طرح های استانی(پیشنهادی) ذیل
برنامه های دوازده گانه ملی اقتصاد
مقاومتی
دراستان هرمزگان

دبیرخانه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی
استان هرمزگان-خردادماه 5931

ردیف

عناوین طرح های برنامه ملی ارتقای بهره وری

5

طرح تولید نان سالم وكاهش ضايعات آن

2

طرح افزايش كیفیت و بهره وري در كارخانجات صنايع دريايي و توسه صنايع جانبي

9

طرح افزايش بهره وري در تولیدات كشاورزي و كاهش ضايعات در فرآيند تبديل و تكمیل
محصوالت كشاورزي وشیالتي

4
1

ارتقاء بهره وری مزارع پرورش میگو
طرح ارتقاء فن آوري و افزايش بهره وري آب و خاك

6

طرح كاهش تلفات انرژي (آب وبرق) {رفع فرسودگي خطوط شبكه هاي توزيع و انتقال برق و
رفع فرسودگي شبكه هاي آبرساني و خطوط انتقال آب} .

7

ردیف
5
2
9
4
1
6
7

برنامه ريزي و اجراي طرح هاي صرفه جويي مصرف انواع انرژي دردستگاههاي اداري و جامعه.

عناوین طرح های برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

برنامه ریزی و اجرای طرح های صرفه جویی مصرف انواع انرژی دردستگاههای اداری و جامعه.
طرح تقویت افزایش درآمدهای عمومی استان.
اولویتبندی و تصویب پروژههای تملک دارایی های سرمایه ای استان برای سال های برنامه ششم به
تفکیک هر یک از شهرستان ها.
توزیع نظام مند اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه ای استانی و ابالغ ضوابط
انضباط مالی یکپارچه کلیه دستگاه های اجرایی.
تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای دستگاه های اجرایی متناسب با تحقق
اهداف و برنامه های مصوب استان بویژه پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
طرح ساماندهی نظارت کارآمد و اثربخش بر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات
هزینه ای دستگاههای اجرایی.
طرح ساماندهی تشکیالت و نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان

ردیف
5

عناوین طرح های برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد(توسعه صادرا ت غیرنفتی)
طرح تقويت عملكرد گمركات و بهره گیري كامل از ظرفیت بنادر استان

2

طرح توسعه فعالیت هاي دريا محور با رويكرد فعالیت هاي صادراتگرا و توسعه ارتباطات دريايي

9

طرح ايجاد باراندازهاي مناسب براي ارائه تسهیالت به كشورهاي آسیاي میانه وكشورهاي همسايه

4

طرح بهینهسازي وضعیت پايانههاي استان بويژه پايانههاي فرودگاهي و دريايي ومجتمع هاي خدماتي
بین راهي

1

طرح تقويت تجهیز بنادر مسافري موجود و ايجاد بنادر مسافري جديد

6

طرح تقويت و تجهیز بنادر و پايانه ها به تجهیزات نوين تخلیه و بارگیري

7

طرح احداث بنادر كوچک اختصاصي براي صدور كاالهاي خاص (مانند مصالح ساختماني و)....
دركرانه هاي ساحلي مستعد

8

طرح توسعه ظرفیت هاي فراساحلي و پشتیباني شناورها درزمینه سوخت رساني براي كشتي هاي
عبوري (بانكرينگ سوخت وكترينگ)

3

طرح توسعه ،تقويت و تجهیز شبكه هاي ارتباطي جاده اي  ،ريلي و تقويت و تجهیز فرودگاه هاي
استان

51

توسعه امكانات گذرنامه در فرودگاههاي بین المللي جهت تسهیل و كاهش زمان كنترل گذرنامه

55

طرح جذب سررمايه هاي خارجي با اولويت سررمايه داران ايراني مقیم خارا از كشور و كشورهاي
حاشیه خلیج فارس

52

تقويت مبادالت تجاري وبازرگاني با كشورهاي همسايه جنوبي

ردیف
5

عناوین طرح های برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درونزایی اقتصاد)
طرح توسعه و تكمیل زيرساختهاي شهركهاي صنعتي

2

طرح تكمیل زنجیره ها و خوشه هاي تولید صنعتي با جهت گیري صادراتي

9

طرح راهاندازي واحدهاي تولیدي متوقف و راكد در صنايع خرد ،كوچک و متوسط

4

طرح توسعه فعالیتهاي معدني و فلزي و غیرفلزي و محصوالت معدني صادراتي

1

طرح سامان دهي و احیاء صنايع دستي و تولید كاالهاي فرهنگي صادراتي( خانه هاي صنايع دستي)

6

طرح توسعه كشت ارگانیک و تولیدات گیاهي (توسعه گلخانه ها و)..

