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 پیشگفتار 

گیرری کلری    جهتو  اندتصادی قرار دادهاق ی با مفاهیم و عناوینهایرهای سال را شعا، شعارهای اخیرطی سال یرهبرمقام معظم 
های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظرم رهبرری، دولرت تردبیر و امیرد      با ابالغ سیاست را مشخص نمودند. نظام و مسئولین

 های فوق الذکر اجرا نماید.  های مختلف را همراستا با سیاستشتالش نموده است همه راهبردهای کالن توسعه در بخ
 ،تررین نروار سراحلی خلریر فرار      موقعیت مكرانی و دارا برودن طرو نی   ها و توانمندی هایی نظیر وشهر به لحاظ قابلیتاستان ب

برخورداری از کمترین فاصله نسبی با مناطق مرکزی کشور و همچنین کشورهای  ،کشور عربی حاشیه خلیر فار 5همجواری با 
هرای  ب، امكان توسعه دریا محور در بخرش وجن - شمال ارتباطیرار درمحور استق حاشیه خلیر فار  نسبت به سایر بنادر جنوبی،

و...، قطب ملری تولیرد انرربی برا وجرود  خرایر عظریم نفرت و گراز،           ،گردشگری،شیالت ،صنایع دریایی ،مختلف از جمله تجارت
هداف اقتصاد مقاومتی نقش قادر است در تحقق ا خارج از فصلمحصو ت  ،خرما برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت

هرای  های یاد شده ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اخذ نظرات و پیشرنهادات دسرتگاه  موثری ایفا نماید. مبتنی بر ظرفیت
های کلی اقتصاد مقاومتی و رویكردهای دولت محترم طراحی و در حرال اجررا   ه های متعددی را در چارچوب سیاستاجرایی برنام

ا بررای  هرای موجرود، شررایط  زم ر   و با تكیه بر نقاط قوت و پتانسریل استان با جدیت  ییاجرا هایرود دستگاهانتظار می دارد که
 های مصوب بكار گیرند.  اجرای صحیح و موثر برنامه

 
 

 مصطفی سا ری
 استاندار  و

 رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر



 

 

 مقدمه

. ایشران اقتصراد   دیر گرد مطرر   1389 سرال  وریشرهر  در یرهبر معظم مقام با نانیکارآفر دارید در بار نیاول اقتصاد مقاومتی وابه
کننرده  توانرد تعیرین  های شدید میخصومت ها وآن اقتصادی که درشرایط فشار، درشرایط تحریم، درشرایط دشمنی» مقاومتی را 

 تعریف نمودند.« رشد و شكوفایی کشور باشد
ها را مكلف به تشكیل ر اجرای منویات مقام معظم رهبری و پس از تشكیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استاندولت محترم د

دار استان در جهت رونق اقتصادی، تقویت تولیرد  های ملی و تعریف اقدامات اساسی و اولویتستاد مشابه به منظور پیگیری برنامه
 های عمرانی نمود.ها و پروبهصی در اجرای طر داخلی، ایجاد اشتغال و مشارکت عمومی و خصو
در انطباق با نظام  هابرنامه این  با متناسب یاستان یپروبها و هاطر های ملی و مجموعه حاضر با هدف ارائه برش استانی برنامه

تدوین گردیده و بره عنروان    یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نیپا( توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
 های اجرایی استان تلقی می شود.برنامه اجرایی و عملیاتی دستگاه

های اجرایی که در تهیه این مجموعه مرا را یراری   در خاتمه ضمن تقدیر و تشكر از کلیه همكاران و مدیران و کارشناسان دستگاه
 در اندیشه ایجراد توسرعه و پیشررفت اسرتان هسرتند درخواسرت       فرمودند از کلیه صاحب نظران، دانشگاهیان و سایر عزیزانی که

 گردد پیشنهادات ارزنده خود را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان) سازمان برنامه و بودجه( منعكس نمایند.می
 

 

 رضا عوض پور
 رئیس سازمان برنامه و بودجه و

 ردبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشه

 



 

 

 های اقتصاد مقاومتی استان بوشهرفصل پنجم پروژه

 

 فصل پنجم 

های اقتصاد مقاومتی پروژه

 استان بوشهر
پایش اقتصاد  )بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و

 نیپا(-مقاومتی



 

 

 

 



 

 

 

