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پیشگفتار
با توجه به اهداف سند چشم انداز کشور در سال  1404در خصوص قراگرفتن کشور در رتبه اول منطقه به لحاظ اقتصادی –
علمی و فناوری و و همچنین شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی کشورهای غربی علیه جمهوری اسالمی ایران با
هدف تضعیف  ،مقام معظم رهبری ایده و مفهوم اقتصاد مقاومتی را «به عنوان برنامه و راهکار مقابله با این تهدیدات و پیشبرد
کشور بسوی اهداف بلند مدت مذکور در سند چشم انداز معرفی نمودند .از نظر جهت گیری اقتصاد مقاومتی ،در مقابل اهداف
اقتصادی سلطه ،ایستادگی می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن براساس جهان بینی و اهداف
دارد  .اقتصاد مقامتی یکی از راههای عبور از مقطع حساس کنونی کشور می باشد .با عنایت به اهمیت موضوع رهبر معظم انقالب
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در بهمن ماه  1392به عنوان نقشه راه اقتصاد کشور ابالغ نمودند .به منظور بررسی ،تصویب و
راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها ،ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در کالن کشور طبق
مصوبه هیات وزیران در شهریور ماه سالجاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزارتخانه و سازمان تشکیل گردید
 .همچنین به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد
مقاومتی ،ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می گردد
 .در استان خراسان جنوبی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی  ،ستاد استانی به ریاست استاندار محترم و دبیری سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل گردید و در سال  1394تعداد  2جلسه ستاد استانی برگزار گردید.
وجود نیروی تحصیلکرده  ،پایین بودن سطح درآمد سرانه مردم ،باالبودن نرخ بیکاری در بین جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی
،تولید مواد خام و پایین بودن سطح ارزش افزوده  ،خشکسالیهای متعدد و آسیب پذیری فعالیتهای کشاورزی و مواردی از این قبیل
ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان را آشکار می سازد.
با عنایت به اهمیت موضوع برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در استان با کمک دستگاه های اجرایی تنظیم گردیده است  .امید است
با پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی شاهد رشد و شکوفایی استان و کشورمان باشیم .

-1مقدمه
اقتصاد ایران علیرغم برخورداری از ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور  ،نیروی انسانی متخصص  ،ذخایر غنی معادن و موقعیت ممتاز
جغرافیایی از مشکالت اقتصادی رنج می برد  .تورم  ،بیکاری بویژه بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن  ،وابستگی اقتصاد ملی به نفت و درنتیجه
تاثیر پذیری اقتصاد از شوکهای نفتی  ،باالبودن شدت انرژی در کشور  ،پایین بودن سطح بهره وری عوامل تولید ،الگوی مصرف معیوب در
اقتصاد و همچنین واردات کاال ها ی مصرفی و غیر ضروری در اقتصاد کشور از مهمترین این مشکالت می باشد  .وجود تحریمهای اقتصادی
و مسائل سیاسی خارجی نیز به این مشکالت اضافه نموده است .در چنین شرایطی اتخاذ رویکرد اقتصادی مناسب برای افزایش توان اقتصاد
در مقابل مخاطرات مختلف و دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات و پایدار ضروری می باشد .
ابالغ سیاستهای اقتصادی مقاومتی در اواخر سال  1392توسط مقام معظم رهبری جهت حرکت در اقتصاد کشور را مشخص نموده است .
طبیعتاً اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند موجبات دستیابی به خود اتکایی در اقتصاد ملی و ایجاد رشد اقتصادی باال را فراهم
سازد.
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی ،ترمیم ساختارها ونهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا
باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریتهای صحیح ومدبرانه ،پیش شرط و الزام چنین موضوعی است .اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها
وتاکید روی مزیتهای تولید داخل وتالش برای خود اتکایی است .اقتصاد مقاومتی به مفهوم مقاومسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات،
مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشمانداز کشور است.در اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد
بگونه ای مدیریت شود که با استفاده از نقاط قوت خود در مسیر و روند پیشرفت بلند مدت کشور ( ازجمله سند چشم انداز  )1404به صورت
پایدار ،مستمر و شتابان حرکت نماید و با پوشش نقاط ضعف خود در مواجهه با شوکها و تکانه های داخلی و خارجی کمترین آسیب را ببیند
و توانایی بازگشت به کارکردهای عادی خود پس از مواجهه با شوک را داشته باشد.
مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارای دو رکن زیر می باشد :
 -1تحقق زمینه پیشرفت پایدار با استفاده از نقاط قوت
 -2کاهش آسیب پذیری اقتصاد در مقابل مخاطرات با پوشش نقاط ضعف

وجوه سیاستهای اتصاد مقاومتی

سیاستهای مربوط به کاهش

ساستهای مربوط به

آسیب پذیری اقتصاد

توسعه پایدار

تامین امنیت غذا ودارو و

توسعه کارآفرینی

ایجاد ذخایر راهبردی( بند)7

(بند)1

افزایش تولید داخلی نهاد ها و
کاالهای اساسی و محصوالت

کاهش آسیب پذیری

اقتصاد دانش بیان

راهبردی (بند)6

(بند)2

از ناحیه نفت
ارتقاء بهره

(بند(-15-14-13
)16-17-18

مدیریت و هدایت تجارت

وری

(بند )14-13-12-6

تقویت رقابت پذیری
(بند-19-11-10-1 -3
)23-24

مدیریت
واردات(بند)6

مدیریت مصرف داخلی
(بند )8-4
توسعه منطقه ای

تحول د رنظام ومدیریت اداری

(بند)3

(بند )20-16
هدفمتدی یارانه ها (بند)4

گسترش همکاری با خارج
(بند )12
رصد برنامه هاو مخاطرات
(بند)22
(بند)1

عدالت
افزایش پوشش سهم بری
عادالنه عوامل تولید (بند)5

هدف اقتصاد مقاومتی ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی کشور برای :گسترش عدالت اجتماعی ،ارتقای بهرهوری و رشد پایدار اقتصادی،
تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل ،و کاهش آسیبپذیری از مخاطرات است.
اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل سازی ویژه ای از شرایط و ساز و کارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن ،فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض
وجود حداکثر تحریم ها و فشارها ،به صورت فعال و نه منفعل طراحی می شود .در واقع اقتصاد مقاومتی بنیانی نظری و عملی برای مدل سازی
گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعاالنه خود را برای مواجهه با تحریم ها ،بیش از پیش آماده ساخته است .مکانیسم های اقتصادی ،فضای کسب
و کار ،تجارت خارجی ،نهادهای مالی و واسطه ای در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیش فرض طراحی می شوند که کشور در تعارض
ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هر لحظه به کشور وارد شود .در چنین فضایی ،تحریم های
اقتصاد ی نه تهدید بلکه فرصت ویژه ای است که زیر فشار آن می توان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجماع ملی همراهی و پیاده
سازی آن ها را تسریع کرد .در این رویکرد کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می شود که قدرت چانه زنی کشور را در فضای
سیاسی بین المللی تقویت کند.
هدف اقتصاد مقاومتی ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی کشور برای:


گسترش عدالت اجتماعی،



ارتقای بهرهوری و رشد پایدار اقتصادی،



تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل ،و



کاهش آسیبپذیری از مخاطرات است.

-1-1رویکرد های اساسی اقتصاد مقاومتی
بهرهبرداري حداکثري و با بهرهوري باال و دانش
محور از ظرفيتها و مزيتهاي درونی اقتصاد
رویکرد درونزا

ايران
عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادي منشأ داخلی
داشته و يا در داخل کنترل شوند

دانش فنّی
رویکرد برونگرا

بهرهبرداري حداکثري از فرصتهاي موجود در جهان
خارج به منظور پيشبرد اهداف اقتصاد ملّی

سرمايه
بازار

مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی

نگاه بلند مدت و مستمر در برنامه ريزي
رصد جايگاه کشور در عرصه اقتصادي
سياست گذاري توليد محور
نوآوري و خالقيت در فعاليت و مديريت اقتصادي
انسجام سياستی و اجرايی در مديريت اقتصاد
ارتقاي کارايی در مديريت منابع
اصالح و شفاف سازي نظام توزيع

ارتقاء توليد ملی
مديريت مصرف
توزيع عادالنه منابع
رشد صادرات و مديريت واردات
قطع تدريجی وابستگی به نفت
تشويق و تقويت کارآفرينی
تقويت اقتصاد دانش بنيان
مردمی سازي اقتصاد (تقويت بخش خصوصی و تعاونی)
تقويت بازارهاي مالی

اهداف اقتصادي

نيروهاي پيش ران

اثبات کارآمدي نظام اقتصادي کشور
دستيابی به اقتصاد قوي و پايدار
استقالل سياسی
تحقق عدالت اجتماعی

توسعه

راهبردهاي اقتصادي

مديريت اقتصادي

زيرساخت هاي
اقتصاد مقاومتی

رشد پر شتاب اقتصادي
کنترل تورم
ارتقاء بهره وري
اشتغال زايی پايدار
بهبود فضاي کسب و کار
استفاده از ظرفيت صنعت نفت و گاز
سياست گزاري اصولی در زمينه تربيت نيروي انسانی
حمايت ويژه از بنگاه هاي اقتصادي تحت تحريم
نظارت پسينی و پيشينی به تخصيص منابع

آگاه سازي عمومی پيرامون اولويت هاي اقتصادي
فرهنگ سازي توليد ملی و مصرف داخلی
قانون گذاري حمايتی
شفافيت و عدالت در اطالع رسانی
رفع موانع تحقق توليد ملی

-2-1محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی

-1حمایت ازتولید ملی
-2سیاستهای اصل  44قانون اساسی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد
-3توجه به اقتصاد دانش بنیان
-4افزایش بهره وری
-5اصالح الگوی مصرف
-6رهایی از اقتصاد وابسته به نفت

-3-1موانع وچالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی
 -1نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور
-2عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کاالیی
 -3پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی
 -4باالبودن حجم نقدینگی وعدم تناسب آن با تولید
 -5تورم باال ومستمر درکشور
-6سطح باالی بیکاری و عدم اشتغال پایدار
 -7وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام
 -8فقدان الگوهای مصرف بهینه
-9وابستگی صادرات غیرنفتی به بخش میعانات نفتی ،گازی و پتروشیمی
 -10انجام واردات کاالهای غیرضروری و مصرفی
-11وابستگی به خام فروشی منابع عظیم ثروت کشور
-12مصرف بی رویه انرژی
-13وابستگی به واردات برخی محصوالت استراتژیک
-14عدم اجرای کامل سیاست هدفمندی یارانه ها

 -2سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 11۰
قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ،تأکید کردند :پیروی از الگوی علمی و
بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی ،عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران
خواهد شد ،همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی ،الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی
اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم
کند.
متن ابالغیه رهبر انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
بسماللّهالرحمنالرحیم
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه،
برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت ،اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده
از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است ،پیروی کند نه تنها بر همه مشکالت اقتصادی فائق میآید و دشمن
را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده ،به شکست و عقبنشینی وا میدارد،
بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحوالت خارج از اختیار ،مانند بحرانهای مالی،
اقتصادی ،سیاسی و  ...در آن رو به افزایش است ،با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله ،اقتصاد متکی به دانش و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا و برونگرا،
پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل
سیاستهای گذشته ،خصوصاً سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح
اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است ،ابالغ میگردد.
الزم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص ،اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین
نقشه راه برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس
فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.
از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
سیّدعلی خامنهای
 /2۹بهمن ماه13۹2 /

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ابالغ میگردد:
. 1تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و
به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء
درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
. 2پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد
دانشبنیان در منطقه.
. 3محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد،
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
. ۴استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و ارتقاء
شاخصهای عدالت اجتماعی.
. ۵سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،بویژه با افزایش سهم سرمایه
انسانی از طریق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه.
. ۶افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات
راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
. ۷تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کاال).
. ۸مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه
ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
. ۹اصالح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و
پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
. 1۰حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم.گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید ،و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهابه ویژه با کشورهای منطقه.
-استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز.

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.. 11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید،
صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
. 12افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق:
توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.. 13مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
انتخاب مشتریان راهبردی.ایجاد تنوع در روشهای فروش.مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.افزایش صادرات گاز.افزایش صادرات برق.افزایش صادرات پتروشیمی.افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.. 1۴افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه
ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بویژه در میادین مشترک.
. 1۵افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه (براساس
شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی
از منابع.
. 1۶صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازی اندازهی دولت و حذف
دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
. 1۷اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
. 1۸افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
. 1۹شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری،
ارزی و... .
. 2۰تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای
نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

. 21تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان
فراگیر و رایج ملی.
. 22دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پویای همهی امکانات کشور،
اقدامات زیررا معمول دارد:
شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللهایداخلی و خارجی.
. 23شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
 .2۴افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن

-3مصوبه هیات وزیران در خصوص تشکیل ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی
هیأت وزیران در جلسه  13۹۴/۶/2۹در اجرای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
 1ـ به منظور بررسی ،تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها ،ستاد راهبری و مدیریت
اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی ،نفت ،نیرو ،کشور ،جهاد
کشاورزی ،راه و شهرسازی ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،رئیس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران ،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،معاون امور مجلس رئیس جمهور ،معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور ،مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب
رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می گردد:
الف ـ هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد
ب ـ دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و
تصویب آن ها
ج ـ گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها

د ـ اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکالت برای تسهیل در امور
هـ ـ اطالع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
و ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه
مصوب
ز ـ شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
ح ـ ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود
تبصره1ـ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می شود .کارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رئیس
جمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل می شود.
تبصره2ـ به منظور پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا ،نیروهای مسلح و بخش
غیردولتی و مشارکت آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی ،معاون اول
قوه قضاییه ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،رئیس بنیاد مستضعفان ،رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می شود.
2ـ به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد ،هماهنگی های اداری ،دریافت و بررسی پیشنهادها ،تهیه دستور جلسات ،ثبت و
ضبط مذاکرات و تصمیمات ،گزارش گیری ،اطالع رسانی و آموزش دست اندرکاران ،دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد
تشکیل می شود.
3ـ به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد
مقاومتی ،ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می
شود.
۴ـ استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و
به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند .مسئولیت پایش ،نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های
عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری برعهده استانداران می باشد.
 ۵ـ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه  ،شاخص های پیگیری ،پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبیرخانه تهـیه و به تصویب
ستاد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی می رسد.

-۴عناوین برنامه های ملی و طرح های مصوب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
(دبیرخانه شورای اقتصاد)
تعداد برنامه های ملی  12:برنامه
تعداد طرح های مصوب ستاد۶۰:طرح
نام برنامه ملی

رئیس

دبیر

عناوین طرح ها
طرح ارتقاء بهره وری نیروی کار

سازمان
برنامه ملی ارتقاء

مدیریت و

بهره وری

برنامه ریزی
کشور

برونگرایی اقتصاد
( توسعه صادرات
غیرنفتی )

وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی

طرح ارتقاء بهره وری سرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ملی

طرح ارتقاء بهره وری انرژی

وزارت نفت

بهره وری

طرح ارتقاء بهره وری آب

وزارت جهاد کشاورزی

ایران

طرح ارتقاء بهره وری در زنجیره تولید و مصرف

وزارت صنعت معدن و

گندم  ،آرد و نان

تجارت

طرح توسعه صادرات غیر نفتی

سازمان نوسعه تجارت ایران

طرح جذب سرمایه گذاری خارجی
برنامه ملی پیشبرد

مسئول پیگیری طرح

امور اقتصاد
وزارت امور

کالن

اقتصادی و

سازمان

دارایی

طرح دیپلماسی اقتصادی
طرح توسعه ظرفیتهای صادراتی مناطق آزاد

سازمان سرمایه گذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران
وزارت امور خارجه
شورای هماهنگی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی

مدیریت و

طرح توسعه زیرساختهای تجارت خارجی و ترانزیت

وزارت راه و شهرسازی

برنامه ریزی

طرح توسعه تعامالت فناورانه با اقتصاد بین الملل و

معاونت علمی و فناوری رئیس

صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان

جمهور

طرح سیاستهای پولی و اعتباری

بانک مرکزی

طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارافرینی

وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی

طرح گسترش پوشش استاندارد

سازمان استاندارد ایران

طرح امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی

وزارت جهاد کشاورزی

توان تولید ملی

سازمان

معاونت

طرح توسعه رقابت پذیری اقتصاد

وزارت اموراقتصادی و دارایی

( درون زایی

مدیریت و

توسعه امور

طرح تقویت نظام تامین منابع مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اقتصاد)

برنامه ریزی

تولیدی

برنامه ملی ارتقاء

کشور

طرح توسعه تولید صنایع دستی  ،فرش و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری

طرح سیاست تجاری (کنترل واردات) متناسب با توان

وزارت صنعت معدن و

داخلی کشور

تجارت

طرح رقابت پذیرکردن استانها

وزارت کشور

طرح توسعه و نوسازی صنایع کشور
طرح توسعه معدن و صنایع معدنی

بنیان کردن اقتصاد
و توسعه عدالت
اجتماعی

وزارت تعاون
کار و رفاه
اجتماعی

درجغرافیای مزیت کشور

امور برنامه
ریزی،آمایش

انفال

کشور

سرزمین و
محیط
زیست

برنامه ملی

عمومی وقطع

برنامه ریزی

وابستگی بودجه

کشور

امور تلفیق
بودجه

به نفت

برنامه ملی توسعه
اقتصاد دانش بنیان

کشور

طرح تحقق عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از

طرح توانمند سازی فقرا و محرومین
طرح سهم بری عادالنه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه

طرح بهینه سازی اندازه و ساختار دولت

مالی در بخش

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

طرح پایدار سازی منابع درآمدی دولت

مدیریت و

تجارت کشور
کشور

طرح اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

برقراری انضباط

وزارت صنعت معدن و

طرح بگار گیری ظرفیت ها وقابلیت متنوع

انسانی

سازمان

تجارت کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

طرح عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی
برنامه ملی عدالت

وزارت صنعت معدن و

وزارت
صنعت معدن

تحقیقات و

و تجارت

فناوری

کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور
سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت توسعه منابع انسانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

