پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان
آذربایجان غربی در سال 6931

شرکت شهرکهای صنعتی
عنوان پروژه

تامین برق شهرک صنعتی شماره  3ارومیه و ناحیه صنعتی چهاربرج
گازدار نمودن شهرک صنعتی شوط و ناحیه صنعتی ایواوغلی
تامین آب صنعتی مورد نیاز واحدهای صنعتی و صنفی ناحیه صنعتی نالوس
تامین زیرساخت مخابراتی برای نواحی صنعتی خلیفه لو و ایواوغلی و شهرک صنعتی شوط
تکمیل زیر ساخت های شهرک فناوری صنایع غذایی و الکترونیک ارومیه
آموزش مدیران ،كاركنان و مشاوران صنایع كوچک
شناسایی مستندسازی نیازهای فنآورانه و رفع آنها
برگزاری كلینیک سیاردر شهركها و نواحی صنعتی
عارضه یابی خوشه خاتمه یافته عرقیات گیاهی و نقل بیدمشک
بازفعالسازی واحدهای غیرفعال و راه اندازی طرح های مستقر در شهركها و نواحی صنعتی

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی-ماکو
عنوان پروژه

تامین مستقیم مواد اولیه از مبادی اصلی در صنایع اولویت دار و افزایش ارزش افزوده صنایع اولویت دار
حمایت از استقرار شركت های دانش بنیان
افزایش مبادالت با كشورهای همسایه
افزایش ارزش صادرات بسته بندی (مجدد)
برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی به منظور ارائه محصوالت و كاالهای تولید داخل كشور
جذب شركتهای فعال در سرزمین اصلی در حوزه فرصت های تولیدی  ،خدماتی و تجاری منتخب
توسعه گردشگری حالل
استقرار شركت های تداركاتی برای تامین كاال صنایع انرژی و استقرار شركت های تامین خدمات صنایع انرژی

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
عنوان پروژه

توسعه بهره وری خدمات گردشگری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
توسعه گردشگری طبیعی و روستایی
ارتقاء سطح آموزش های تخصصی گردشگری و فرهنگ سازی
ارتقاء بازاریابی تبلیغات و اطالع رسانی گردشگری
توسعه گردشگری در پایگاه های میراث جهانی
حمایت از ایجاد و راه اندازی موزه های خصوصی

صندوق کارآفرینی و امید
عنوان پروژه

تقویت صندوق های خرد محلی
حمایت از طرح های بوم گردی و گردشگری
طرح روستای بدون بیکار

سازمان بسیج سازندگی
عنوان پروژه

اجرای  74طرح و 74قطب صنایع تبدیلی در  74شهرستان

اداره کل استاندارد آذربایجان غربی
عنوان پروژه

آموزش استاندارد سازی و ترویج و اطالع رسانی در حوزه انرژی
اجرای اجباری استانداردهای مصرف انرژی
اطالع رسانی رتبه انرژی
بازرسی آزمایشگاههای همکار انرژی
بازرسی جهت كنترل بازار از نظر برچسب انرژی

شرکت توزیع برق
عنوان پروژه

احداث نیروگاه تولید برق پراكنده
كاهش تلفات شبکه توزیع برق استان به عدد  7711درصد
نصب كنتور هوشمند برق

جهاد کشاورزی
عنوان پروژه

تولید گندم آبی
تولید گندم آبی
تولید گندم آبی
تولید گندم دیم
تولید گندم دیم
تولید گندم دیم
تولید گندم(كل)
تولید گندم(كل)
تولید چغندر قند
تولید سیب زمینی

تولید دانه های روغنی
تولید حبوبات
تولید جو
تولید ذرت دانه ای
تولید گوشت قرمز
تولید شیر
تولید گوشت طیور
تولید تخم مرغ
تولید آبزیان
توسعه سامانه های نوین آبیاری
بازسازی ،نوسازی و احیا قنوات
احداث و تکمیل شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل
تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی
تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی
تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی
تامین داخلی نهال اصالح شده مورد نیاز
تامین داخلی سم مورد نیاز
توسعه مصرف كود ازته
توسعه مصرف كود فسفاته
توسعه مصرف كود پتاسه
بذر گندم(آبی ودیم)
بذر ذرت
بذر جو(آبی ودیم)
توسعه كشت
اصالح و بازسازی
افزایش جذب ماده خام كشاورزی
میزان كاهش ضایعات
بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع كشاورزی