7

طرح تمركز زدايي و توزيع متعادل اعتبارات عمراني بین شهرستان هاي استان با اولويت مناطق
كمتر توسعه يافته

8

توسعه سیستم هاي نوين آبیاري تحت فشار

3

طرح توسعه وپرورش آبزيان(میگوي پرورشي و ماهي درقفس)

51

طرح راه اندازي و ايجاد زنجیره تولید گوشت مرغ

55

طرح توسعه گردشگري ساحلي در كرانه هاي داخلي  ،جزاير و مناطق آزاد
(احداث دهكدههاي تفريحي ر استراحتگاهي در حاشیة سواحل و جزاير موجود دراستانهاي ساحلي)

52

طرح توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي با توجه به الزامات توسعه و گرايشهاي تخصصي فعالیتها
در استان

59

طرح تامین آب مورد نیاز مراكز زيست و فعالیت استان با اولويت شرب و صنعت

54

طرح توسعه و گسترش صنايع انرژي بر در مناطق غربي استان(تبديل پارسیان به منطقه استقرار صنايع
صادراتي و صنايع پايین دست انرژي بر با توجه به عبور خط لوله گاز و قرار گرفتن در حوزه نفوذ پارس جنوبي)

51

طرح توسعه و ايجاد و استقرار پنجره واحدفرامرزي

56

طرح تقويت ناوگان محلي و احداث شركتهاي معتبر حمل و نقل بین المللي بويژه در زمینه
كانتینري ومسافربري

ردیف
5

عناوین طرح های برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان.
طرح توسعه زير ساخت هاي الزم براي رشد فعالیت هاي دانش پايه درحوزه فناوري هاي نوين
نظیر فناوري اطالعات و ارتباطات ،فناوري زيستي و فناوري نانو

2

طرح توسعه كاربري هاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي حصول به توسعه دانايي محور و
استفاده از اين فناوري براي تمركززدايي از شهر بندرعباس

9

طرح توسعه مراكز رشد واحدهاي فناوري و شركت هاي دانش بنیان،

4

مديريت وراهبري اعتبارات پژوهشي استان به سمت پژوهشهاي دانش بنیان.

ردیف
5

عناوین طرح های برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
طرح تولید و ارائه برنامه هاي فرهنگي با هدف اشاعه الگوهاي بهینه مصرف و تولید و عرضه كاال
و خدمات با كیفیت.

2

تولید و ارائه برنامه هاي فرهنگي و آموزشي با هدف جلوگیري از بروز آسیب هاي اجتماعي و
ارتقاي سرمايه اجتماعي و همكاري هاي جمعي استان نظیر .

ردیف

عناوین طرح های برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
طرح واگذاری فعالیتهای تصدی گری از بخش دولتی به سایر فعاالن بخش خصوصی.
طرح تقویت زیرساخت های تجارت الکترونیک و تامین تجهیزات به منظور بهبود و ارتقای شاخص
آمادگی دیجیتال استان
طرح استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی.
طرح توسعه زیر ساختهای ارتباطی و اطالعاتی مدرن (شهر الکترونیکی) متناسب با نقش بندرعباس
طرح بهبود فضای رقابتی و کاهش اقتصاد غیر رسمی
طرح ساماندهی برگزاری مناقصات اداری
ایجاد بانک اطالعاتی جامع در زمینه فرصت های سرمایه گذاری استان

ردیف

عناوین طرح های برنامه ملی توسعه ظرفیت نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی
طرح تبدیل شبکه فرآورده های نفتی از حمل و نقل زمینی به خطوط لوله ای درمناطق ویژه استان

5
2
9
4
1
6
7

5

2
9
ردیف
5

طرح توسعه و گسترش صنایع پتروشیمی در مناطق غربی استان با استفاده از منابع غنی گاز در منطقه
گازی پارس جنوبی
طرح توسعه شبکه گاز رسانی به صنایع و مناطق شهری و روستایی درون استان
عناوین طرح های برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها
طرح ساماندهي استفاده واحدهاي تولیدي از يارانه

2
ردیف
5
2
9
4
1
6

عناوین طرح های برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
طرح تکمیل و اجرای پروژه های عمرانی با استفاده از ظرفیت های مشارکتی بخش دولتی– خصوصی
طرح توسعه مشارکت های عمومی و مردمی و استفاده ازظرفیت خیرین دراحداث و تکمیل پروژه های
عمرانی عام المنفعه
طرح نظارت و ساماندهی واگذاری فعالیت های دستگاههای اجرایی
طرح راه اندازی و توسعه صندوق های خرد روستایی با مشارکت روستائیان.
طرح توسعه و ایجاد بازارچه های مرزی با مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی و مشارکت مردمی.
طرح ترویج سازو کارهای الگوهای مشارکت عمومی – خصوصی وبکارگیری از ظرفیت های دهیاریها

ردیف

عناوین طرح های برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد
طرح توانمند سازی فقرا از طریق تشکیل شرکت های تعاونی
طرح توازن و توسعه منطقه ای
طرح توسعه و توانمند سازی مرزنشینان از طریق توسعه وتقویت تعاونی های مرزنشین

ردیف

عناوین طرح های برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد
ساماندهی موسسات پولی و بانکی غیر مجاز
پیگیری جذب حداکثری منابع صندوق توسعه ملی برای مشارکت بخش خصوصی
طرح روان سازی پرداخت تسهیالت به بخش خصوصی

5
2
9

5
2
9