طرح اصالح ساختار مالی دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تقویت خوداتکایی استانها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

طرح افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع
حاصل زا صادرات نفت خام و گاز طبیعی تا قطع
کامل وابستگی بودجه به نفت

امور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه
طرح افزایش روند رشد نوآوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
معاونت علمی و فناوری رئیس
جمهور

طرح تشویق همکاریهای جمعی و مشارکت آحاد
مردم در اقتصاد

سازمان صدا و سیما
معاونت توسعه منابع انسانی

برنامه ملی گفتمان
سازی و فرهنگ

سازمان صدا

سازی اقتصاد

و سیما

مقاومتی

امور فرهنگ
گردشگری
و ورزش

طرح تقویت فرهنگ مدیریت جهادی

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور

طرح اصالح رفتارهای فعاالن اقتصاد ی و خانوارها
طرح گفتمان سازی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
معاونت توسعه منابع انسانی

طرح دولت الکترونیک و همراه

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور

طرح مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
برنامه ملی شفاف
سازی و سالم
سازی اقتصاد

طرح شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی اداری و
وزارت امور

معاونت

اقتصادی و

توسعه

دارایی

مدیریت

اقتصادی
طرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد
طرح توسعه و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و
امنیت حقوق مالکیت
طرح توسعه صنایع مبتنی بر نفت و گاز
طرح افزایش سهم تجارت نفت و گاز و فراورده های
نفتی در بازار ها ی جهانی

برنامه ملی توسعه

طرح ایجاد تنوع در بازار های هدف

ظرفیت تولید

طرح توسعه فناوری و تحقیق و پژوهش در نفت و

نفت و گاز و

گاز

تکمیل زنجیره

وزارت نفت

امور انرژی

طرح ایجاد ذخایر راهبردی بمنظور اثرگذاری در

پایین دستی و

بازارهای جهانی

توسعه بازار

طرح افزایش طرفیت تولید نفت و گاز از میادین
مشترک

برنامه ملی
هدفمند سازی
یارانه ها

وزارت کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
وزارت دادگستری
وزارت نفت
وزارت نفت
وزارت نفت
وزارت نفت
وزارت نفت
وزارت نفت

طرح استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه ها در فعالیت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

های تولید کاالها و خدمات

کشور

معاون اجرایی

امور اقتصاد

طرح بهره گیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای

رئیس جمهور

کالن

کاهش میزان یارانه مصرفی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

طرح توانمند سازی بخش خصوصی
طرح اصالح نظام مالی برای واگذاری فعالیتها به

برنامه ملی مردمی
کردن اقتصاد

امور بنگاهها

بخش غیر دولتی

وزارت امور

،شوراها و

طرح تداوم و تسریع اجرای سیاستهای ابالغی اصل

اقتصادی و

توسعه

44

دارایی

مشارکتهای

طرح محدود کردن نقش و وظایف دولت به امور

مردمی

حاکمیتی و تصدی های اقتصادی اجتماعی اجتناب

وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ناپذیر
برنامه ملی
سیاستهای پولی و
ارزی

رئیس کل
بانک مرکزی

-

طرح کاهش نقش دولت در اجرای طرح های عمرانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

طرح کارایی ،شفافیت و نظارت در بازار پول کشور

بانک مرکزی

طرح تنظیم سیاست ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد
مقاومتی

بانک مرکزی

-۵برنامه های دستگاههای اجرایی استان در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در سال13۹۵

بند :1تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور
توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه
اجرایی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه
اجرایی
اصالح ساختار و کارامد سازی تعاونیها واتحادیه
های روستایی و کشاورزی

سازمان تعاون
روستایی

آموزش ارکان و کارکنان تشکلهای روستایی،زنان،
توسعه و توانمندسازی تشکلها

کشاورزی ،تولید و....
انجام طرح مطالعات ایجاد شرکتهای سهامی
زراعی
عضوگیری نظام صنفی کارهای کشاورزی

کانون پرورش
فکری کودکان
ونوجوانان

بهره برداری از آثار نقاشی اعضای

چاپ کارت پستال نقاشی اعضای مراکز فرهنگی

مراکز فرهنگی هنری استان

هنری استان

بهره برداری از آثار سه ساالنه ی
سفال اعضای مراکز فرهنگی
هنری استان

جهاد دانشگاهی
اداره کل میراث
فرهنگی صنایع
دستی و
گردشگری

ساماندهی مراکز فراوری روستایی
گیاهان دارویی
مرمت بناهای تاریخی -فرهنگی

چاپ کتاب سه ساالنه ی آثار برگزیده جشنواره
کتیبه های سفالی با نقوش اسالمی

واحد

پیش بینی سال

سنجش

1395

تعاونی

25

نفر روز

1050

شرکت

2

نفر

3500

چاپ کارت
پستال
نقاشی
کتاب

فروش دست سازه های اعضای مراکز فرهنگی

برنامه ها و طرح های حفاظت های اضطراری و
مرمت بناها ،بافت ها و محوطه های تاریخی

مشارکت در حفاظت و مرمت

میزان رشد مشارکت بخش خصوصی در مرمت

بناهای تاریخی دارای مالکیت

بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی بر اساس

خصوصی

تفاهم نامه های امضائ شده

1
2

هنری
آموزشی پژوهشی

1

مرکز
برنامه

برنامه

 (20در صورت
تامین اعتبار)
10

41

نسبت موزه های راه اندازی شده به کل موزه های
راه اندازی موزه های غیردولتی

موجود ( وابسته ،مشارکتی ،خصوصی ،غیر

برنامه

2

وابسته)
احداث کمپ های کویرنوردی در

احداث کمپ های کویرنوردی در مناطق کمتر

مناطق کمتر توسعه یافته

توسعه یافته

مورد

10

تجهیز روستاهای هدف
گردشگری به امکانات و

تجهیز روستاهای هدف گردشگری به امکانات و

زیرساخت های مورد نیاز

زیرساخت های مورد نیاز گردشگری

مورد

5

گردشگری
لزوم استفاده از فن آوری های
جدید در کاهش مصرف انرزی
توسط تأسیسات گردشگری تحت
پوشش

لزوم استفاده از فن آوری های جدید در کاهش
مصرف انرزی توسط تأسیسات گردشگری تحت
پوشش

تهیه و تدوین استاندارد های

شناسایی رشته های صنایع دستی و نقاط قوت و

رشته های صنایع دستی

ضعف در جهت رفع مشکالت

استاندارد سازی فضای آموزشی

مورد

20

تدوین استاندارد فضاهای آموزشی  -خریدتجهیزات مورد نیاز

مورد

2

مترمربع

100

تدوین و استاندارد سازی
تجهیزات در مراکز آموزش صنایع

بررسی مشکالت تجهیزات صنایع دستی استان

دستگاه

2

دستی
اجرا و راه اندازی و پشتیبانی
سایت معرفی رشته های صنایع
دستی
برگزاری همایش تجلیل از
هنرمندان
تولید بسته های فرهنگی اعم از
بروشور ،کاتالوگ ،کتابچه ،سی
دی ،عکس و ...
تولید فیلم آموزشی -ترویجی
صنایع دستی
برگزاری نشست ها ،جشنواره،
همایش ملی ،کارگاه های
آموزشی تخصصی ،ترویجی

شناسایی رشته های صنایع دستی استان جهت
معرفی در سایت
شناسایی صنعتگران پیشکسوت در سطح استان
گرد آوری اطالعات در خصوص صنایع دستی
استان
مطالعه رشته های دارای مزیت بومی و اقتصادی
شناسایی رشته های دارای مزیت  -شناسایی و
اطالع رسانی به صنعتگران واجد شرایط

مستند نگاری و تکمیل پرونده

شناسایی رشته های مزیت دار و تکمیل پرونده

های ثبتی به صورت ملی ،جهانی،

های مربوطه

میراث ناماموس و منقول

سایت

صنعتگر

تعداد

دقیقه

تعداد

تعداد

1

2

2

---

2

3

تهیه بانک تصاویر (عکس) از آثار
صنایع دستی
ایجاد برند ملی صنایع دستی

جمع آوری تصاویر صنایع دستی استان
شناسایی رشته های دارای مزیت  -شناسایی
صنعتگران پیگیر در امر برند سازی

حضور و مشارکت در

شناسایی و اطالع رسانی به صنعتگران واجد

نمایشگاههای تخصصی

شرایط و معرفی انها جهت شرکت در نمایشگاه

دریافت نشان بین المللی

شناسایی صنعتگران و تولیدات دارای مزیت جهت

مرغوبیت کاال
دریافت نشان ملی مرغوبیت کاال
امکان سنجی و توسعه خوشه
های کسب و کار

حضور و عرضه در جشنواره
شناسایی صنعتگران و تولیدات دارای مزیت جهت
حضور و عرضه در جشنواره
شناسایی خوشه های کسب و کار

عدد

1

تعداد

1

مورد

30

عدد

2

عدد

10

خوشه

1

حمایت از رشته های تولیدی
صنایع دستی و تولید کنندگان
فاقد امکانات تولیدی به منظور

فراهم نمودن زمینه حضور در نمایشگاه های
صنایع دستی

رقابت پذیری در تولیدات با

مورد

1

کیفیت با بهره گیری از دانش فنی
و امکانات فرهنگی،تاریخی
اداره کل اوقاف
و امور خیریه
اداره کل پست

افزایش سرمایه گذاری در
فرصتهای نوین اقتصادی
موقوفات
راه اندازی سرویس های جدید
پستی با مشاکت سایر دستگاههای
اجرایی

مبادله قراردادهای مشارکت اقتصادی و سرمایه
گذاری با بخش خصوصی
تعریف فرآیند سرویس های جدید و عملیاتی
نمودن آنها

قرار داد

تعداد

5

3

اجرای طرح هادی

اجرای طرح هادی روستاهای باالی  20خانوار

روستا

20

تهیه طرحهای هادی

در فرآیند تهیه طرح های هادی باالی  20خانوار

روستا

20

مشارکت خیرین مسکن ساز و گروههای
تامین بخشی از منابع مالی مسکن

مشارکت مردمی در پروژههای بنیاد مسکن جهت

میلیارد ریال

30

تامین بخشی از منابع مالی
ساخت مسکن با استفاده از تسهیالت بانکی و
بنیاد مسکن

پیگیری احداث واحد های جهت
اقشار کم درآمد

همچنین استفاده از اراضی دولتی جهت حذف
فرآیندهای مربوط به اخذ پروانه و بیمه تامین

واحد

200

اجتماعی توسط بنیاد مسکن جهت خانه دار شدن
گروههای کم درآمد و اشتغال مسکن
اجرای مسکن مقاوم در روستاهای سطح استان با

ساخت مسکن روستایی

مشارکت متقاضیان
جذب اعتبارات بانکی

واحد

1000

میلیارد ریال

200

کمک به اجرای مسکن مقاوم محرومین در
کمک به ساخت مسکن محرومین
در روستاها
اصالح رویکرد و بهبود فرآیند
اداره کل

تدوین استاندارد های ملی

استاندارد

براساس نیاز سنجی و مزیت های
اقتصادی علمی و فناوری

روستاهای سطح استان با مشارکت متقاضیان
جذب اعتبار از محل مشارکتهای مردمی و ...

بین المللی در زمینه محصوالت و فناوری های

دانشجویان)

درصد

نفر -
ساعت

فراهم سازی بسترهای الزم جهت توسعه آموزش

نفر -

های مهارتی در صنایع و صنوف

ساعت

فراهم سازی بسترهای گسترش آموزش های
مهارتی در مناطق روستایی و عشایری (طرح
حرفه ای

ریال

5

دارای مزیت اقتصادی برای کشور

های جوار دانشگاهی (طرح شایستگی

آموزش فنی و

میلیارد

5

افزایش مشارکت د رفرایند تدوین استانداردهای

فراهم سازی بسترهای الزم جهت توسعه آموزش

توسعه مشارکت ذینفعان آموزشی

واحد

250

توانمند سازی روستاییان و عشایر)
فراهم سازی بسترهای گسترش آموزش های
مهارتی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی
(زندان ها و .)...

نفر -
ساعت
نفر -
ساعت

فراهم سازی بسترهای گسترش آموزش های

نفر -

مهارتی در مناطق نظامی و انتظامی ( پادگان ها)

ساعت

شناسایی نیازهای اموزشی تعاونیها

مورد

81000

80000

295000

150000

38000
20

توسعه آموزش در تعاونی ها
بمنظور ارتقاء بهره وری وافزایش
اداره کل تعاون

سهم تعاون

کار و رفاه

ریشه کنی و ارتقای تحصیلی

اجتماعی

جامعه هدف (کارگران واحدهای
کارگری

اولویت بندی آموزشی تعاونیها

پیگیری و اجرای ماده  155قانون کاردرخصوص
سوادآموزی کارگران

شهرداری

بهبود حوزه حمل و نقل شهری

ثبت نام و واگذاری تاکسی به متقاضیان

سرایان

خصوصی سازی خدمات شهری

جذب سرمایه گذار برای احداث

مورد

مورد
دستگاه

 -1توسعه منابع صندوق اشتغال
نیازمندان بابهره گیری ازمنابع
قرض الحسنه ،صندوق ملی و
کمیته امداد امام

نظام بانکی کشوروسایر اعتبارات

خمینی (ره)

(حقیقی و حقوقی )

پرداخت وام اشتغال  ،کارگشایی

نفر

اولویت قرار دادن به ارائه خدمات
حمایتی بصورت قرض الحسنه
توسعه وتمرکز منابع مالی مردمی

کمک معیشت به مدد جویان

نفر

6

1
3

امانت ودرآمد موقوفات به عنوان
دراختیار امداد درجهت کاهش
فقر وحمایت از محرومان
تکمیل بانک اطالعات نیازمندان
وتهیه نقشه جامع جغرافیای
فقرکشور
کاهش فرایند رسیدگی  ،حمایت
از نیازمندان ازطریق چابک سازی
تفویض اختیار ومتناسب سازی و
نیروی انسانی
ارزیابی مستمر برنامه ها و فعالیت
موسسات وابسته و توجه به میزان

بهبود ارجاعات از طریق ساماندهی فرایند ها و

کارآیی واثربخشی فعالیتها بمنظور

اجرای کامل زیر سیستم ها

فرایند

بازبینی ،اصالح یا حذف
فعالیتهای غیرضرور وتقویت
فعالیتهای مفید وموثر در تحقق
اهداف امداد امام (ره)

کمیته امدادامام
خمینی (ره)

مشارکت در تحقق اقتصاد

 -1کمک معیشت به مدد جویان

مقاومتی با تمرکز بر توانمند

 -2کمک به ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان

سازی فرهنگی ،اقتصادی و

 -3کمک به سوء تغذیه مددجویان

اجتماعی اقشار نیازمند

 -4کمک به ارتقاء شاخص های بهداشتی

 -2تالش برای پیشگیری از تولید

 -5کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه

نظام یافته فقر در کشور با تاثیر

مددجویان

گذاری بر قوانین و مقررات از

 -6پرداخت بیمه خدمات درمانی مددجویان

طریق تعامل با قوای سه گانه

شهری

 -3اتخاذ تدابیر الزم برای ایفای

 -7پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان

نقش دفاع از حقوق محرومان

 -8پرداخت حق بیمه مددجویان روستایی

جامعه در مراجع تصمیم گیری

 -9کمک به تامین مسکن طرح بازگشت مهاجرین

کشور برای امداد امام (ره)

به روستا

 -4تبادل تجربه با نهاد ها و مراکز

 -10کمک به امر ازدواج نیازمندان

سیاست گذاری امور حمایتی و

 -11پرداخت کمک های موردی

توانمند سازی اجتماعی و

 -12کمک به خرید ،تعمیر و بهسازی مسکن مدد

موسسات خیریه داخلی و

جویان

خارجی با اولویت سازمان های و

-13ترویج و احیاء فرهنگ احسان و نیکوکاری

کشور های اسالمی

واکرام ایتام و نشر سنّتهای حسنهی اسالمی ،جذب

 -5مشارکت در تامین و مقاوم

و جلب ،تمرکز و مدیریت زکوات ،صدقات،

سازی مسکن مدد جویان با

انفاقات ،اعانات و درآمد موقوفات حمایتی و

رویکرد معماری اسالمی ایرانی و

توانمندسازی که به نام امداد امام وقف میشود و

نفر

هویت بخشی به بافت روستایی

مصرف آنها در جهت رفع انواع محرومیتهای

به ویژه در مناطق محروم

نیازمندان مطابق ضوابط اسالمی.