بنیاد شهید استان آذربایجان غربی
عنوان پروژه

پیگیری امورات متقاضیان جویای كار از مبادی و دستگاههای ذیربطبرای صدور مجوزهای قانونی از قبیل اخذ جواز كسب،
موافقت اصولی،برقراری سهمیه ،غرفه و كیوسک و غیره
انجام مشاوره های شغلی و نظارت بر طرحهای خود اشتغالی
برنامه ریزی جهت آموزشهای كارورزی
اجرای برنامه های زیر ساختی و حمایت از كار آفرینان برتر
پرداخت حق بیمه كارفرما سهم كارفرما (بند الف ماده  37قانون جامع) برایب افراد بهره مند از تسهیالت خود اشتغالی
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی
عنوان پروژه

انعقاد تفاهمنامه با موسسه خیریه عترت بوتراب برای ایجاد كارگاه پوشاک
انعقاد تفاهمنمامه با شركت ایمن كاران فرد برای ایجاد كارگاه پوشاک

اداره کل امور مالیاتی
عنوان پروژه

اجرای طرح جامع مالیاتی
پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
عنوان پروژه
احداث نمایشگاه دایمی فرش دستباف آذربایجان غربی
احیا و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی استان
احیای واحدهای صنعتی راكد
احیای واحدهای صنفی غیر فعال
افزایش صادرات غیر نفتی
برنامه پوشش استانی ژئوفیزیک هوائی با دقت باال
برنامه پوشش سراسری نقشه های زمین شناسی
برنامه پوشش سراسری نقشه های ژئوشیمیایی
پتانسیل یابی ذخایر فلزی در شمال و جنوب استان
پروژه فعال سازی و تکمیل (بهره برداری) طرح های دارای پیشرفت فیزیکی باالی  16درصد
پیگیری احداث مجتمع های صنفی
طرح استانی اكتشاف عناصر نادر خاكی
طرح پایش و احیای معادن غیر فعال و نیمه فعال استان

شرکت آب و فاضالب روستایی
عنوان پروژه

تأمین آب آشامیدنی روستایی

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
عنوان پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی ،تعیین حد بستر و حریم رودخانههای كشور
تجهیز نقاط به ابزار اندازهگیری
مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی ،تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شركت سهامی آب منطقهای
آذربایجانغربی
سد مخزنی چپرآباد
سد مخزنی سیلوه

توسعه بهرهبرداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی (سد كرم آباد)
شبکه آبیاری و زهکشی آقچای
شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه
شبکه آبیاری و زهکشی شهیدقنبری
شبکه آبیاری و زهکشی غازان

اداره کل امور اقتصادی و دارایی
عنوان پروژه

عملیاتی كردن مقررات و بهبود  76پلهای رتبه كشور در سهولت كسب و كار
طراحی ساز و كارهای بهبود شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ایران
شفافسازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (خزانهداری الکترونیکی)
مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت
توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
عنوان پروژه

اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیزداری سدها و سایر مناطق
اجرای طرح كنترل فرسایش كانون های بادی و مقابله با بیابان زایی و ریزگردها

پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی
عنوان پروژه

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری
نیاز سنجی فناوری از دستگاههای اجرایی استان
ایجاد بازارچه اختصاصی فناوری
عقد تفاهم نامه بین المللی و داخلی
برگزاری جشنواره
برگزاری دوره های عمومی و اختصاصی
برگزاری ایده شو
برگزاری رویداد كارآفرینی
كارگاه آموزشی كارآفرینی و كسب و كار
جذب شركتها و هسته ها در مركز رشد جامع واحدهای فناور
جذب شركت در مركز رشد واحد میاندوآب
اخذ موافقت اصولی و راه اندازی مراكز رشد ماكو ،مهاباد و خوی
راه اندازی مركزنوآوری و شکوفائی قره ضیاء الدین
شركت در نمایشگاههای داخلی و خارجی

کمیته امداد امام خمینی (ره)
عنوان پروژه

اجرای طرحهای اشتغال
اجرای برنامه آموزش های فنی و حرفه ای و كاریابی

