رپوژه اهی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنانمورخ 6331/3/02
عنوان پروژه هبی مصوة

ردیف

دستگبه اجرائی
مسئول

1

تجویع دٍرُ ّای آهَسشی هْارت آهَس ی در راعتا ی ایجاد اشتؽال

2

ایجاد وارگاُ اتَ هىاًیه جْت هعتادیي تْثَد یاـتِ

3

وارگاُ رٍؼي وشی

4

تاعیظ وارگاُ ٍیضُ هعلَل یي

5

عزح تَععِ هشاؼل خاًگی

6

تشىیل شزوت ّای تعاًٍی

7

اجزای عزح اشتؽال عوَهی

8

عزح وارٍرسی ـارغ التحصیالى داًشگاّی

9

شٌاعائی ٍرصذ ٍاحذّای هشىل دار ٍپیگیزی حل هشىالت

11

اـشایش تْزُ ٍری عزح ّای اشتؽال ٍ خَدوفا یی

11

واّش تیىاری هذدجَیاى تحت حوای ت

12

تَجِ تِ اشتؽال رٍعتا یی تعٌَاى هثذا التصاد هماٍهتی

13

تَاًوٌذعاسی هذدجَیاى تحت حوایت

14

تجْیش وارگاُ ّا ی صٌایع دعتی تخش خصَصی

15

تَععِ الاهتگاُ تَم گزدی

16

تَععِ گزدشگز ی الىتزًٍیه

17
18
19

ووه تِ ایجاد ٍ پشتیثاًی هزاوش ٍ دـاتز اعالع رعاًی خذهات گزدشگزی در
اعتاى
اـشایش ظزـی ت ّتلیٌگ در عغح اعتاى

ـٌی ٍ حزـِ ای اعتاى

تْشیغتی اعتاى

تعاٍى ،وار ٍ رـاُ اجتواعی
اعتاى

وویتِ اهذاد اعتاى

هیزاث ـزٌّگی،
صٌایع دعتی ٍ
گزدشگزی اعتاى

ایجاد تاعیغات گزدشگزی خارج اس ظزـیت ّتلی ٌگ (عفزُ خاًِ عٌتی -
رعتَراى عٌتی)

21

ووه تِ  31پزٍصُ هْن ٍ تاثیزگذار تخش صٌعت در اعتاى تِ شزح پیَعت ()2

21

ووه تِ  31پزٍصُ هْن ٍ تاثیزگذار تخش هعذى در اعتاى تِ شزح پیَعت ()3

22

تاس عاسی ٍ ًَعاس ی ٍ اـشای ش تْزُ ٍری تعذاد ٍ 251احذ تَلیذ ی

23

رـع ـزعَدگی شثىِّای آبرعاًی ٍ خغَط اًتمال آب

24

تأهیي آب شزب تی ش اس 2111رٍعتا تا جوعیتی تالػ تز 2.1هیلیَ ى ًفز

صٌعت ،هعذى
ٍتجارت

شزوت آب ٍ
ـاضالب رٍعتایی
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ردیف

25

اـشایش تَلیذ هحصَالت اعتزاتضیه

26

راُ اًذاسی ٍاحذّای ؼی زـعال – ًیوِ ـعال –تِ ظزـیت اعوی رعاًذى ٍاحذّای

دستگبه اجرائی
مسئول

سیز ظزـیت اعوی
27

حوایت اس عزحْای تَلیذی تا پیشزـت ـیشیىی  51درصذ ٍ تاالتز ٍ عزحْا ی
تَععِ

28

حوایت اس تَععِ عزهایِ گذاری ّای جذیذ در حَسُ پیشزاى ّای اعاعی
تَععِ در تخش وشاٍرسی

29

پیگیزی ٍاگذاری ٍاحذّای تولیىی تاًه ّا تِ هجزیاى لثلی  ،عزهایِ گذاراى
جذیذ ٍ ی ا تزًذّا ی هعزٍؾ

31

حوایت تَععِ صادرات هحصَالت وشاٍرسی

31

حوایت اس ٍاحذ ّای تَلیذ ی وَچه همیاط در هٌاعك هحزٍم

32

اجزای عزحْای سی ز تٌایی هحزن تَلیذ

33

حفاظت هٌاتع آب ٍ خان ( آتخی شداری ٍ تیاتاى سدایی )

34

حوایت اس عزحْای تَلیذی تا پیشزـت ـیشیىی  51درصذ ٍ تاالتز ٍ عزحْا ی

جْاد وشاٍرسی
اعتاى

تَععِ تِ شزح پیَعت
35

احذاث ٍ تْزُ تزداری ًیزٍگاُ تزق آتی وَچه ( تزرٍی خظ اًتمال چشوِ
رٍسیِ)

شزوت آب ٍ

36

تىویل ٍ تْزُ تزداری تاعیغات سدایی آب عزخِ RO

ـاضالب شْزی

37

تىویل عزح ـاضالب شْز عوٌاى

38

ایجاد تغتز تعاهلی تیي داًشگاُ ٍ شزوت ّای حَسُ ـاٍا جْت ایجاد اشتؽال

39

ایجاد پضٍّشىذُ شثىِ ّای اجتواعی هجاسی

41

تزًاهِ ریشی راّثزدی تَععِ عیغتن ّای َّشوٌذ هلی

41

تجْیش ٍ تىویل هزوش دادُ اعتاًی ٍ اعتمزار آى تِ عٌَاى ّاب شوال شزق وشَر

42

تَععِ ٍ تىویل هزوش تواط اعتاًی

43

ایجاد هزوش شتاتذٌّذُ در اعتاى عوٌاى

44

اـتتاح ٍ آؼاس تِ وار هزوش تَاًوٌذعاسی ٍ تغْیل گزی وغة ٍ وارّای ًَپای حَسُ
ـاٍا

45

تَلیذ ٍ تَععِ هحتَای دیجیتال در ـضای هجاسی تَیضُ در حَسُ پَیاًوایی

46

تزگشاری رٍیذادّای وارآـزیٌی اعتارتاپی در حَسُ ّای هختلؿ

ـٌاٍری ارتثاعات ٍ
اعالعات