 -6توسعه حمایت حقوقی و
قضایی نیازمندان جامعه هدف با
رویکرد پیشگیری و توانمند
سازی
 -7حمایت از زنان سرپرست
خانوار و استیفای حقوق ایشان و
اعمال تدابیر الزم در جهت
ساماندهی خانوارهای زن
سرپرست خانوار
 -8ایجاد مشوق های الزم برای
ازدواج و صیانت از نهاد مقدس
خانواده و ترویج سبک زندگی
اسالمی ایرانی در جامعه هدف
 -9فراگیر نمودن پوشش بیمه
درمان در کلیه نقاط محروم و
روستایی در جهت توسعه
راهبردی پیشگیری قبل از درمان
 -10ایجاد فرصت های جدید
اقتصادی با رویکرد توانمند سازی
گرو ههای هدف در عرصه های
کشاورزی ،دامپروری ،صنعت و
خدمات در مناطق محروم مطابق
با جغرافیای فقر کشور جهت
کمک به مهاجرت معکوس
 -11مدیریت زنجیره ای تولیدی
و دانش بنیان در حوزه کشاورزی
،صنایع تبدیلی و صنایع دستی در
مناطق محروم و روستایی کشور
بند 2
 -12تالش مستمر برای مردمی
شدن فعالیت های مربوط به انجام
حمایت های مردمی و معنوی از
محرومان با حفظ کرامت آنان و
تمرکز امداد (ره) بر مدیریت امور
خدمات

ساماندهی نیروی انسانی به گونه

استفاده بهینه از نیرو های مازاد موجود در بعضی

ای که ضمن رعایت تراکم دانش

رشته ها

آموزی مطلوب حداکثر استفاده از

رفع کمبود نیروی انسانی مورد نیاز ومتخصص با

منابع انسا نی موجود در آموزش

استفاده از نیرو های مازاد سایر مناطق

.وپرورش استان به عمل آید

85

درصد

تنظیم قرار داد های توسعه سنواتی براساس نیاز
های واقعی مناطق
استخدام نیروی انسانی براساس نیاز واقعی
تأکید بررعایت نرم مطلوب کالسی به منظور
استفاده مطلوب از نیروی انسان

ارتقاء سطح سواد

فرهنگ سازی عمومی جامعه با عزم جدی مسئو

اداره کل

لین استانی در راستای ریشه کنی بیسوادی

آموزش و

تشکیل کار گروه تخصصی باسواد نمودن اولیاء

پرورش

بیسواد دانش آموزان

95

درصد

آگاهی بخشی و اطالع رسانی از طریق صدا و
سیمای مرکز خراسان جنوبی با پخش تیزر و
نماهنگ از شبکه استانی
بهره مند ی از ظرفیت های اصحاب رسانه در
جهت ایجاد انگیزه برای بیسوادان
حفاظت خاک و کنترل د رحوزه
اداره کل منابع

های آبخیز

طبیعی

حفاظت خاک و مقابله با بیابان

اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوانداری
طرح جامع مقابله با بیابان زایی

هکتار
هکتار

37000
70000

زایی
تعاون روستایی

ارتقاء و توانمدسازی مدیریت

ایجاد شرکتهای تخصصی تعاونی کشاورزی منابع

شرکت

منابع طبیعی و مشارکت مردم در

طبیعی و آبخیزداری

تعاونی

7

حفاظت و بهره برداری( از منابع
طبیعی )
اداره کل امور

حفاظت ،حمایت،احیاء وتوسعه

عشایر

جنگلها ومراتع

شرکت

برخوردای از صرفه های

شهرکهای

اقتصادی ناشی از هم افزایی

صنعتی

واحدهای تولیدی

پوشش سوخت رسانی وانرژی درمناطق عشایری

خانوار

1000

اجرای پروژه توسعه خوشه ای
فراهم نمودن تعداد  119هنرستان ،تعداد309

اداره کل
آموزش و
پروش

محل رشته و آموزش تعداد 8613هنرجو برای
توسعه رشته محل ها

کسب آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی به
منظور توسعه کارآفرینی وشکوفایی ورونق
اقتصادی جامعه

درصد

45

طرح کاردان با هدف ترویج

معرفی مشاغل

فرهنگ تعاون و کارآفرینی
اجرای طرح تفکیک آب شرب از

صرفه جویی د رمصرف آب شرب

تعداد
متر

 40جلسه
2000

فضای سبز
شهرداری قاین

مطالعات طرح جامع پسماند

دفع اصولی پسماند

نوسازی ناوگان حمل و نقل

کاهش هزینه و ارائه خدمات بهتربه مردم

دستگاه

2

واگذاری خدمات به بخش

کاهش هزینه و نظارت بهتر

-

-

خصوصی از قبل فضای سبز و ..
شهرداری

کارآفرینی و به حداکثر رساندن

اسفدن

مشارکت آحاد جامعه

واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی
اولویت دادن به پروژه هایی که با هزینه کمتر دامنه
شمول و سطح پوشش بیشتری از خدمات شرکت
منتفع خواهند شد
کارسنجی فعالیت ها و واگذاری خدمات به بخش
خصوصی

توسعه کارآفرینی و به حداکثر

تعریف شرح وظایف و تقسیم کار در راستای

شرکت آب و

رساندن مشارکت آحاد جامعه در

افزایش بهره وری با بازنشستگی و جابجایی و

فاضالب استان

امور اقتصادی

کاهش نیروی انسانی
اجرای تله متری تاسیسات و نصب دوربین های
کنترلی
رعایت اصول پدافند غیر عامل
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای
پروژه ها

تعیین هزینه تمام شده تربیت
دانشجو به تفکیک گروه ،مقطع و
رتبهبندی دانشگاه و توافق با

انجام محاسبات هزینه های تمام شده

نفر

معاونت نظارت راهبردی

ارتقا رتبه
دانشگاه

رئیسجمهوری
تطبیق ظرفیت پذیرش دانشگاهها
دانشگاه بیرجند

مطابق با بودجه اختصاص یافته

ارزیابی موقعیت دانشگاه با توجه به بودجه

نفر

دولت
پذیرش دانشجوی نوبت دوم بر
اساس قیمت تمام شده هر

انجام محاسبات هزینه های تمام شده

نفر

دانشگاه
توسعه تعامالت علمی بینالمللی
با کشورهای هدف

تعامل با کشور افغانستان

نفر

گسترش گرایش
های پرکاربرد
بر اساس %10
پذیرش
بر اساس %10
پذیرش

بودجه

رشد تعداد همایشهای معتبر

زمینه سازی و تعامل برای برگزاری

بینالمللی برگزار شده در استان

دانشگاه

رشد تعداد مجالت ایرانی
نمایهشده در ISI
برقرسانی به روستاهای باالی 10
خانوار

پژوهشی

سوق دادن مجالت به سمت ISI

تعداد

2

حمایت مالی

45

یک میلیارد ریال

درصد روستاهای برخوردار باالی  10خانوار

درصد

100

تقویت انجمنهای علمی
شرکت برق

پژوهشی

 5%اعتبار

-2پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری
به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و
دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

واحد سنجش

اجرایی
جهاد دانشگاهی

پیش بینی سال
1395

تشکیل گروه پژوهشی بهینه

کشت زمین ( 14هکتار) با رویکرد تحقیقاتی و ایجاد

سازی تولید و فراوری گیاهان

آزمایشگاه

در طول سال

-

دارویی
اداره کل پست

باز مهندسی سرویس های پستی

تغییر فرآیند سرویس

تعداد

2

گسترش پژوهشهای کاربردی(

اجرای طرحهای تحقیقاتی زراعی ،باغی،

تعداد

37

برنامه ارتقاء توان تولید ملی)

اجرای طرحهای تحقیقاتی گیاهپزشکی

تعداد

10

اجرای طرحهای تحقیقاتی آب و خاک

تعداد

7

اجرای طرحهای تحقیقاتی منابع طبیعی

تعداد

5

itبر مبنای
جهاد کشاورزی

اداره کل

اصالالالالالح رویکردنظالالالالارت بالالالالر

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم بمنظور

استاندارد

اجالالالرای اسالالالتانداردهای ملالالالالی

حمایت همه جانبه و هدفمند از صادارت کاالها و

محصالالالوالت و خالالالدمت مالالالورد

خدمات به تناسب ارزش افزوده

درصد

5

نیاز داخلی
اعطای معافیت های مالیاتی در اجرای ماده  28آیین نامه
اداره کل امور

حمایت مالی از شرکتهای دانش

مالیاتی

بنیان

مبلغ

متناسب با انجام

اجرایی قانوم حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و

تکالیف و

واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر

درخواست مودی

در پارکهای علم و فناوری نسبت به درآمدهای حاصل از
فعالیتهای مذکور در مجوز

شرکت

ایجاد مشوق های صادراتی

2

محصوالت و خدمات دانش بنیان
ایجاد مشوقهای سرمایه گذاریمناسب
تسهیل تبدیل واحد هایسازمان صنعت
معدن و تجارت

ایجاد و توسعه واحد های دانش بنیان صنعتی

اقتصادی به واحد های دانش بنیان
ایجاد و توسعه واحد های دانشبنیان با همکاری پارک علم و
فناوری استان
توسعه صادرات کاال و خدمات

تعداد میز /کارگروه تخصصی

مورد

5

دانش بنیان و ارزش افزوده باال از
طریق حمایت های هدفمند و بلند
مدت در این حوزه
اجرای جشنواره هاو مسابقات در سطح هنرستان های
اجرای جشنواره ها و مسابقات

استان به منظور شکوفا نمودن خالقیت ها و نوآوری های

درصد

40

هنرجویان وخدمات دانش بنیان
اداره کل آ موزش

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل

و پرورش

به هدف معرفی مشاغل جدید و
نوآوری در مشاغل و هدایت

معرفی مشاغل

نیروی جویای کار از مشاغل
دولتی به مشاغل خصوصی
ارتقاء تعامالت با بخش ها ی غیر دولتی برای سرمایه
گذاری در آموزش عالی سالمت
صدو رمجوز به موسسات آموزش عالی غیر دولتی واجد
شرایط برای ارائه آموزشها ی آزاد سالمت در استان تا
دانشگاه علوم

خلق ثروت دانش بنیان د رعرصه

پایان برنامه در چارچوب ضوابط

پزشکی

آموزش عالی سالمت

حرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه
سالمت
ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی فارغ التحصیالن گروه
پزشکی و سالمت
کاهش نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان
کشف و استقرار مجاری نوین درآمدزایی در نظام
سالمت
تشکیل دفتر مستقل تحقیقات و بهره وری مطابق ساختار
جدید تشکیالتی

شرکت آب و
فاضالب استان

توجه به سرمایه دانشی و مدیریت

بروز رسانی شاخص های ارزیابی امور تابعه

دانش و

مبادله تفاهم نامه با اداره کل استاندارد  ،سازمان فنی و

ساماندهی نظام نوآوری

حرفه ای  ،نظام مهندسی ساختمان بجهت استفاده از

تعداد

12

ظرفیت علمی و فنی جهت ارتقاء تخصص و مهارت
کاری پرسنل
تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی با فنی و حرفه ای
برگزاری نشست با سازمان نظام مهندسی و کارگروه
تخصصی
برگزاری کارگاه مدیریت دانش برا ی مدیران
شبکه سازی مراکز تحقیقاتی و
شرکت های دانش بنیان  :توسعه
و تقویت شبکههای مناسبات
منطقه ای و ملی و رصد
متخصصین بین المللی

پارک علم و

ارسال نامه به دانشگاه ها ،سازمان ها و  ...در خصوص
معرفی متخصصین استان خراسان جنوبی در خارج از
کشور
ایجاد ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی(افراد در گروه
شوند و زمینه مذاکره ،مشاوره و  join ...های مختلف

1

فراهم گردد)
برگزاری دوره های کوتاه مدت ویژه آموزشی فناور محور

10

ایجاد خوشه های دانش بنیان

4

بهره گیری از توان استانی و

تشکیل تیم های کاری پایلوت در پارک جهت ایجاد

مسئولین

اشتغال

فناوری

1

1

تشکیل شرکت های مرکب از پارک علم و فناوری و

1

شخص حقیقی و سازمان یا اداره خدمات گیرنده

60%

حمایت از نفوذ فناوری های برتر در صنایع موجود

2

گسترش تفاهم نامه هاو قراردادها با صنایع بزرگ با هدف
حمایت از فعالیت فناوران
ترویج فناوری در صنایع

1

طراحی و راه اندازی کلینیک صنعت در پارک

60%

مذاکره با اساتید دانشگاه و تشکیل بانک جامعی از
متخصصین در حوزه های مختلف برای در اختیار گذاشتن
حوزه صنعت

1

راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت به صورت مجازی
طراحی و پیادهسازی سیستم مراکز
دانشگاه بیرجند

رشد دانشگاهی /شرکتهای
دانشبنیان

حمایت علمی و مالی

تعداد

1

 .3محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویتِ
رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

پیش بینی سال

واحد سنجش

1395

اجرایی
افزایش آیدهی

مطالعه،

مکعب

بازسازی و
افزایش ظرفیت خط انتقال

نوسازی
ارتقاء بهرهوری و بهبود راندمان

تاسیسات

تاسیسات آبی

تامین آب از

هزار متر

315/36

هزار متر

1639/872

مکعب

منابع زیرزمینی

افزایش ظرفیت آبگیری

متر مکعب

9040

افزایش ظرفیت شبکه توزیع

هزار متر

810/3

(چاه)

مکعب

شفاف سازی هزینه تمام شده و تعیین

شرکت آب و
فاضالب روستایی

تکلیف مابه التفاوت هزینه تمام شده

محاسبه هزینه تمام شده آب و فاضالب با رعایت

و تعرفه های فروش تکلیفی

بازده(نیبت نرخ فروش به هزینه تمام شده)

توسعه بهره برداری از آب های

احداث تاسیسات نمک زدایی با هدف تامین آب

غیرمتعارف از قبیل پساب ها ،زه آب

شرب و بهداشت

درصد
25
طرح

13

ها ،آب های شور و لب شور به
عنوان منابع آب جدید توسط بخش
غیردولتی
بودجه ریزی هدفمند جهت تکمیل طرح های با

درصد

اولویت باالتر(اب)

جمعیت تحت

70/58

پوشش شبکه
اولویت بندی و تعیین تکلیف
طرحهای نیمه تمام منابع آب (آبفا)

آب
بودجه ریزی هدفمند جهت تکمیل طرح های با

درصد

اولویت باالتر(فاضالب)

جمعیت تحت

2/02

پوشش شبکه
فاضالب
شهری
اداره کل پست

کاهش هزینه های عوامل تولید

بازنگری و انقباضی نمودن هزینه های فرآیند های

خدمات

پستی

بهبود مدیریت مصرف آب در بخش

احیاء و مرمت قنوات

درصد

3

کیلومتر

25

کشاورزی
ارتقای مدیریت آب بخش کشاورزی
و در اولویت قرار دادن افزایش

طرحهای نوین آبیاری

هکتار

1000

راندمان آبیاری در کلیه مراحل با
تاکید بر اجرای روشهای نوین
آبیاری
پروژه افزایش تولید در محیطهای

احداث مجتمع های دامپروری و گلخانه ای

هکتار

75

کنترل شده گلخانهای
صدور مجوز بهرهبرداری جذب مواد اولیه

تن

30040

سرمایه گذاری جذب مواد اولیه

میلیون ریال

270000

کاهش ضایعات واحدهای تولیدی

تعداد

9

فرآوری گیاهان دارویی

لیتر

220

فرآوری محصوالت محوری استان( زرشک -

تن

1158

زعفران  -عناب  -انار)
جهاد کشاورزی

افزایش فرآوری محصوالت ،کاهش

ایجاد سردخانهها و انبارهای کشاورزی

تن

8000

ضایعات در تولید و فرآوری

بررسی و مبارزه و پایش بیماریهای دام

تعداد نمونه

3,073

توسعه خدمات بهداشتی دام در مناطق عشایری

نوبت سر

909,745

توسعه مبارزه و کنترل بیماریهای انگلی دام

نوبت سر

2,267,448

کنترل سل گاوی

نوبت سر

21,526

کنترل بروسلوز

نوبت سر

689,307

سایر بیماریهای مشترک

نوبت سر

122,752

ایجاد و توسعه زنجیره سرد

مترمکعب

3

،دستگاه
توسعه شبکه قرنطینه مرزی

باب

1

ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

واحد

1

تکمیل ،تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهها و مراکز

باب

1

تشخیص مرجع دامپزشکی
پایش باقیمانده های دارویی ،هورمونی ،سموم

نمونه/آزمایش

155

شمیایی و  ......در فرآورده های خام دامی
توسعه نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز تولید

واحد

3,135

،توزیع و عرضه فراورده های خام دامی
توسعه و راه اندازی واحدهای دامپزشکی بخش

واحد

5

خصوصی
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بخش خصوصی

واحد

1

پرداخت غرامت دام های راکتور

راس

67

توسعه نظارت های شرعی در کشتارگاهها و مراکز

مورد

298

تولید فراورده های خام دامی
توسعه کمی و کیفی بازرسی بهداشتی گوشت در

الشه

658,660

کشتارگاههای دام
توسعه پوشش بیمه دام

قطعه

16,415,143

توسعه و راه اندازی واحدهای دامپزشکی بخش

واحد

3

خصوصی
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بخش خصوصی

باب

1

توسعه نظارت های شرعی در کشتارگاهها و مراکز

مورد

384

تولید فراورده های خام دامی
توسعه نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز تولید

مورد

3,229

،توزیع و عرضه فراورده های خام دامی
توسعه کمی و کیفی بازرسی بهداشتی گوشت در

الشه

13,284,751

کشتارگاههای طیور
بررسی و مبارزه و پایش بیماریهای طیور

تعداد نمونه

13,680

کنترل و مبارزه با اپیدمیها غیر بومی در طیور

تعداد نمونه

86,926

اصالح ناوگان بهداشتی حمل و نقل دام و فراورده "

دستگاه

37

های خام دامی
غنی سازی آب خروجی استخرها و

حذف کانون بیماریهای طیور

کانون

4

احداث استخرهای دو منظوره

باب

938

کاهش مصرف کودهای شیمیایی
توسعه صادرات محصوالت

تولید صنایع دستی داری

مترمربع

550

کشاورزی و مواد فرآوری شده

تولید صنایع دستی غیر داری

مورد

300

ارتقاء و توانمندسازی مدیریت منابع

ایجاد شرکتهای تخصصی تعاونی کشاورزی منابع

تعاونی

7

طبیعی و مشارکت مردم در حفاظت

طبیعی و آبخیزداری

و بهره برداری
اصالح ساختار و کارامد سازی تعاونیها واتحادیه

تعاونی

25

های روستایی و کشاورزی
توسعه و توانمندسازی تشکلها

افزایش تولید در محیطهای کنترل

آموزش ارکان و کارکنان تشکلهای روستایی،زنان،

نفرروز

1050

کشاورزی ،تولید و....
انجام طرح مطالعات ایجاد شرکتهای سهامی زراعی

شرکت

2

عضوگیری نظام صنفی کارهای کشاورزی

نفر

3500

توسعه ونوسازی گلخانه ها

هکتار

20

شده گلخانهای

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی
بخش کشاورزی( برنامه ارتقاء توان
جهاد کشاورزی

تولید ملی)

