالدػت ؿاهل تْثَد تَلیذ ٍ اصدیاد تشداؿت
ٍصاست ًفت
 87دس  20هیذاى ًفتی ٍ گاصی ؿاهل  52هخضى تا ّوىاسی  9داًـگاُ ٍ هشوض
تحمیماتی
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
 88هَلذػاصی ٍ هذیشیت داساییّای دٍلت
ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی
 89تَػعِ ٍ اػتمشاس ًظام جاهع هذیشیت تذّیّا ٍ هغالثات هالی دٍلت
تَػعِ هـاسوت تخؾ خصَصی دس تَلیذ واالّا ٍ خذهات ـشٌّگیٌّ ،شی ٍ
ٍصاست ـشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهی
90
سػاًِای
ـشٌّگػاصی ٍ حوایت اص تَلیذ ٍ اؿتؽال هَلذ ٍ اهیذتخـی دس ساػتای تمَیت
ػاصهاى صذا ٍ ػیوا
91
هـاسوت ٍ ـعالیت تخؾ خصَصی ٍ تعاًٍی دس ـعالیتّای التصادی وـَس
ایجاد ،ساُاًذاصی ٍ یىپاسچِػاصی ولیِ ػاهاًِّای الىتشًٍیىی ٍ َّؿوٌذ جذیذ
ػتاد هشوضی هثاسصُ تا لاچاق واال
 92هَسدًیاص جْت ًظاست تش ـشآیٌذ ٍاسدات ،صادسات ،حولً ،گْذاسی ٍ هثادلِ واال ٍ
ٍ اسص
اسص دس ساػتای هثاسصُ َّؿوٌذ تا لاچاق واال ٍ اسص
هعاًٍت اهَس صًاى ٍ خاًَادُ
 93اصالح الگَی هصشؾ (آب ،اًشطی ،پؼواًذ ٍ ضایعات ؼزایی) دس خاًَادُ
هعاًٍت اهَس صًاى ٍ خاًَادُ
 94حوایت اص واالی ایشاًی تَػظ خاًَادُ ایشاًی