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی زیربخش زراعت

دستگاه

380

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی زیربخش یاغبانی

دستگاه

214

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی زیربخش امور دام

دستگاه

200

و ابزیان
تامین و توزیع ماشین آالت  ،ادوات و دنباله بندهای

دستگاه

7

کشاورزی..............
مصرف بهینه آب کشاورزی( برنامه
)ارتقاء توان تولید ملی

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی

هکتار

140

افزایش کارایی انتقال آب( برنامه

احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی

کیلومتر

150

)ارتقاء توان تولید ملی

انتقال آب با لوله

کیلومتر

782

پروژه تجهیز و نوسازی و ساماندهی

احداث شبکه های زیر سدها

هکتار

400

اراضی کشاورزی( برنامه ارتقاء توان
تولید ملی
اداره کل استاندارد

تمرکز بر انتشار و ترویج

حمایت از نشر و آموزش استانداردهای ملی توسط

استانداردهای ملی مورد نیاز

ناشرین و موسسات تایید صالحیت شده بخش

محصوالت داخلی

خصوصی در اشکال مختلف مانند کتاب ،لوح

درصد

5

فشرده  ،نرم افزار
آموزش فنی و
حرفه ای

جذب مربیان تونمند و ارتقاء و
توانمند سازی منابع انسانی
ارتقای ایمنی ،بهداشت و سالمت
نیروی کار

جذب مربیان حق التدریس به صورت پیمانی
توانمند سازی کارکنان از طریق اجرای آموزشهای

نفر
ساعت

65
5500

کوتاه مدت
افزایش کمیته های حفاظتی و بهداشت کار
انجام بازرسی بمنظور نظارت برحسن اجرای

درصد

205

مورد

4746

توسعه دوره های اموزشی ضمن کار

آموزش مسایل ایمنی برای کارگران و کارفرمایان

نفر ساعت

6297

ایجاد بانک اطالعاتی جامع بنگاههای

شناسایی واحدهای مشکل دار

واحد

18

اداره کل تعاون

مشکل دار در راستای حفظ و

کمک به واحدهای مشکل دار

واحد

63

کار و رفاه

توانمندسازی سرمایه انسانی

حمایت از افراد شاغل

نفر

5963

اجتماعی

اختصاص صرفه جویی های ناشی از

ترویج انعقاد قرارداد پاداش بهره وری

مورد

3

نفر

100

افزایش بهره وری به نیروی کار

مقررات قانون کار

ارتقاء سطح دانش و آگاهی های

برگزاری دوره های اموزشی پیشگیری از اسیبهای

عمومی کارگران

اجتماعی

ارتقاء بهره ور ی از طریق نیروهالای
کارگری مولد  ،متخصص و مبتکر

بررسی پرونده های کارگران ،گروههای کار ،
واحدها و تالشگران نمونه و انتخاب نفرات برتر

نفر

6

استانی(تشکیل کمیته ارزیابی وداوری )

توسعه آموزش در تعاونی ها بمنظور

برگزاری دوره آموزشی برای اتحادیه واتاق

ارتقاء بهره وری وافزایش سهم تعاون

تعاون

نفر ساعت

4000

اعطای نرخ صفر مالیاتی به واحدهای تولیدی و
معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که از طرف
اداره کل امور

حمایت مالیاتی از شرکتهای تولیدی

وزازتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری

مالیاتی

و معدنی

صادر یا قرارداد استخراج یا فروش منعقد می شود

متناسب با انجام
مبلغ

تکالیف و
درخواست مودی

وسایر تسهیالت و معافیتهای پیش بینی شده در
اجرای ماده  132اصالحیه ق.م.م
تأکید بر ظرفیتهای خاص استان نظیر
فرآوری مواد معدنی در راستای
افزایش بهره وری و حمایت

تعداد جواز تأسیس و پروانه بهره برداری

فقره

20

پرداخت یارانه تسهیالت

میلیارد ریال

10

وین بسته حمایتی در راستای تشویق سرمایه گذاران
جهت ایجاد صنایع معدنی

مورد

1

تسهیالتی از صنایع مرتبط با این
سازمان صنعت

ظرفیتها با رویکرد صادراتی

معدن و تجارت

شناسایی و تعیین تکلیف بدهی
واحدهای تولیدی به بانکها ،امور

برگزاری جلسات کارشناسی و کارگرده ستاد تسهیل

جلسه

30

مالیاتی و تأمین اجتماعی
مطالعات اکتشافی و کاربردی مواد
معدنی

پروژه

عدد

3

توسعه زیرساخت های بخش
صنعت ،معدن و تجارت اعم از راه،
آب ،برق ،انرژی (گاز طبیعی) و
شبکه های ارتباطی ،نمایشگاهها و

طرح توسعه زیر ساخت ها

طرح

3

پایانه های تجاری و گمرکات -
زیرساختهای بخش معدن
ایجاد تسهیالت برای ورود کاالهای
خام و مواداولیّه موردنیاز صنایع
کشور به جای محصول نهائی نظیر
ورود دام جهت عملآوری و

افزایش اقالم فهرست کاالی مرزنشینان

مورد

7

بستهبندی و ورود مواد معدنی
جهت فرآوری در استان  -افزایش
اقالم فهرست کاالی مرزنشینان
تفویض اختیار 100درصد امور
مربوط به صادرات و واردات به
استانها (تفویض برخی از اختیارات
کارگروه ماده  ،12تفویض اختیار
مجوز خروج کاالی مرزنشینان،

تعداد رویه ها /موارد تفویض اختیار

مورد

2

تفویض اختیار رویههای گمرکی،
بهداشتی ،فرنطینهای مرتبط با
واردات کاال با توجه به شرایط و
مزیتهای هر منطقه)
ساماندهی و توسعه بازارچههای
مرزی با ایجاد زیرساخت و

اجرای طرح ساماندهی فضایی و توسعه بازارچه

خصوصیسازی بازارچههای مرزی

مرزی ماهیرود

مورد

1

توسعه زیرساخت های بخش
صنعت ،معدن و تجارت اعم از راه،
آب ،برق ،انرژی (گاز طبیعی) و
شبکه های ارتباطی ،نمایشگاهها و
پایانه های تجاری و گمرکات

تعداد طرح های انجام شده

طرح

4

ارتقائ کیفیت تولیدات فرش دستباف
 -برگزاری دوره های آموزشی منجر

برگزاری دوره های آموزشی

نفرساعت

30000

به تولید
بهساز ی و ارتقاء راندمان تاسیسات
آبی

رفتار نگاری سالیاانه سدها
سرویس دوره ای تاسیسات مکانیکی و الکتریکال

گزارش

2

سد

7

برگزاری نشست های مشترک با جهاد کشاورزی و
سایر ارگان های ذیربط در خصوص جایگزینی

شرکت آب

پساب تصفیه خانه فاضالب بیرجند با آب چاههای

منطقه ای

کشاورزی
ایجاد خط انتقال پساب جهت جایگزینی
اصالح ساختار تامین منابع آب

انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب به اراضی
تحویل چاه کشاورزی بمنظور جایگزینی پساب
شهرکها و نواحی صنعتی دارای آب
میزان آب تامین شده (برای فاز عملیاتی)
شهرکها و نواحی صنعتی دارای برق

تکمیل زیرساختهای شهرکها و
نواحی صنعتی

میزان برق تامین شده (برای فاز عملیاتی)
شهرکها و نواحی صنعتی دارای گاز
شهرکها و نواحی صنعتی دارای تلفن ثابت

شرکت شهرکهای

شهرکها و نواحی صنعتی دارای فیبر نوری

صنعتی

قراردادهای منعقده از محل طرح کمک به نوسازی

میلیون متر
مکعب
حلقه
شهرک و
ناحیه
لیتر بر ثانیه
شهرک و
ناحیه
مگاوات
شهرک و
ناحیه
شهرک و
ناحیه
شهرک و
ناحیه

2
1
1
15
0
12
3
4
1

تعداد
میلیون ریال

24,000

نفر

14

برگزاری دوره های آموزشی برای

تعداد دوره های برگزار شده

دوره

30

شاغلین واحدهای صنعتی

تعداد نفرات آموزش دیده

نفر

330

اجرای طرح کمک به نوساز ی و

مبالغ قراردادهای منعقده از محل طرح کمک به

تجهیز ساختار صنایع

نوسازی و تجدید ساختار صنایع
اشتغالزایی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید
ساختار صنایع

بهره برداری از مراکز ارتقاء مهارتهای
فنی و حرفه ای در شهرکهای صنعتی

قانونی

کیلومتر

40

7

و تجدید ساختار صنایع

اداره کل پزشکی

تعداد

9

تعداد مراکز
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

توانمند سازی نیروی انسانی

برای کلیه ی کارکنان و توجه ویژه به
پژوهشهای کاربردی

نفر-ساعت

 2500نفر  -ساعت

تأکید برتولیدی نمودن محصوالت هنرستان های
اداره کل آموزش

تولیدی نمودن هنرستان ها

و پرورش

شهرداری اسفدن
مدیریت حج و
زیارت

استان متناسب بارشته وجغرافیا وقابلیت های هر
شهرستان وسهیم نمودن هنرجویان وهنرآموزان در

درصد

25

سود حاصل ازتولید
تالش برای توسعه ی ورزش

-تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور دستگاه

خانواده ها از طریق بهره مندی از

ها و نهادهای مرتبط.

فضاهای آموزشی ،پرورشی و

-آموزش ورزش همگانی در مراسم صبحگاهی

ورزشی مدارس به ویژه در روزهای

دانش آموزان.

تعطیل.

-آموزش مهارت های زندگی در مدارس.

اجرای طرح و برنامه ها مطابق

-اجرای طرح مدیریتی تدبیر

تفاهم نامه ساالنه

-اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه

بهره وری در تولیدات

به منظور بهره وری در تولید باتقویت عوامل تولید

توانمند سازی نیروی کار و رشد
بهره وری
دوره آموزشی

درصد

درصد
درصد

جذب25%دانش
آموزان

100درصد تدبیر
5درصد تعالی
25

برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان
برگزار ی دوره های آموزشی برای کارکنان و
کارگزاران
استفاده از مشاورین مجرب در بحث کنترل کیفیت
کاالهای خریداری شده با انجام بازرسی های سطح
 1و  2متناسب با نوع پروژه
برگزاری کارگاه های آموزشی عملیاتی مرتبط با
بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب

شرکت آب و

رشد بهره وری و توانمند سازی

ارتقاء فرایند و افزایش ظرفیت تصفیه خانه

فاضالب استان

نیروی کار

بیرجنددر قالب طرح پژوهشی
برگزاری مسابقات و ارزیابی تیمهای عملیاتی رفع
اتفاقات و حوادث و افزایش آموزشها
برگزاری مانورها در جهت مدیریت بحران ها در
سطح شرکت و امور ها
مستند سازی تجربیات

بازنگری سرفصل دروس با هدف
روزآمد نمودن علمی آموزشها و

روز آمد کردن سرفصل ها

تعداد

20

وافزایش مهارتآموزی بر اساس نیاز
برنامهریزی برای اجرای دورههای
دانشگاه بیرجند

آموزشی در مدت زمان استاندارد و
جلوگیری از تطویل دورهها
افزایش بهرهوری آموزشها از طرق
همراستا کردن آموزشها با نیاز
بخشهای اجرایی و اقتصادی کشور

آموزش مستمر و جلوگیری از تعطیالت غیر ضرور
و بازنگری برنامه ترمی
بررسی نیاز های نهاد های اجرایی و اقتصادی استان
از نظر نیروی کار الزم

تعداد

تعداد

در هر نیمسال
حداقل  10مورد

 5مورد

برنامهریزی برای تولید تجهیزات
آزمایشگاهی مورد نیاز توسط

تهیه لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه از

ریال

نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل

شرکتهای دانشبنیان

حداقل  50درصد
بودجه تجهیزات

طرح کاهش تلفات که در راستای آن
هدفگذاری مناسبی برای میزان کاهش

درصد تلفات

تلفات ساالنه تعیین شده و برای نیل

7.8

درصد

به آن برنامه ریزی می شود.
جایگزینی کلیه

ابالغ دستورالعمل استفاده از کابلهای آلومینیومی
بجای کابلهای مسی در شبکه با رعایت مالحظات

-

مهندسی

شرکت برق

برای بهینه سازی انرژی در طراحی
و بهره برداری از شبکه های انتقال
و توزیع

 120به کابلهای
آلومینیومی

تدوین و ابالغ دستورالعمل اجرای سیستم اتصال
توسعه فعالیتهای طراحی ومهندسی

کابلهای تا سایز

زمین با استفاده از کابل تک رشته آلومینیومی بجای

استفاده از کابلهای
-

 1*25مسی

آلومینیوم در
طرحهای جدید
استفاده کابل فشار

فرهنگ سازی استفاده از کابلهای خودنگهدار فشار
ضعیف آلومینیومی بجای سیمهای لخت مسی

-

ضعیف در کلیه
شبکه های فشار
ضعیف

تدوین دستورالعمل محدودیت شعاع تغذیه
ترانسفورماتورهای توزیع جدید
تدوین دستورالعمل محدودیت شعاع تغذیه
ترانسفورماتورهای توزیع موجود
توسعه فعالیتهای تعمیر و نگهداری
شبکه ها بروش خط گرم (بدون
اعمال خاموشی)

میزان انرژی که بروش خط گرم از قطع آن
خودداری شده است

متر
متر

مگاواتساعت

در شهر  120متر و
در روستا  250متر
در شهر  240متر و
در روستا  400متر
2400

-۴استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کاهش ،

شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

ارائه سرویس های غیر حضوری
اداره کل پست
بنیاد مسکن
جهاد کشاورزی

واحد سنجش

پیش بینی سال
1395

ایجاد سرویس نوین

تعداد

2

پرداخت تسهیالت ساخت و

پرداخت تسهیالت ساخت و خرید مسکن در شهرهای

میلیارد ریال

30

خرید مسکن

زیر  25000نفر جمعیت در شهرها

برای مشتریان

پروژه توسعه تکنولوژی در

نوسازی ماشین آالت کشاورزی

دستگاه

157

واحدهای تولیدی و صنایع

افزایش اعطای تسهیالت بهسازی و نوسازی

میلیون ریال

500

کشاورزی
اداره کل
استاندارد
اداره کل راه و
شهرسازی

اصالح رویکردنظارت بر اجرای
استانداردهای ملی محصوالت و
خدمات مورد نیاز داخلی
استفاده ازظرفیت اجرای
هدفمندسازی یارانه ها درجهت
بهره وری کاهش شدت انرژی

ایجاد بستر مناسب جهت اعطای گواهینامه انطباق معیار
مصرف اترژی
استفاده از فناوری نوین در ساختمانها درراستای ذخیره
سازی انرژی در جهت افزایش عمر آن

درصد

-

10

-

تالش برای هدایت منابع ناشی از
هدفمندی یارانه ها به برنامه های
کمیته امدام امام

حمایتی وتوانمندسازی دهکهای

خمینی(ره)

پایین درآمدی خانوارهای کشور
در جهت ارتقاء شاخصهای

پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان

پرداخت حق بیمه مددجویان روستایی

نفر

نفر

عدالت اجتماعی
کاهش هزینه تمام شده واحد
شرکت شهرکهای
صنعتی

تولیدی و پرداخت یارا نه
تسهیالت طرح کمک های فنی و
اعتباری و طرح نوساز ی و کمک
به تجدید ساختار صنایع

شرکت آب و
فاضالب استان

قراردادهای منعقده از محل طرح کمکهای فنی و
اعتباری
مبالغ قراردادهای منعقده از محل طرح کمکهای فنی و
اعتباری
اشتغالزایی از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری
کاهش شدت انرژی با استفاده از الکترو پمپ های با

کاهش شدت انرژی

راندمان باالتر و از رده خارج کردن الکتروپمپ های
تعمیری

تعداد
میلیون ریال
نفر

5
15,000
10

 .۵سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،بویژه با
افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه.
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

واحد سنجش

اجرایی
اداره کل پست

کارمزدی نمودن پرداخت
های غیر مستمر کارکنان

پیش بینی سال
1395

تبدیل پرداختی های غیر مستمر از وقت مزدی به کارمزدی
تجهیز مراکز جمع آوری شیر

تعداد

3

ساماندهی و بهینه سازیی فروشگاههای مصرف و مراکز
عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی تعاونیها و اتحادیه های
جهاد کشاورزی

تقویت و تکمیل زنجیره
تولید و عرضه محصوالت

تعداد

27

روستایی و کشاورزی
بهره برداری از غرف موقت
برگزاری و حضور در نمایشگاه برای عرضه محصوالت
تعاونیها

تعداد

5

نمایشگاه

17

-1انجام معاینات بد استخدام طبق ماده  90قانون تامین

مینیمم حوادث

اجتماعی
اداره کل تامین

ارتقاء ایمنی بهداشت و

-2تناسب شغل با فعالیتهای جسمانی بیمه شده

اجتماعی

سالمت اداری

-3استفاده از حداکثر تجهیزات و امکانات ایمنی

بازای هر 1000
تعداد

نفر بیمه شده
درمعرض خظر

-4به حداقل رساندن عوامل زیان آور

حادثه

برگزاری دوره آموزشی در خصوص موارد  3و  4فوق
توسعه مشاوره آموزشی شغلی در تمامی مراکز

نفر

2500

توسعه کمی و بهینه سازی فضاهای فیزیکی مراکز آموزشی

متر مربع

2050

آموزش فنی و

توسعه و ارتقاء آموزشهای

توانمند سازی زنان از طریق آموزشهای مهارتی

درصد

40

حرفه ای

فنی و حرفه ای

اشاعه آموزشهای فنی و حرفه ای در مراکز ثابت و سیار

نفر ساعت

1500000

نفر ساعت

850000

صدور پروانه کار

نفر

19

تمدیدپروانه کار

پروانه کار

30

تعداد جلسات هیات فنی اشتغال

جلسه

2

انجام بازرسی بمنظور شناسایی

مورد

400

شناسایی اتباع بیگانه غیر مجاز

نفر

50

اشاعه آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق آموزشگاههای
آزاد فنی و حرفه ای

اداره کل تعاون

ساماندهی اشتغال اتباع
خارجی

کار و رفاه
اجتماعی

توسعه آموزش های مشاغل
خانگی برای خروج از چرخه
حمایت

(توانمند سازی مدد

جویان وزنان سرپرست خانوار

برگزاری دوره های آموزش مشاغل خانگی

دوره

2

ساماندهی مراکز کاریابی
صدور و تمدید مجوزکاریابی

جهت مشاوره شغلی به

تعداد

-

کارجویان

معرفی و اجرای دوره های
نظارت براجرای طرح های طبقه بندی مشاغل

نوین طبقه بندی مشاغل

مورد

2

در کشور
قبول هزینه های انجام شده به منظور افزایش و ارتقا آموزش
اداره کل امور

حمایت مالیاتی از مخترعین

و مهارت نیروی انسانی و همچنین هزینه های فرهنگی ،

مالیاتی

و مکتشفین

ورزشی و رفاهی انجام شده توسط اشخاص در اجرای مفاد

اداره کل آموزش

توسعه شاخه فنی و حرفه

و پروش

ای و کاردانش

شرکت آب و

افزایش سهم سرمایه انسانی

فاضالب استان

درایجاد ارزش

متناسب با انجام
مبلغ

تکالیف و
درخواست مودی

ماده  148ق.م.م
آموزش حدود  %43جوانان در جهت کسب مهارت
خالقیت ،کارآفرینی وتجربه به منظور آماده شدن در زنجیره

درصد

45

تولید کشور
تاکید بر نظارت دقیق پروژه ها بمنظور ارتقاء کیفی فعالیتها
استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و حرکت دادن فعالیتها
به سوی فعالیتهای حجمی

بند )۶افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به تولید
محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به
کشورهای محدود و خاص.

نام دستگاه
اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

شاخص/فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه
اجرایی

واحد سنجش

پیش بینی
سال 95

بررسی و مبارزه و پایش بیماریهای دام از طریق
بازدید نمونه برداری و آزمایش االیزا،HI،جداسازی
افزایش ضریب خودکفایی محصوالت اساسی
اداره کل

مانند گندم ،برنج ،شکر ،سیب زمینی ،دانه های

دامپزشکی

روغنی ،حبوبات ،پنبه ،انواع گوشت ،شیر و تخم
مرغ

تعداد نمونه

5100

ویروس ،PCR،،پاتولوژی ،میکروبی
بررسی و مبارزه با اپیدمیها غیر بومی و پایش
بیماریهای طیور ،زنبورعسل و کرم ابریشم با

تعداد نمونه

عملیات مبارزه و کنترل اپیدمیهای غیر بومی

8900

واکسیناسیون -خون گیری  -حذف و معدوم سازی
کنترل بروسلوز از طریق تدارکات سرمایه ای مورد
نیاز نمونه برداری -تست جلدی و حذف دام

نوبت سر

1,300,000

توسعه شبکه قرنطینه مرزی از طریق احداث و

باب

تجهیز و بهره برداری
ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام با تبدیل

واحد

کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی به صنعتی

4
2

مورد بازدید،
تجهیز و نوسازی اراضی ،احداث و تکمیل شبکه
های اصلی و فرعی

اصالح ناوگان بهداشتی حمل و نقل دام و فرآورده

مورد نمونه

های خام دامی از طریق بازدید ،نمونه برداری و

برداری مورد

آزمایش محموله
احداث ،تکمیل ،تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه

آزمایش
باب

تخصصی دامپزشکی
احداث ،تکمیل و تجهیز مراکز بررسی و تشخیص

22,000

باب

بیماریهای دام ،طیور و آبزیان

1
6

پایش باقیمانده های دارویی ،هورمونی ،سموم
عمال استاندارد های زیست محیطی و بهداشتی،

شمیایی و  ......در فرآورده های خام دامی در مراکز

مدیریت پسماندها و کنترل باقیمانده های

تولید ،توزیع و عرضه از طریق نمونه برداری و

دارویی و سموم در محصوالت کشاورزی و

آزمایش باقیمانده در شیر ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ

گسترش مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی با آفات

،در عسل ،در تخم مرغ و ...

گیاهی

توسعه نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز تولید

نمونه/آزمایش

واحد

،توزیع و عرضه دام و فراورده های خام دامی

10,000

13,000

کنترل و مبارزه با اپیدمیها غیر بومی در دام و حذف
کانون بیماریها از طریق عملیات مبارزه و کنترل

واحد دامی

اپیدمیهای غیر بومی واکسیناسیون -خون گیری -
اجرای نظام جامع دامپروری و پوشش بهداشتی
دام ،طیور و آبزیان

12,000

تست جلدی  -حذف و معدوم سازی
کنترل و مبارزه با اپیدمیها غیر بومی در طیور و
زنبور عسل و حذف کانون های بیماری از طریق
بازدید ،نمونه برداری و آزمایش االیزا،HI،جداسازی

واحد دامی

10,000

ویروس،تعیین پاتوتایپ ،PCR،پاتولوژی ،میکروبی،
حذف و معدوم سازی
بیمه اجباری طیور از طریق جبران خسارت ناشی از
توسعه و پوشش بیمه ای مناسب و کاهش
خطرپذیری تولید محصوالت کشاورزی با
محوریت بخش خصوصی

بیماری های طیور/همکاری درفعالیت های اجرایی

قطعه

25,000,000

بیمه دام
پرداخت غرامت دام های راکتور از طریق جبران
خسارت ناشی از حذف دام های راکتور/همکاری

راس

1000

درفعالیت های اجرایی بیمه دام
افزایش فراوری محصوالت ،کاهش ضایعات در
تولید و فراوری

توسعه نظارت های شرعی در کشتارگاهها و مراکز
تولید فراورده های خام دامی با استقرار ناظر جهت
نظارت شرعی

مورد

10

توسعه نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز تولید

واحد

،توزیع و عرضه دام و فراورده های خام دامی
ایجاد و گسترش شرکت های خصوصی مشاوره

ایجاد واحدهای دامپزشکی بخش خصوصی

ای ترویج و آموزش و دفاتر خدمات فنی و

(احداث درمانگاه  ،کلینیک  ،بیمارستان و ) ...

تخصصی و استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن
کشاورزی و منابع طبیعی

احداث و تجهیز آزمایشگاه بخش خصوصی

اعمال استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی

اجرای طرحهای کشاورزی حفاظتی ( بی خاک

و کنترل باقیمانده سموم در محصوالت

ورزی )...........

کشاورزی و گسترش مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی
با آفات گیاهی

اجرای طرح مبازره تلفیقی آفات

حمایت از توسعه محصوالت سالم  ،طبیعی و

تولید محصول سالم در شرکتهای تعاونی تولید و

ارگانیک

سهامی زراعی..............

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش

تامین و توزیع ماشین آالت  ،ادوات و دنباله بندهای

کشاورزی

کشاورزی..............
تولید و فرآوری انواع بذور اصالح شده..............

سازمان
تعاون

توزیع کود شیمیائی.............

روستایی

توزیع کودهای ریزمغذی..............
تامین و حمایت ازتوزیع نهاده های مورد نیاز
بخش شامل بذور  ،کود ،سم و....

توزیع کودهای آلی و زیستی.............
توزیع بذور اصالح شده.............
توزیع نهاده های دامی..............
توزیع سموم شیمیائی..............

جهاد
کشاورزی

افزایش ضریب خود اتکایی محصوال ت اساسی
از طریق افزایش عملکرد در هکتار که شامل
گندم.جو.نباتات علوفه ای.دانه های روغن و
تولید بذر اصالح شده (برنامه ملی ارتقاء توان
تولید ملی)

واحد
واحد
هکتار
هکتار
تن
دستگاه
تن
تن
تن
تن
تن
تن
کیلوگرم /لیتر

13,000
10
2
500
100
1250
7
2150
9750
100
150
2150
40000
2000

افزایش تولید گندم

تن

53500

افزایش تولید جو

تن

46866

افزایش تولید نباتات علوفه ای

تن

173700

افزایش تولید دانه های روغنی

تن

550

افزایش تولید پنبه

تن

19200

افزایش تولید چغندر قند

تن

34240

افزایش تولید بذر اصالح شده

تن

3000

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی
گوشت  ،شیر وتخم مرغ( برنامه ملی ارتقاء توان
)تولید ملی

افزایش تولید آبزیان پرورشی

افزایش تولیدشیرشتر

تن

45

افزایش تولیدگوشت شتر

تن

762

افزایش تولیدگوشت شترمرغ

تن

481
481

افزایش تولید گوشت کبک و بلدرچین
افزایش تولیدگوشت بوقلمون صنعتی

تن

821

تجهیز آزمایشگاه تغذیه

نمونه

2000

افزایش تولید گوشت سفید

تن

1251

ساماندهی تولید و توزیع محصوالت سالم

تن

2073

حمایت از توسعه محصوالت سالم  ،طبیعی و
ارگانیک

تولید محصول سالم در شرکتهای تعاونی تولید و
سهامی زراعی..............

پروژه ذخیرهسازی محصوالت راهبردی از جمله
گندم ،برنج .... ،با محوریت بخش خصوصی

افزایش میزان ظرفیت ذخیره سازی استراتژیک

تامین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش شامل

افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش

بذور و نهالهای اصالح شده ،کود ،سم،

کشاورزی شهرستانها

ماشینآالت و ادوات کشاورزی (تامین منابع و

افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش

سرمایه)

کشاورزی استان

تامین و حمایت ازتوزیع نهاده های مورد نیاز
بخش شامل بذور  ،کود ،سم و....

اداره کل

اصالح رویکردنظارت بر اجرای استانداردهای

استاندارد

ملی محصوالت و خدمات مورد نیاز داخلی

تن

1250

تن

10000

میلیون ریال

60000

میلیون ریال

100000

تولید و فرآوری انواع بذور اصالح شده..............

تن

2150

توزیع کود شیمیائی.............

تن

9750

توزیع کودهای ریزمغذی..............

تن

100

توزیع کودهای آلی و زیستی.............

تن

150

توزیع بذور اصالح شده.............

تن

2150

توزیع نهاده های دامی..............

تن

40000

توزیع سموم شیمیائی..............

کیلوگرم/لیتر

2000

افزایش مشارکت در مراحل تدوین استانداردهای
بین المللی در زمینه محصوالت و فناوری های
دارای مزیت اقتصادی برای کشور و تدوین

درصد

5

استاندارد های بین المللی ایران محور برای
محصوالت شرکتهای دانش بنیان
اداره کل
امور

ویت وتکمیل زنجیره تولیدوعرصه محصوالت

عشایر

برای مصرف داخلی وصادرات

تولیدپروتئین دامی(گوشت قرمز)
تولید فرآورده های لبنی

تن
تن

حمایت صد درصدی از تولیدات داخلی با اعمال
امور
مالیاتی

حمایت از تولید داخلی

15
متناسب با

معافیت های مالیاتی و همچنین اعمال نرخ صفر
مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی از ابتدای سال

300

درصد

انجام
تکالیف و

 1395به مدت  5سال و در مناطق کمتر توسعه یافته

درخواست

به مدت  10سال

مودی

 .۷تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و
کاال).
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

واحد سنجش

اجرایی

روستایی

1395

اجرای سیاستهای تنظیم بازار

خرید و فروش تضمینی محصوالت کشاورزی (گندم و

محصوالت کشاورزی و

سایرمحصوالت)

فرآورده های آن

خرید و فروش توافقی محصوالت کشاورزی

تن

تجهیز مراکز جمع آوری شیر

تعداد

سازمان تعاون

تن

22500
89127
3

ساماندهی و بهینه سازیی فروشگاههای مصرف و مراکز
تقویت و تکمیل زنجیره
تولید و عرضه محصوالت

عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی تعاونیها و اتحادیه های

تعداد

27

روستایی و کشاورزی
تعداد

5

بهره برداری از غرف موقت

نمایشگاه

17

اصالح ونوسازی باغات

هکتار

914

پروژه افزایش کمی و کیفی

تولید بذور پرورشی گندم،جو و تریتیکاله

تن

70

تولید( برنامه ملی ارتقاء توان

تولید بذر نوکلئوس پنبه

تن

6

تولید ملی)

کنترل و گواهی بذر بذری

هکتار

850

کنترل و گواهی نهال

اصله

300000

جمع آوری نمونه های گیاهان زراعی

تعداد

50

برگزاری و حضور در نمایشگاه برای عرضه محصوالت
تعاونیها

جهاد کشاورزی

پیش بینی سال

حفاظت و نگهداری از ذخایر
ژنتیکی و تنوع زیستی

حفاظت و نگهداری از ذخایر
ژنتیکی و تنوع زیستی

نگهداری باغ کلکسیون عناب و زرشک

هکتار

2

اصالح رویکردنظارت بر
اداره کل

اجرای استانداردهای ملی

استاندارد

محصوالت و خدمات مورد

افزایش کیفیت تولید داخلی

درصد

10

نیاز داخلی
استقرار شبکه ملی پایش غذا
افزایش ایمین فرآورده های

بر چسب گذاری راهنمای تغذیه ای محصوالت غذایی

غذایی و آشامیدنی

نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی با رویکرد
استفاده از نهادهای مردمی و خصوصی
اجرای استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در کلیه مراکز
آموزشی  ،درمانی و خصوصی خیریه ها و وابسته به ارگان
ها
دریافت لوح بیمارستان دوستار ایمنی
ساماندهی گزارشدهی خطاهای پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی

توانمند سازی کارکنان شاغل در بیمارستانها در خصوص
اجرای کامل برنامه ارتقاء

چگونگی استقرار مدیریت خطر

ایمنی بیمار در بیمارستانهای

برگزاری دوره های آموز ش خطا در بیمارستان

سطح استان

تهیه بسته های آموزشی متناسب با گروه هدف
ارزیابی و تحلیل وضعیت فعلی بیمارستانهای دولتی تحت
پوشش از نظر اجرایی شدن استاندارد های الزامی  ،درصدی
از استانداردهای اساسی و پیشرفته ایمنی بیمار
برگزاری کارگاه و جلسه با مسئولین ایمنی بیمارستانها
تدوین شاخص های ایمنی بیمار و پیاده ساز ی سامانه
گزارش گیری شاخص های ایمنی بیمار از بیمارستانها

شرکت آب و
فاضالب استان

تعداد

3

افزایش کیفیت آب تولیدی

بکارگیری روشهای نوین د رجهت افزایش دقت و کاهش
هزینه ها در آزمایشات شیمیایی آب و فاضالب

تعداد

11

بند :۸مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای
داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی

واحد

پیش بینی سال

سنجش

1395

نوآوری در فرآیندها و روشهای ارائه خدمات و اجرایی کردن
آن از طریق سامانه های هوشمند و دفاتر پیشخوان خدمات

-

بطور مستمر

دولت
ارائه آموزشهای توجیهی به صورت حضور ی و غیر حضور

دوره

2

-

بطور موردی

-

بطور مستمر

-

بطور مستمر

-

بطور مستمر

-

بطور مستمر

-

بطور موردی

اجرای نمایش عروسکی

نمایش

8

برگزاری عصر فیلم و انیمیشن

مورد

8

کاهش هدررفت ظاهری -هدررفت واقعی -مصارف مجاز

درصد اب

بدون درآمد

بدون درآمد

ی برای کلیه کارکنان در خصوص اصالح الگوی مصرف
استفاده از وسایل و لوازم استاندارد و خرید لوازم با برچسب

اداره کل حمل و نقل

مدیریت مصرف ( نوآوری

مصرف انرژی

در فرآیندها و روشهای

استفاده از خدمت الکترونیکی و بانکهای اطالعاتی یکپارچه در

ارائه خدمات /بهره گیری

محیط کاری

از خدمات و سیستمهای

ارائه خدمات اداری و آموزشی از طریق اینترنت

الکترونیکی)

بهره گیری از سیستم های الکترونیکی و مخابراتی بجای

و پایانه ها

مراسالت فیزیکی
درگیر نمودن نظام پیشنهادهای کارکنان در فرآیند استقرار
استانداردها و الگوها
الزام ادارات و واحدها زیرمجموعه به خرید کاالهای تولید
داخل

کانون پرورش فکری
کودکان ونوجوانان

اصالح الگوی مصرف
کاهش مصرف سرانه و
هدررفت آب خصوصا در

شرکت آب و
فاضالب روستایی

طراحی های جدید
ایجاد سامانه های نوین
تامین و توزیع آب شرب

اداره کل نوسازی
مدارس

اصالح الگوی مصرف

احداث سامانه دوم آب شرب و بهداشت برای جداسازی
سامانه آب شرب از آب بهداشتی در مراکز جمعیتی (شهر یا
روستا)

تعداد مراکز
جمعیتی

اجرای لوله کشی های گرمایش مدارس بصورت توکار و

تعداد

استفاده از لوله های پنج الیه و باعایق مناسب

مدارس

اجرای عایق مناسب موتورخانه ها – ونصب سیستم هوشمند

تعداد

موتوخانه

مدارس

استفاده از مصالح ساختمانی جهت عایق دیوار ها  :بلوکهای
هبلکس و یا عایق پشم شیشه دیوارها

پروژه

30/23

68

100
100
براساس پروژه
های اجرایی

استفاده از پنجره های دوجداره جهت پروژه ها

اداره کل پست

اداره کل ثبت احوال

ترویج مصرف کاالهای

تاکید به ناظرین وسرپرستان جهت استفاده از مصالح داخلی (

داخلی

بخصوص مصالح موجود دراستان )

ترویج مصرف کاالهای
داخلی

جلوگیری از قبول وارسال کاالهای خارجی فاقد مجوز

بازمهندسی و مکانیزه کردن

اجرای عملیاتی سامانه  Voipبین ستاد و استان

فرایندهای اجرائی عمومی

اجرای اتوماسیون اداری

استاندارد سازی نحوه
آرشیو پرونده های پرسنلی

بازبینی و بروز رسانی آرشیو پرسنلی

پروژه
پروژه

براساس پروژه
های اجرایی
براساس پروژه
های اجرایی

--

-

درصد

100

درصد

100

تمرکز بر انتشار و ترویج

اداره کل استاندارد

استانداردهای ملی مورد

استفاده از کلیه ابزارهای علمی و ترویجی بمنظو ر تبیین فواید

نیاز کلیه محصوالت

اقتصادی استاندارد سازی برای بنگاههای اقتصادی و شرکتهای

داخلی با رویکرد ترویج

تولیدی جهت بکارگیری داوطلبانه استانداردها در تولید

فرهنگ استاندارد سازی و

داخلی

درصد

5

استاندارد پذیری در جامعه
هوشمند سازی موتورخانه های مراکز آموزشی

تعداد

3

دوجداره نمودن پنجره های قدیمی مراکز آموزشی

متر مربع

50

متر مربع

300

تعمیر و نگهداری ساختمان های مراکز آموزشی

متر منربع

2000

کاهش سرانه مصرف آب

متر مکعب

0/15

آموزش فنی و حرفه

اصالح الگوی مصرف در

قطره ای نمودن فضاهای سبز مراکز آموزشی و کاهش مصرف

ای

مراکز آموزشی

آب

شهرداری سرایان

جداسازیآب مصرفی
فضای سبز از آب شرب
اصالح الگوی مصرف

اجرای طرح داناب در دبیرستان های دوره اول

وترویج مصرف کاال های

متوسطه استان

اداره کل آموزش و

داخلی در بین دانش

توزیع بسته های آموزشی بین دانش آموزان به

پرورش

آموزان دوره ی اول

منظور نهادینه شدن صرفه جویی در مصرف انرژی

متوسطه وانتقال این
فرهنگ به خانواده ها

درصد

60

خرید تجهیزات آموزشی واداری داخلی

الزام بنگاههای صنعتی و
معدنی کوچک و بزرگ و
سازمان صنعت معدن
و تجارت

دانشگاهها به ایجاد واحد

صدور مجوز تحقیق و توسعه

فقره

4

تحقیق و توسعه مشترک
خرید کاالهای ساخت
داخل در کاالهایی که
مشابه داخلی دارند

میزان تحقق

درصد

100

پر و مسلوب نمودن چاه
های فاقد پروانه بهره
برداری

شرکت آب منطقه ای

تشکیل گروه های گشت و نظارت منابع آبی استان به منظور
شناسایی و انجام اقدامات پر و مسلوب نمودن چاههای

گروه

18

غیرمجاز
پر و مسلوب نمودن چاه های غیر مجاز

حلقه

165

تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان

گروه

18

برگزاری جلسات اطالع رسانی کنتورهای هوشمند

تعداد

10

تعداد

9

دستگاه

350

دستگاه

85

برگزاری جلسات کمیته مشترک آب و برق استانی و
تهیه و نصب کنتورهوشمند

شهرستانی

آب برروی چاه ها

تجهیز مابقی چاه های کشاورزی استان به استناد بند "و"
تبصره  11الیحه بودجه
تجهیز چاه های غیر کشاورزی به کنتورهای هوشمند با هزینه
متقاضی

در مواردی که

-

اداره کل پزشکی
قانونی

حمایت از تولیدکنندگان
داخلی
توسعه بازار بمنظور

شهرداری قاین

مصرف محصول محلی
کاهش هزینه ها

جایگزینی کاالهای داخلی به جای کاالهای

امکان جایگزینی

وارداتی در مواردی که امکان جایگزینی وجود

وجود داشته باشد

داشته باشد.

کاال

ایجاد بازار روز

غرفه

50

تن

150000

خواهد شد.

خرید کارخانه آسفالت
تهیه کلیپ و پکیج های آموزشی و انتشاردر بیمارستانها
و دانش گاهها
نصب و استفاده از سیستم هوشمند برای کنترل مدار
روشنایی فضاهای بیرون ساختمان

دانشگاه علوم پزشکی

کاهش مصرف انرژی

شهرداری اسفدن

اصالح الگوی مصرف

مدیریت حج و زیارت

اصالح الگوی مصرف

نصب و استفاده از شیرهای ترموستاتیک برای کنترل
مصرف وسایل گرمایشی
راه اندازی بیمارستانهای هوشمند
اجرای دستورالعمل اصالح الگوی مصرف انرژی در کلیه
واحدها و ساختمانها
استفاده از تکنولوژی جدید ( خورشیدی) بمنظور تامین
برق بوستانها
اجرای آبیاری قطره ای
خرید و استفاده کاالهای تولیدی و محصوالت استان
فرهنگ سازی و ترغیب مشترکین به تغییر الگوی

شرکت آب و
فاضالب استان

مصرف وکاهش سرانه مصرف با فعالیتهای فرهنگی
اصالح الگوی مصرف

 ،این کار انجام

برنامه ریزی و اولویت دادن به پروژه های کاهش
هدررفت آب درشبکه و انشعابات
استفاده از تولید داخلی

توسعه فرهنگ مدیریت
شرکت برق

مصرف در بین مشترکین

ساماندهی و پیاده سازی برنامه های آموزشی خاص هر
کدام از مشترکین

-

ترویج همکاری کشاورزان و مشترکین صنعتی به
مشارکت در پیک سایی

مگاوات

استان اعم از خانگی و
 ...اداری و

اطالع رسانی و
آگاه سازی
15

 .۹اصالح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات
در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
دستگاه اجرایی
اداره کل پست

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

تامین هزینه های پست استان

ضریب تعادل درآمد  -هزینه

واحد سنجش

پیش بینی سال
1395

درصد

85

بند :1۰حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص
ارزآوری مثبت از طریق:
 تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم. گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیازتشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید ،و تنوع بخشی پیوندهایاقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت درصورت نیاز -ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه
اجرایی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی
گسترش زیرساختهای الزم برای توسعه حمل و نقل از طریق

واحد

پیش بینی سال

سنجش

1395
بطور مستمر و

باب

ایجاد و توسعه پایانه های مسافربری مرزیی و توسعه مجتمع ها

طبق برنامه

ی خدماتی رفاهی

ابالغی سازمان

افزایش امنیت حمل و نقل و فراهم کردن ایمنی در حمل و نقل

بطور مستمر و

-

طبق برنامه

جاده ای

ابالغی سازمان
استفاده از سیستمهای تکنولوژی جدید و فناوری اطالعات

بطور مستمر و

-

ازجمله ، GPSو کارت های هوشمند و دوربین های کنترل

طبق برنامه

سرعت
اداره کل حمل و

گسترش زیرساختهای الزم

نقل و پایانه ها

برای توسعه حمل و نقل

ابالغی سازمان

توسعه همکاری های حمل و نقل منطقه ای و بین المللی

جلسه

بطور مستمر

افزایش سهم ترانزیت در کریدور حمل و نقل شمال  -جنوب

-

بطور مستمر و
طبق برنامه
ابالغی سازمان

گسترش توافقات چند جانبه و دو جانبه

جلسه

بطور موردی

اطالعات و تبادل تجربه و بهره گیری از تکنولوژی مدرن

-

بطور مستمر

کاهش زمان و هزینه حمل و نقل کاال از طریق اتخاذ اقدامات

-

بطور موردی

موثر
ساده سازی و هماهنگ سازی قوانین و مقررات و استاندارد

بطور موردی

-

سازی روشها
ساده سازی و افزایش تسهیالت عبور مرزی و کاهش تشریفات

بطور موردی

-

و عملیات بازرسی در زمان ورود و خروج از پایانه مرزی
ماهیرود
اداره کل میراث
فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری

ارائه حمايت جهت
ساماندهی،توسعه امور
بازاريابی و صادرات صنايع
دستی
شناسایی قوانین و مقررات

اداره کل امور
اقتصادی و دارایی

 شناسایی بازرگانان جهت رفع مشکل صادرات صنایع دستیاستان  -راه اندازی سایت تجارت الکترونیک برای بازاریابی

3

نفر

تولیدات صنایع دستی
تعداد قوانین و مقررات شناسایی شده

15

تعداد

مزاحم و مخل کسب و کار
ثبت و پیگیری درخواست

تعداد درخواست های ثبت شده

5

تعداد

های سرمایه گذاران از طریق
پنجره واحد سرمایه گذاری

اداره کل پست

تسهیل قبول و ارسال

افزایش قبول مرسوالت خارجه

درصد

10

توسعه صادرات محصوالت

تامین تجهیزات  ،ماشین آالت و لوازم آزمایشگاهی قرنطینههای

مورد

200

کشاورزی و مواد فرآوری

نباتی

شده

احداث و تکمیل ساختمانهای قرنطینه نباتی

مرسوالت خارجه
جهاد کشاورزی

مورد

2

تقویت و تکمیل زنجیره

افزایش تولید گوشت قرمز

تن

1000

تولید و عرضه محصوالت

تولید فرآوردههای لبنی

تن

3000

برای مصرف داخلی و
صادرات
اداره کل استاندارد

اصالح رویکردنظارت بر

برنامه ریزی جهت پذیرش گوهینامه های صادراتی در سایر

اجرای استانداردهای ملی

کشورها از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری بویژه با کشورهای

محصوالت و خدمات مورد

منطقه

درصد

5

نیاز داخلی
توسعه زیرساختهای حمل

احداث راه آهن شرق کشور

ونقل ریلی با رویکرد افزایش

کیلومتر

سهم حمل ونقل ریلی کشور
اداره کل راه و
شهرسازی

توسعه زیرساختهای حمل

احداث راه اصلی سربیشه – درح  -میل – 78والیت فراه

عشایر

قطعه مطالعه شده

ونقل جاده ای با رویکرد

افغانستان

کیلومتر

8

گسترش سهم حمل ونقل

احداث باند دوم بیرجند – قاین – خضری

کیلومتر

30

احداث باند دوم بیرجند  -زاهدان

کیلومتر

10

مترمربع

550

واقتصادی نمودن ترانزیت

اداره کل امور

انجام مناقصه 2

توسعه صادرات محصوالت
کشاورزی ومواد فرآوری
شده

تولیدصنایع دستی داری
تولیدصنایع دستی غیرداری

مورد

300

اعمال نرخ صفر مالیاتی به صد در صد درآمد حاصل از صادرات
خدمات و کاالها ی غیر نفتی و محصوالت کشاورزی در اجرای
ماده  141اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31و
همچنین استرداد کلیه مالیاتهای ارزش افزوده پرداخت شده
کاالها و خدماتی که از مبادی رسمی کشور صادر می شوند در
اجرای ماده  13قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بند خ
اداره کل امور
مالیاتی

حمایت از صادرات کاال

ماده  132اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای خارجی که
با استفاده ازظرفیت واحدهای تولیدی در ایران نسبت به تولید

متناسب با انجام
مبلغ

تکالیف و
درخواست مودی

محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند و  %20محصوالت تولیدی را
صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی
ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفردر صورت اتمام دوره
نیز از  %50تخفیف در نرخ مالیاتی ثبت به درآمد ابرازی حاصل
از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور نیز برخوردار
.خواهند شد
سازمان صنعت

اصالح تعرفههای گمرکی و

معدن و تجارت

تعریف تعرفههای ترجیحی

اجرایی شدن تعرفه های ترجیحی

درصد

100

تأکید بر استفاده از ظرفیت
بازار مصرف کشورهای
پیرامونی به جهت وجوهات
مشترک فراوان و همچنین
کاهش قیمت تمام شده در

بازارهای هدف صادراتی

کشور

3

صادرات کاال و خدمات -
توسعه بازارهای هدف
صادراتی
تورهای صنعتی برگزار شده
حمایت از حضور واحدهای
شرکت شهرکهای

صنعتی د رنمایشگاه های

صنعتی

خارجی و
ایجاد بازار های جدبد

تور
صنعتی

5

تعداد شرکت کنندگان تورهای صنعتی

نفر

50

تورهای صنعتی پذیرفته شده (میزبان)

تور صنعتی

1

تعداد شرکت کنندگان تورهای صنعتی پذیرفته شده (میزبان)

نفر

10

تعداد واحدهای صنعتی کوچک شرکت کننده در نمایشگاههای
داخلی و خارجی

تعداد

30

ایجاد بستر مناسب برای صادرات از طریق مرزهای استان
برقراری مجدد مشوق های صادراتی
اخذ مجوز ترانزیت مبدا و مقصد برای عموم کاالها در مرز
ماهیرود
گمرک

توسعه صادرات استان

زمینه سازی سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه مرز ماهیرود
و سایر زیرساختهای مورد نیاز در پایانه مرزی و بازار چه
ماهیرود
حذف مقرات زائد و دست و پاگیر درمورد صادرت با هدف
توسعه مبادالت مرزی

تسهیل و کارآمد سازی فرایند
عرضه و تقاضا و انتقال و

حضور موسسات فناور درنمایشگاههای داخلی وخارجی

انتشار علم و فناوری و

معرفی و فعال سازی برندهای تولیدات پارکها در سطح منطقه

توسعه ی زیر ساخت های

ای ،ملی و بین المللی

1
60%

رقابت پذیری تولیدات
فناوری و خدمات و
پارک علم وفناوری

حمایت از اقدامات بازاریابی واحدهای فناوری

60%

محصوالت مربوطه
1

-راه اندازی شبکه تجاری

حمایت از ایجاد و استقرار شرکتهای تخصصی مدیریت صادرات

منطقه جهت معرفی و

در حوزه های اولویت دار

بازاریابی محصوالت

تهیه بانک اطالعاتی محصوالت فناورانه صادراتی منطقه

1

 -فراهم آوردن امکان تبادل

مالقات با سفرای خارجی مقیم ایران (پاکستان ،افغانستان ،عراق،

4

فناوری با ایجاد فن بازارملی

هندوستان و )...

و فن بازار استان

راه اندازی مرکز فناوری بین المللی در منطقه

1

50%

حمایت از اخذ گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی برای
شرکت ها
حمایت از تحقیقات بازار بین المللی

60%

بر پایی فن بازار مشترک در خراسان جنوبی (منطقه مرزی)

1

- 11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و
تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

واحد سنجش

پیش بینی سال
1395

اعمال نرخ صفر مالیاتی به کلیه واحدهای تولید فناوری
اطالعات با تایید وزارتخانه های ذیربط و معاونت
علمی و فناوری رئیس جمهوری و همچنین اعطا نرخ
اداره کل

صفر مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در

امورمالیاتی

حمایت از مناطق ویژه اقتصادی

گمرک

روان سازی و تسهیل

کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شرکتهای صنعتی باستثنای
مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی مستقر در
شعاع  120کیلومتری مرکز استان تهران در اجرای بند 5
ماده  132اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1394/4/31
هماهنگ سازی رویه های گمرکی در مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی کشور

متناسب با انجام
مبلغ

تکالیف و
درخواست مودی

- 12افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق:
توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.-استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی

واحد

پیش بینی

دستگاه اجرایی

سنجش

سال 1395

ایجاد اتاقهای مشترک بازرگانی و تجاری و تدوین
سازمان صنعت
معدن و تجارت

رویههای اجرایی این فرایند  -برگزاری نشست ها
و جلسات تخصصی با محوریت اتقاق مشترک ایران

جلسه

تعداد جلسات و نشست ها

2

و افغانستان  -شعبه بیرجند
توسعه ارتباط گمرک استان با گمرکات
توسعه ارتباطات بین المللی

گمرک

کشورهای همسایه شرقی
ایجاد دروازه مشترک تجاری بین ایران و
افغانستان در مرز ماهیرود

. 13مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
انتخاب مشتریان راهبردی.ایجاد تنوع در روشهای فروش.مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.افزایش صادرات گاز.افزایش صادرات برق.افزایش صادرات پتروشیمی.افزایش صادرات فرآوردههای نفتیدستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

جلوگیری از خروج مشتقات نفتی
گمرک

با کامیون

ایجاد زمینه صادرت مشتقات نفتی از طریق ایجاد
مخازن در منطقه ویژه مرز و انتقال از طریق خط لوله

واحد سنجش

پیش بینی سال
1395

 -1۴افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر
حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بویژه در میادین مشترک.
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

گازرسانی به روستاها و شهرهای

بیع منقابل گازرسانی به مشترک جدید روستایی و

کوچک

شهرهای کوچک مرزی

شرکت گاز

پیش بینی سال

واحد سنجش

1395
20000

مشترک

 .1۵افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای
بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

پیش بینی سال

واحد سنجش

1395

 .1۶صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازی اندازهی دولت
و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید
دستگاه اجرایی

اداره کل پست
بنیاد مسکن

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

تغییر ساختار اداری در راستای

کاهش پست های مدیریتی

پیش بینی سال

واحد سنجش

1395
2

تعداد

چابک سازی
صرفه جویی

فرآیند سازی و کاهش هزینه های غیر ضروری

اداره کل ثبت

 -1استفاده از سیستم زمان در موتورخانه

احوال

 -2استفاده از نرم افزار فاکس و صرفه جوئی
اجرای مدیریت سبز

در مصرف کاغذ
 -3استفاده از خودروها گازسوز در مامورتهای
اداری

-

-

درصد

اداره کل

اصالح رویکردنظارت بر اجرای

بازنگری ساختار و قانون سازمان ملی

استاندارد

استانداردهای ملی محصوالت و

استاندارد با هدف توانمند سازی و تقویت

خدمات مورد نیاز داخلی
مدیریت حج و
زیارت

آن
صرفه جویی د رمصرف کاغذ

صرفه جویی د رهزینه ها

صرفه جویی و کاهش هزینه های آب برق
و گاز

شرکت شهرکهای
صنعتی

صرفه جویی د رهزینه ها

پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و
اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی
تهیه مدل های مختلف سرمایه گذاری
بخش غیر دولتی در حوزه سالمت
امکانسنجی و اسیب شناسی روش های
مختلف سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در
حوزه سالمت
برون سپاری پروژه های نیمه تمام قابل

دانشگاه علوم

واگذاری حوزه سالمت و آموزش به نهاد

پزشکی

های غیر دولتی و خصوصی
ایجاد تکمیل و تجهیز تخت های
بیمارستانی مورد نیاز با شراکت بخش غیر
دولتی و خصوصی
ایجاد تکمیل و تجهیز واحد های
پاراکلنیکی مورد نیاز با شراکت بخش غیر
دولتی و خصوصی
افزایش سهم سرمایه گذاری بخش

خرید خدمات سالمت از بخش غیر دولتی

غیر دولتی در حوزه سالمت

و خصوصی
تدوین پروتکل واگذاری به شیوه پیمان
مدیریت
واگذاری مدیریت واحدهای بهداشتی و
درمانی به بخش غیر دولتی خصوصی
وتعاونی ها
واگذاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی به شهرداری ها و نهادهای
عمومی غیر دولتی
واگذاری مراکز بهداشتی درمانی به
شهرداری ها
اجرای دستورالعمل اداره بیمارستانهای
دانشگاهی به شکل هیات امنایی
بازنگری سازو کار جذب و ثبت حق بیمه
توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب

قانون

1

درآمد های اختصاصی وزرات بهداشت
درمان و آموزش پزشکی
گمرک

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای
مجری در مرز

شرکت آب و
فاضالب استان

حذف موازی کاری در مرز ماهیرود
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری در کلیه

صرفه جویی د رهزینه

امور ها و شهرهای استان با استفاده از
ظرفیت بخش خصوصی

تولید انرژی مصرفی در
شرکت برق

ساختمانهای ستاد و ادارات برق

میزان انرژی پاک تولید و تحویل شده به شبکه

مگاوات ساعت

50

شهرستانها از انرژی خورشیدی

 .1۷اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

اجرای حسابداری تعهدی در دستگاه
های اجرایی استان خراسان جنوبی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

واحد

پیش بینی سال

سنجش

1395

تعداد صورتهای مالی نهایی دریافت شده بر مبنای تعهدی به
کل دستگاه های اجرایی استان که از محل بودجه عمومی

درصد

100

دولت اعتبار دریافت نموده اند.

استقرار سامانه های مالی یکپارچه
اداره کل امور

الکترونیکی ابالغ شده توسط وزارت

اقتصادی و

متبوع شامل  -1 :سامانه ثبت و

دارایی

گزارشگری بدهیها و مطالبات -2

تعداد سامانه مالی استقرار یافته به کل تعداد سامانه مالی

سامانه جامع ثبت اطالعات اموال غیر

سامانه های مالی که باید استقرار یابد

درصد

60

منقول -سادا  -3سامانه حسابهای
دولتی ،دریافت ها و پرداخت ها و
خزانه داری الکترونیکی
اداره کل پست

اخذ مالیات از کلیه درآمد ها

رعایت قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

درصد

5

در اجرای ماده  169اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  1394/4/31کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان
مشاغل مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور شده و می

پیش بینی تامین

بایست برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و
اداره امور مالیاتی

اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش

شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها ،

سهم درآمدهای مالیاتی

قراردادها و اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به
سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و عدم انجام هر یک از
تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم مقرر قانونی خواهد شد
همیت  ،جایگاه و نقش مهمی که درآمدهای مالیاتی در .
تامین منابع درآمدی دولت و همچنین جایگزینی درآمدهای

 85درصد
درصد

درآمدهای استانی
از محل
درآمدهای مالیاتی

مالیاتی به جای درآمدهای نفتی از اهداف و عوامل مهمی
می باشد که در اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 1394/4/131با اصالح مواد قانونی در فصول مختلف از
جمله فصل (مالیات بر ارث  ،مالیات بر درآمد مشاغل ،
اشخاص حقوقی و  )...محقق خواهد شد و همچنین در
اجرای ماده  169مکرر اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  1394/4/31و به منظور شفاف سازی فعالیتهای
اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی  ،پایگاه
اطالعات هویتی  ،عملکردی و دارایی مودیان شامل
اطالعات مالی  ،پول و اعتباری  ،معامالتی  ،سرمایه ای و
ملکی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود و کلیه
وزارتخانه ها  ،موسسات دولتی ،شهرداریها و سازمانهای
وابسته به شهرداری و نهادهای عمومی غیردولتی  ،بانکها و
موسسات مالی و اعتباری  ،سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که
اطالعات مورد نیاز را در اختیار دارند مکلفند اطالعات
مربوطه را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهندو
در همین راستا تکالیف قانونی هر یک از اشخاص تبیین و
مشخص گردیده است که با اجرای طرح جامع مالیاتی
ضمن اصالح قانون وکلیه فرآیندهای مالیاتی ،تحول عظیمی
در نظام مالیاتی کشور ایجاد و درآمدهای مالیاتی در طی
چند ساله اخیر رشد قابل توجهی را در بودجه های ساالنه
.داشته است
شرکت شهرکهای
صنعتی

کاهش میزان اسناد واخواستی حق
بهره برداری از زمین و تاسیسات
شهرکها و نواحی صنعتی

کاهش میزان اسناد واخواستی حق بهره برداری از زمین و
تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی

 .1۸افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به
نفت
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

واحد سنجش

پیش بینی سال
1395

بند :1۹شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای
پولی ،تجاری ،ارزی و . ...
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

واحد سنجش

دستگاه اجرایی

1395
راه اندازی سامانه صدور بارنامه برخطجهت نظارت بر میزان بار
جابجا شده و بارانامه های صادره توسط شرکتهای حمل بار
تشکیل کمیته و کارگروه در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و سوخت
ارائه آموزش به رانندگان و کارکنان درخصوص قوانین و
مقررات مربوط قاچاق کاال  ،ارز و سوخت
تشکیل کمیته ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد دراداره کل

اداره کل حمل و
نقل و پایانه ها

سامانه

بطور مستمر

جلسه

12

دوره

هفتگی

جلسه

12

شناسایی گلوگاههای فساد خیز و ارائه پیشنهادهای مقابله با آن به
شفاف سازی و سالم

ادارت و واحدهای مربوطه

سازی اقتصاد

شفاف سازی گردش کار امور ارجاعی و ارباب رجوعی و

بطور مستمر
بطور مستمر

واگذاری ها
کانون پرورش
فکری کودکان

سالم سازی اقتصاد

ونوجوانان
اداره کل پست

شفاف سازی و سالم
سازی فعالیت های مالی

ایجاد یک مرکز بازرسی وبررسی عملکرد
پرداخت وجوه درآمدی کانون زبان از طریق الکترونیک
بازنگری فرآیندهای مالی
فراگیر نمودن سامانه های خدمات الکترونیکی در حوزهای

اداره کل تعاون
کار و رفاه
اجتماعی

پیش بینی سال

بازنگری مقررات و رویه

مرتبط (ایجاد و به روز رسانی بانک اطالعات تخصصی )

های مرتبط با فعالیت ها

دسترسی سایر دستگاههای اجرایی به بانک های اطالعاتی

با رویکرد شفاف سازی

اختصاصی دستگاه

و تولید آمار و اطالعات

مستند سازی  ،اصالح و بازنگری فرایند های انجام کار

-

در طول سال

تعداد

3

بانک اطالعاتی

15

بانک اطالعاتی

4

تعداد

60

به موقع و دسترسی آزاد
به اطالعات

تهیه سالنامه آماری اداره کل و بارگذاری بر روی درگاه

سالنامه

1

الکترونیکی
برگزاری گشت های
مشترک با دستگاههای

تعداد گشت های مشترک

فقره

120

ذیربط
سازمان صنعت

برگزاری کمیته

معدن و تجارت

نرخگذاری

تعداد نرخنامه های صادره

فقره

20

رصد موجودی انبار و
سردخانهها ،ثبت
اطالعات در سامانهها،

میزان تحقق

درصد

100

مبارزه با تقلبی و قاچاق

انجام گشت مشترک

کاال در سطح عرضه،

48

مورد

آموزش و آشنایی
بازرسین از قوانین و
برگزاری دوره آموزشی

مقررات حاکم و دانش

3

دوره

و اطالعات تخصصی
حوزه بازرسی
توجه بازرسی به فناوری
اطالعات
حفظ توامان حریم بیت
المال و حقوق افراد
ساماندهی نظام توزیع و

برگزاری دوره آموزشی

دوره

2

برگزاری دوره آموزشی

دوره

2

ایجاد شرکتهای پخش و انجمن مربوطه

قیمت گذاری
شهردای قاین

نظارت بر بازار

نظارت بر فروش محصول در روز بازار

گمرک

مبارزه با فساد

مبارزه بازمینه های فساد در بازارچه های مرزی

شرکت آب و

شرکت آب و فاضالب

برگزاری نشست توجیهی فنی با شرکت کنندگان در مناقصات

فاضالب استان

استان

تشکیل و فعالسازی کمیته سالمت اداری

تعداد شرکت/
انجمن
غرفه

8
600

 .2۰تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایه گذاری و اشتغال
مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه
دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

واحد سنجش

اجرایی
اداره کل پست

تقویت خدمات دارای ارزش افزوده

ایجاد سرویسهای ارزش افزا

پیش بینی
سال 1395

تعداد

2

مشارکت نیروهای اجرایی و متخصصص
بنیاد مسکن

داوطلب در راستای تامین مسکن محرومین

نیروی انسانی

نفر

20

ساکن شهر

اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی

حمایت از کتب منتشر شده در حوزه اقتصاد

تعداد عناوین کتاب های منتشر شده با موضوع

مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

خرید کتاب هایی که توسط انتشارات استان
منتشر گردیده است با هدف حمایت مؤلف و
ناشر

تعداد کتاب های خریداری شده از مؤلفان و ناشران
استان

جلد

جلد

4

10000

توزیع رایگان کتاب در بین ادارات  ،مدارس ،
مجموعه های فرهنگی و...

تعداد کتب توزیع شده

جلد

20000

شناسایی و حمایت از هنرمندان

صدور پروانه اشتغال خانگی

شغل

50

مورد

10

شناسایی و حمایت از هنرمندان

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری و موسسات تک
منظوره
راه اندازی واحدهای کارآفرینی وتعاون درمراکز
رشد وپارک علم وفناوری ودانشگاهها فنی

مورد

2

ومهندسی(تشکیل تعاونی های دانش بنیان )
توسعه تعاونیهای دانش بنیان در کشور

انعقاد واجرای مفاد تفاهم نامه با مرکز پارک علم
وفناوری
معرفی و پیگیری تعاونیهای دانش بنیان جهت
دریافت تسهیالت
برگزاری بازدیدهای ترویج برای فارغ التحصیالن
دانشگاهی

ترویج و توسعه کارآفرینی از طریق تشکل ها
و نهادهای مردمی

برگزاری دوره های اموزش کارآفرینی
انعقاد قرادادباصداوسیما برای تهیه برنامه های
دیداری وشنیداری با حضور تشکلهای تعاونی
تهیه ویژه نامه برای شناسایی ومعرفی فعالیتهای
بخش تعاون

اداره کل تعاون

بازدید

1

دوره

1

مورد

2

عنوان

2

برگزاری جلسات ترویجی همایشها وکارگاه
آموزشی برای افراد جویای کار

کارگاه/جلسه

جزوات ترویجی و سایر رسانه های مکتوب

اجتماعی

مورد

2

همایش/

تهیه توزیع بروشور /بنر /تراکت /لوح فشرده/

کار و رفاه

مورد

1

ارسال اخبار وگزاراشات تعاون به رسانه ها
وپایگاههای خبری
چاپ ونشر کتب مرتبط باموضوع تعاون برای

عنوان

10
30

گزارش

10

تیراژ

0
0

تهیه برنامه های رسانه ای بمنظور تقویت

کودکان ونوجوانان

فرهنگ کار و تعاون

چاپ ونشر کتب مزایای بخش تعاونی

تیراژ

برگزاری و یا مشارکت در برپایی سمینار ،کارگاه و

سمینار/

مسابقه ترویجی

مسابقه/کارگاه

30

تعامل با صدا وسیما استان جهت معرفی و تعظیم
اسطوره های همت وغیرت جامعه کار وتالش و
تعاونگران برتر استان
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده
،تولید ثروت ،بهره وری و کار آفرینی

ارائه ی طرح های نوین با توجه به خالقیت ها و
ظرفیتهای استانی با محوریت اقتصاد مقاومتی

برنامه

2

استفاده از فضاهای موجود و ارتقاء سطح آموزش
اداره کل آموزش
و پرورش

توسعه فرهنگ تفکر  ،تحقیق  ،خالقیت
نوآوری و روشهای یاد دهی و یادگیری متنوع ،
مطلوب و ایجاد تفکر و منسجم برای تکمیل و
بررسی موضوع

ایجاد انگیزه و خالقیت و نوآوری در هنرجویان و
هنرآموزان
استفاده از امکانات و تجهیزات خارج آموزش و

درصد

70

پرورش ( مانند گارگاهها و کارخانجات )
کیفیت بخشی به دروس پایه و دروس علمی
هنرجویان
طرح ملی وزارتی

اداره کل آموزش

طرح پرورش خالقیت با رویکرد اصالح

آموزش نیروی انسانی

و پرورش

الگوی مصرف

برگزاری نمایشگاه و انتخاب آثار برتر

درصد

تقدیر از همکاران موفق در اجرای طرح
ایجاد فرصت های شغلی در واحدهای به بهره
برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی
شرکت شهرکهای
صنعتی

اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

نفر

200

ایجاد فرصت سرمایه گذاری در واحدهای به
بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی

سرمایه گذاری در واحدهای به بهره برداری رسیده

میلیارد ریال

300

صنعتی
آزاد سازی زمینهای حاصل از فسخ قرارداد

آزاد سازی زمینهای حاصل از فسخ قرارداد های

های راکد

راکد

هکتار

10
کمیسیون :
 21روز

اداره کل پزشک
ی قانونی

ارتقاء کیفی و کمی فعالیتها

تشریح :

کاهش اطاله دادرسی در پاسخگویی به
پرونده ها

روز (ساعت)

2ماه
معاینات
سرپایی :
2ساعت

تقویت روحیه جهادی ومشارکتی همکاران هنرستان
تقویت روحیه همکاران و مشارکت

ها در راستای تولیدی کردن هنرستان ها و تولید

درصد

65

ثروت برای هنرستان ها و افراد وبهره وری بیشتر
توسعه اردوگاه ها و ایجاد نشاط و شادی در

اداره کل آموزش
و پرورش

برنامه های اردویی و توسعه و بسط اقتصاد

ارائه طرحهای نوین و استفاده از نیروهای متخصص

مقاومتی در قالب طرح هجرت برای

و صاحب نظر در عرصه اردویی

درصد

70

خودکفایی و خوداتکایی
استفاده از نیروهای متخصص و صاحب نظر

برگزاری کالسهای ضمن خدمت برای کارشناسان

در عرصه های فرهنگی  ،هنری و ...

شهرستانها در زمینه مسابقات فرهنگی هنری

برگزاری مسابقات فرهنگی  ،هنری با توجه به

ارائه طرح های نوین با توجه به خالقیت ها و

شعار سال

ظرفیت های استانی با محوریت اقتصاد مقاومتی

ترویج و گسترش فرهنگ اصالح الگوی

-اجرای طرح پرورش خالقیت با رویکرد اصالح

مصرف

الگوی مصرف

درصد

70

درصد

70

درصد

30

اجرای طرح خرید وسایل در مدارس فقط ازترویج و گسترش استفاده از تولید داخلی

تولیدات داخلی

درصد

90

برگزاری نمایشگاه و معرفی تولیدات برتربرگزاری دوره های غیرحضوری

آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

نفر ساعت

400000

برگزاری دوره ها بصورت قطبی

آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

نفر ساعت

200000

آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

نفر ساعت

100000

*دانش افزایی نیروهای امور تربیتی

درصد

70

*کیفیت بخشی به فعالیت های پرورشی

درصد

70

*افزایش توان علمی و عملی نیروهای امور تربیتی

درصد

70

برگزاری دوره های آموزشی بصورت مشا
رکتی
*مهارت آموزی و توان افزایی معاونین و
مربیان پرورشی
*سازماندهی دقیق نیروهای امور تربیتی و
کاهش ساعت حق التدریس
*استفاده مطلوب از امکانات موجود در
مدارس جهت تقویت فعالیت های پرورشی
تشکیل مراکز یادگیری محلی با رویکرد
اقتصاد مقاومتی
توانمند سازی نیروی انسانی

آموزش مهار ت های حرفه ای  ،شغلی
آموزش مهارت های اساسی زندگی
تشکیل کار گروه های تخصصی به منظور باسواد
نمودن اولیاء بی سواد دانش آموزان

تعداد

نفر

 375نفر
1000

ترویج فرهنگ سرمایه گذاری و کار اشتراکی

60%

جذب موسسات مالی و اعتباری بخش خصوصی

1

داخلی و خارجی
پارک علم و

ایجاد انگیزه و اشتیاق برای حضور سرمایه

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری

1

فناوری

گذاران و خیرین در حوزه فناوری

ترغیب خیرین به سرمایه گذاری در حوزه فناوری

70%

های نوپا
تهیه بسته های تشویقی و حمایتی برای سرمایه
گذاران ،خیرین و شرکت ها

2

بند :21تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل
آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
نام دستگاه

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

واحد

پیش بینی سال

سنجش

1395

تبیین اقتصاد مقاومتی از طریق مخابره و ارسال پیام و اخبار مرتبط

بطور مستمر

در سایت اداره کل
تببین ابعاد اقتصاد مقاومتی
اداره کل حمل و

از طریق روشهای ارتباطی

نقل و پایانه ها

در دسترس

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در دوره های آموزشی تکلیفی
رانندگان
تهیه بروشور و تراکت و نصب ان در پایانه های بار و مسافر
اعزام کارکنان جهت شرکت در دوره های اقتصاد مقاومتی

جهاد دانشگاهی
شرکت آب و
فاضالب
روستایی

ترویج فرهنگ اقتصاد
مقاومتی
افزایش آگاهی های عمومی
و فرهنگ سازی

اداره کل امور

انجام پژوهش های کاربردی

اقتصادی و

مرتبط با سیاستگذاری منطقه

دارایی

ای و استانی

اداره کل پست

آشنایی کارکنان با اقتصاد
مقاومتی

اداره کل ثبت

برگزاری آموزشهای درون

احوال

سازمانی مجازی
ارتقای سطح آگاهی و دانش

دوره

اجرای کمپین " اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالی
داخلی" با رویکرد بازاریابی اجتماعی با استفاده از ظرفیت
خبرگزاری ایسنا ،ایکنا و مرکز آموزش عالی و کوتاه مدت

هفتگی
بطور مستمر

دوره
آموزشی
گزار ش و
خبر

2

24

نشریات آموزشی در سطوح مختلف جامعه

تعداد

17

آموزش همگانی

نفر ساعت

505/4

تهیه و پخش برنامههای رادیو ،تلویزیونی ،فیلم و ...

ساعت

145

تعداد پژوهش های خاتمه یافته

تعداد

4

برگزاری دورههای آموزشی

دوره

4

آموزش کارکنان

نفرساعت

3405

آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی

نفر روز

9000

بهرهبرداران و کارشناسان با
برگزاری برنامههای آموزشی

آموزش بهره برداران بخش کشاورزی

نفر روز

2000

و ترویجی
جهاد کشاورزی
ارتقای سطح آگاهی و دانش
بهرهبرداران

برگزاری دورههای آموزشی

نفر روز

47546

نشریات ترویجی

عنوان

16

برنامه تلویزیونی

دقیقه

1620

برنامه رادیویی

دقیقه

23625

سایت الگویی

سایت

22

کانون یادگیری

مورد

22

اداره کل

تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی

استاندارد

مشترک با سایر وزراتخانه ها

برگزاری جلسات همفکری

جلسه

4

حمایت از طرح های
پژوهشی و مقاالت منتشر

تعداد طرح های پژوهشی حمایت شده با موضوع اقتصاد مقاومتی

طرح

5

شده
حمایت از تولید آثارهنری با
اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی

رویکرد اقتصاد مقاومتی
تبیین اقتصاد مقاومتی،
گسترش و ترویج فرهنگ
مقاومتی

تولید و اجرای نمایش

برنامه

4

تولید فیلم کوتاه ،مستند

تعداد

10

تولید آثار هنرهای تجسمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اثر

60

برگزاری نمایشگاه و همایش در سراسر استان با موضوع تبیین
اقتصاد مقاومتی ،گسترش و ترویج فرهنگ مقاومتی
برگزاری مسابقه انشاء نویسی تحت عنوان نقش خانواده عشایری
در اقتصاد مقاومتی

آموزش و پرورش عشایر و

برگزاری  11کارگاه آموزشی تحت عنوان آموزش و پرورش

اقتصاد مقاومتی

عشایر و اقتصاد مقاومتی
برگزاری جشنواره طرح ایده های برتر اقتصاد مقاومتی در
آموزش و پرورش عشایر

نمایشگاه

تعداد

5000

تعداد

700نفر

تعداد

200

 آگاهی بخشی و اطالعرسانی از طریق اصحاب

تهیه و تولید تیزر  ،نماهنگ و پخش از شبکه استانی به منظور

رسانه مخصوصا صدا و

توسعه سواد

 5نماهنگ  5 ،فیلم
تعداد

جهادی و اردوهای جهادی
دانش آموزی
و فرهنگیان و تمرینی برای
خودسازی جوانان.

کوتاه ،
10تیزرتلویزیونی

سیما
گسترش و ترویج فرهنگ

11

آموزش و توانمندسازی همکاران محترم فرهنگی با کالس هایضمن خدمت.
-آموزش و توانمندسازی دانش آموزان از طریق آموزش های

درصد

جذب 10%دانش
آموزان هرمنطقه

بسیج ،هالل احمر و سازمان دانش آموزی.

تشکیل مراکز یادگیری
محلی با رویکرد اقتصاد
اداره کل آموزش

مقاومتی

و پرورش

ارتقاءشاخص با سوادی در

آموزش و توانمند سازی گروه سنی  10-49سال

گروه سنی  10-49سال
اجرای برنامه های تحکیم

آموزش کودکان کار بازمانده از تحصیل در گروه سنی 10-20

سواد با رویکرد تعمیق و

سال

تعداد

 5مرکز یادگیری
محلی

تثبیت سواد
ارتقاء سطح فرهنگی سواد
آموزان
توسعه کمی مدارس آموزش

صدور مجوز تاسیس از مدارس از راه دور در مناطق فاقد مدارس

از راه دور

از راه دور

تعداد

12

تهیه منابع وتولید محتوای

چاپ کتاب  ،تولید محتوای الکترونیکی

آموزشی

و راه اندازی سایت آموزشی

تعداد

تهیه وچاپ برشور مرتبط با مناسبت ها
تدوین چار چوب فعالیت

برگزاری جشنواره

های پرورشی

برگزاری اردو های آموزشی وتربیتی

آموزش ضمن خدمت

و 1000سی دی
12مدرسه

تعداد

برگزاری نمایشگاه فعالیت های هنری ویژه مدارس از راه دور
برگزاری دوره های ضمن خدمت

1000جلد کتاب

یک جشنواره
یک اردو
یک نمایشگاه

نفر ساعت

1100

-1نظارت مستمر برفرایند
سازماندهی وکنترل تراز
نیروی انسانی وارائه باز
خورد های الزم به مناطق
-2تأکید براجرای دقیق شیوه

-1استفاده بهینه از نیرو های مازاد موجود در بعضی رشته ها

نامه ساماندهی نیروی

-2رفع کمبود نیروی انسانی مورد نیاز ومتخصص با استفاده از

انسانی وسیستم بکفا

نیرو های مازاد سایر مناطق

-3استفاده بهینه از نیروی

-3تنظیم قرار داد های توسعه سنواتی براساس نیاز های واقعی

انسانی موجود براساس

مناطق

تخصص جهت کیفیت

-4استخدام نیروی انسانی براساس نیاز واقعی

بخشی به آموزش

-5تأکید بررعایت نرم مطلوب کالسی به منظور استفاده مطلوب

-4کاهش ساعات حق

از نیروی انسان

درصد

85

التدریس نیروها با اجرای
سیاست ها وراهکار های
استفاده بهینه از نیروی
انسانی
کاهش هزینه های
اعتباربخشی کتاب های تازه

دریافت نظرات دبیران تخصصی کتاب های تازه تألیف علوم و

تألیف با استفاده از سامانه

فنون ادبی و فرهنگ و هنر پایه دهم متوسطه نظری

تعداد

2

اعتبارسنجی
صرفه جویی در هزینه های
اکران فیلمهای منتخب
جشنواره بین المللی فیلم
رشد در مدارس استان
 تشکیل کانون هایورزشی
 برگزاری المپیاد ورزشیدرون مدرسه ای
توسعه مشارکت دانش
آموزان در جشنواره های

تأکید بر امکانات موجود آموزش و پرورش با استفاده از سالن
های اجتماعات مدارس جهت اکران فیلمهای منتخب جشنواره

درصد

50

بین المللی فیلم رشد
 راه اندازی کانون های درون مدرسه ای و برون مدرسه ای -برگزاری المپیاد ورزشی در همه مدارس

درصد

45

 راه اندازی کانون های ویژه برگزاری جشنواره های ورزشیبرگزاری نرمش صبحگاهی-برگزاری حیاط پویا

درصد

50

ورزشی و برنامه ای اوقات

-طرح تربیت بدنی با خانواده

فراغت
آغاز عملیات اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت رسیدن
به هدف دانشگاه برتر شرق کشور
دانشگاه علوم

حضور در عرصه های

پزشکی

آموزشی منطقه ای و جهانی

بهره مندی آحاد جامعه از خدمات سالمت منطبق بر استاندارد
های موجود در مراکز معتبر ایران در مراکز آموزشی درمانی استان
تحصیل دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با کیفیتی
در تراز دانشگاههای معتبر
بازشناسی توانمندی ها و ظرفیتهای علمی استان به جامعه ایرانی

شرکت آب و
فاضالب استان

شرکت فعال در نشست های ادواری کارشناسی در سطح مدیران
تبیین اقتصاد مقاومتی

کل دستگاههای اجرایی استان و بحث و تبادل نظر در خصوص
نحوه پیاده سازی الزامات اقتصاد مقاومتی

تعیین ،برگزاری و حمایت از

تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی

۴

جشنواره های تخصصی (در

ارسال طرح های مورد بررسی شده در قالب طرح کالن ملی و

۴

زمینه های فناور های نو،

استانی به ستاد های مربوطه معاونت علمی و فناوری ریاست

انرژی ،فناوری اطالعات و

جمهوری

ظرفیت های منطقه) با

1۰

همکاری سایر ادارات و

مذاکره با مسئولین استانی درخصوص مبحث پاداش به پرسنل

نهادها

ارائه دهنده طرح های دارای نوآوری
عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به منظور قرار دادن

1۰

امکانات آزمایشگاهی برای فناوران
پارک علم
وفناوری

بهره گیری از توان تخصصی
مراکز علمی و پژوهشی ملی
و بین المللی

رصد بین المللی فناوری های جدید در جهان

۷۰%

نیازسنجی و آینده پژوهی بازار منطقه با توجه به شاخص های

۷۰%

استان)  (GDPاقتصادی
مکاتبه با سایر پارک ها در ایران و سایر کشورها

۶۰%

گسترش زمینه های توسعه فناوری در کشورهای افغانستان و

۶۰%

پاکستان
جمع آوری طرح هایی با موضوعات مختلف از جمله (فضای کار

۴

ترویج فرهنگ کسب و کار

اشتراکی ،اردوی کارآفرینی ،پژوهشگر خالق کارآفرین)

مبتنی بر فناوری

تخصصی کردن مراکز رشد با توجه به مزیت های استان

1

معرفی طرح های پیشنهادی به سازمان های ذیربط مثل آموزش و

۴

پرورش جهت اجرا
برگزاری استارت آپ ویکند
1ال ترویج فرهنگ نوآوری از طریق پایگاه اینترنتی پارک علم و
فناوری و درج لینک پارک در سایت های پر بازدید  2ال ترویج

2
۷۰%

نظام مالکیت معنوی و اطالعرسانی فرایندهای اجرایی آن از طریق
پایگاه اینترنتی پارک علم و فناوری
1

حمایت از ثبت اختراعات
برگزاری کارگاه آموزشی ،سمینار در زمینه های مالکیت فکری،

1

نوآوری  ،خالقیت
استفاده از توان رسانه ها در جهت معرفی فناوری های نوین

۴

منطقه و ترویج فرهنگ کسب و کار
ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالکیت معنوی به اشخاص
ترویج فرهنگ نوآوری و
مالکیت معنوی در سطح
استان

1

حقیقی و حقوقی
معرفی سایت های مفید جهت فروش محصوالت ثبت شده در
نظام مالکیت فکری مانند شرکت فرا بورس ایران که این امکان را

۴۰

برای تمامی شرکت ها و واحدهای فناور فراهم ساخته است
)(www.Ifb.ir
برگزاری مسابقات در مدارس استان و دانشگاه ها با موضوعیت

۵

آشنایی با اختراع و نوآوری به فاصله زمانی هر  3ماه یکبار و تهیه
مطالب آموزشی کوتاه برای این موضوع
مذاکره و رایزنی با شهرداری در خصوص اختصاص پارکی به

۶

عنوان پارک خالقیت در استان (آموزش ،سرگرمی ،مسابقه)
مطالعه و جمع آوری اطالعات ،تنظیم فرم ها و کاربرگ ها و آیین

1

نامه های مربوطه
تقویت فرهنگ نوآوری در

آینده نگری و رصد فرصت های بین المللی با هدف شناسایی و

سازمان ها و ادارات استان

بررسی وضعیت تقاضای بازار محصوالت دانش بنیان

1

گفتمان سازی مطالبه گری
صدا و سیما

ومعرفی نمونه های شاخص

برگزاری میزگردهای رادیویی وتلویزیونی ویژه اقتصادمقاومتی

اجرای اقتصادمقاومتی
گسترش و حمایت از
پایاننامهها
دانشگاه بیرجند

حمایت علمی و مالی

تعداد

20

برگزاری کارگاههای آموزشی
/کرسیهای آزاداندیشی/
نشستها با موضوع اقتصاد

حمایت علمی و مالی

تعداد

8

. 22دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج
پویای همهی امکانات کشور ،اقدامات زیررا معمول دارد:
شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسبرصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی وخارجی

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

اداره کل امور

معرفی فرصت های سرمایه

اقتصادی و

گذاری استان و شرکت در

دارایی

همایش ها ی استانی و ملی

اداره کل پست

ورودبه بازارهای جدید
اجرای عملیات آبخیزداری و

تعداد همایش ها و نمایشگاه های برگزارشده

واحد سنجش

تعداد

پیش بینی سال
1395
3

شناسایی نیازهای جدید بازار و کسب درآمد
حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع
اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدها و خارج

هکتار

3.200.000

هکتار

85

طرح جامع مقابله با بیابانزایی

هکتار

6360

مدیریت پایدار و بهبود و اصالح مراتع

هکتار

10/445

جنگلکاری و نگهداری فضای سبز

هکتار

7/79

بیمه محصول باغهای خرما

هکتار

120

بیمه محصول باغهای انگور آبی و دیم

هکتار

140

بیمه محصول باغهای بادام آبی و دیم

هکتار

2400

بیمه محصول باغهای پسته

هکتار

1500

بیمه محصول باغهای گردو

هکتار

180

توسعه و پوشش بیمهای مناسب و

بیمه محصول باغهای سیب

هکتار

75

کاهش خطرپذیری تولید

بیمه محصول باغهای انار

هکتار

350

محصوالت کشاورزی( برنامه ملی

بیمه محصول باغهای زیتون

هکتار

200

)ارتقاء توان تولید ملی

بیمه محصول باغهای زعفران

هکتار

2800

بیمه محصول باغهای گل محمدی

هکتار

30

بیمه اجباری طیور

تعداد

20000000

بیمه محصول گندم

هکتار

20000

بیمه محصول جو

هکتار

12000

بیمه محصول پنبه

هکتار

1600

حفاظت خاک و مقابله با
بیابانزایی و کمک به مهار
کانونهای گرد و غبار( برنامه ملی
ارتقاء توان تولید ملی)

جهاد کشاورزی

سدها

بیمه محصول ذرت

هکتار

150

بیمه محصول چغندر قند

هکتار

200

تعداد

20000000

تعداد

680000

جبران خسارت ناشی از بیماری های طیور/همکاری
درفعالیت های اجرایی بیمه طیور
جبران خسارت ناشی از حذف دام /همکاری درفعالیت
های اجرایی بیمه دام
حفاظت اراضی کشاورزی در
راستای استمرار تولیدات

اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و
اصالحیه آن

کشاورزی
تامین آب زراعی در طول دوره

احداث استخر

متر مکعب

12200

پوشش سوخت رسانی وانرژی درمناطق عشایری

خانوار

1000

تعداد پایان نامه حمایت شده

پایان نامه

2

مبالغ اختصاص یافته به طرح های پژوهشی

میلیون ریال

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

تعداد

طرح های پژوهشی در حال اجرا

تعداد

نیاز گیاهان
حفاظت ،حمایت ،احیاء و توسعه
جنگلها و مراتع
حمایت از پایان نامه های
شرکت شهرکهای
صنعتی

کارشناسی ارشد و دکتری
انجام طرح های پژوهشی و
مطالعاتی
-

اداره کل پزشکی
قانونی

هکتار

85000

ساماندهی مجدد و به روز کارگروههای
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

آمادگی کامل حوزه های پدافندی

-

( پدافند غیر عامل)

ارتقاء امنیت زیر ساختهای اداری و کاهش
آسیب پذیری در حوزه های اداری و فردی

-

ارتقاء کیفی جلسات حلقه های صالحین

کیفی

رسیدن به سطح
مطلوب

 .23شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
دستگاه اجرایی

اداره کل پست
جهاد کشاورزی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه عملیاتی دستگاه

اجرایی

اجرایی

پیاده سازی نظام قیمت تمام شده

آنالیز فرآیندها

اجرای سیاستهای تنظیم بازار

خرید و فروش تضمینی محصوالت کشاورزی (گندم و

محصوالت کشاورزی و فرآورده

سایرمحصوالت)

های آن

خرید و فروش توافقی محصوالت کشاورزی

واحد سنجش

پیش بینی سال
1395

تعداد

4

تن

22500

تن

89127

 .2۴افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن
نام دستگاه اجرایی

عنوان برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی

اداره کل پست

استاندارد سازی فرآیندهای پستی

شاخص  /فعالیت مرتبط با برنامه

واحد سنجش

پیش بینی سال 1395

عملیاتی دستگاه اجرایی
رعایت استاندارها از قبول تا
توزیع
کنترل بیولوژیک

تعداد

4

هکتار

120

کنترل عوامل خسارتزا در

جهاد کشاورزی

اعمال استانداردهای زیست محیطی و

محصوالت زراعی/باغی و

بهداشتی ،مدیریت پساندها و کنترل

)(IPMگلخانه

باقیمانده داروی وسموم در محصوالت

توسعه شبکه مراقبت و پیش

کشاورزی و گسترش مبارزه بیولوژیکی

آگاهی

و تلفیقی آفات گیاهی ( برنامه ملی

اجرای طرحهای کشاورزی

ارتقاء توان تولید ملی)

حفاظتی ( بی خاک ورزی

هزار هکتار

هکتار

هکتار

6/8

112975

500

)...........
اجرای طرح مبازره تلفیقی آفات
تمرکز بر انتشار و ترویج استانداردهای
اداره کل استاندارد

ملی مورد نیاز کلیه محصوالت داخلی با
رویکرد ترویج فرهنگ استاندارد سازی
و استاندارد پذیری در جامعه

بسیج امکانات و منابع و تمرکز بر
تهیه و تدوین استانداردهای ملی

بصورت الکترونیکی
اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای

روشها و فرایند ها

شهرداری اسفدن

افزایش پوشش استاندارد

درصد

15

مورد نیاز کلیه محصوالت داخلی
صدور گواهینامه های مهارتی

استاندارد سازی  ،اصالح و بهبود

هکتار

100

اجرای آزمونهای کتبی بصورت
الکترونیکی
سازماندهی نظارت و بازدید از
واحدهای زیر مجموعه
استاندرد سازی تاسیسات مرتبط

گواهینامه

8000

مرحله

70

بازدید

17