 شرکت آب و فاضالب شهری -5-1

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ارتقاء بهره وری

 داخلی -ملی -استانی اصال  الگوی مصرف آب در بخش شرب

 داخلی -ملی-استانی افزایش جمعیت تحت پوشش شبكه آب شهری

 داخلی -ملی-استانی فزایش جمعیت تحت پوشش شبكه فاضالب شهریا

 طر  ارتقاء تصفیه خانه فاضالب بوشهر
ملی)اعتبارات سفر دولت 

 تدبیر و امید به استان بوشهر(

کاهش هدر رفت آب شرب شهر بوشهر به میزان 

25 % 
 سایر -ملی-استانی

ایجاد تاسیسات شبكه جمع آوری فاضالب عالیشهر و 

 ادکچغ
 بخش خصوصی-استانی

 ملی-استانی نوسازی و زون بندی شبكه آب شرب شهر برازجان

 ارتقاء توان تولید ملی
 ملی افزایش ظرفیت  برداشت از خط کوثر

 خصوصی -ملی مترمكعبی 35000احداث آب شیرین کن 
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 بعنوان پروژه پیشنهادی: اصالح الگوی مصرف آب در بخش شر
 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 وجود محدودیت در منابع آب در  دستر  -
 وجود مشترکین پر مصرف -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
را در توسعه تاسیسات آب به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر اصال  الگوی مصرف کاهش سرانه مصرف میتواند نیاز به سرمایه گذاری  -

 میتواند زمینه ای را برای تامین آب سایر بخش های مصرف،علی الخصوص  صنعت فراهم آورد.

نتایج مورد انتظـار ایـن پـروژه بـر     

 مقاوم سازی اقتصاد

 اصال  الگوی مصرف آب آشامیدنی در استان  -
 ابله با بحران های طبیعی و انسان ساخت ) در نتیجه پایین آوردن نیاز آبی هر مشترک(با  بردن سطح مق

 کنترل مصرف مشترکین پرمصرف

 تامین آب صنایع کوچك و متوسط -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

نشت یابی و رفع 
 نشت

 20 20 20 25 18 2 0 ر ثانیهلیتر ب

کاهش تعداد 
مشترکین پر 
 مصرف

 30500 36500 42500 48500 54500 60500 60000 مشترک

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مشترکین آب استان، شرکت آب و فاضالب استان ذینفعان اصلی پروژه 

 متقاضیان آب در بخش صنعت ذینفعان بخش خصوصی 

ز ذینفعان بر فهرست نیازهایی که ا

 طرف می شود
 سرعت در توسعه تاسیسات تامین آب، تامین آب متقاضیان جدید

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4 -

 تامین اعتبار برای خرید تجهیزات و ...
 پشتیبانی و حمایت مقامات استانی و کشوری

 یش رو از یرك سرو و وضرعیت نامناسرب فعلری مصررف، اجررای پرروبه هرایی در بخرش تاسیسرات            برا توجره بره د یرل  کرر شرده و وجرود خطررات پر         ـ شرح کلی پروژه:  5

 ) نشت یابی و...( و کنترل مصرف مشترکین میتواند به نیاز های فعلیپاسخ نسبتاً مناسبی دهد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 ستمرم رفع نشت از تاسیسات آب نشت یابی و رفع نشت

 مستمر کنترل مصرف مشترکین مدیریت مصرف

 مستمر کاهش الگوی مصرف اموزش همگانی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 1000 4200 37430 42630 4200 4200 4200 5250 3780 نشت یابی و رفع نشت

 33640 134560 504600 672800 72000 72000 70800 80000 90000 مدیریت مصرف

 54200 0 5000 59200 7000 5900 5000 3700 2600 آموزش همگانی

 87840 543730 143060 774630 83200 82100 80000 88950 96380 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
ن زما

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 آب و فاضالب شهری 01/12/99 01/08/95 نشت یابی ورفع نشت-1فاز 
لیتر بر ثانیه نشت یابی و 203

 رفع نشت
5.5 42.630 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
ان زم

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 15/12/99 01/08/95 مدیریت مصرف -2فاز 

 آب و فاضالب شهری

 672.800 86.5 مشترکین مصرف کنترل

 378.000 48.8 هزار تعویض کنتور 360 01/12/99 01/08/95 تعویض کنتور خراب یا فرسوده

 01/12/99 01/08/95 کنترل مصرف مشترکین
 6000ل مصرف سا نه کنتر

 مشترک
4.2 32.800 

 01/05/97 01/08/95 استفاده مجدد از پساب
 2پكیر تصفیه فاضالب و  4

 خط انتقال
11.4 88.000 

 15/12/99 01/08/95 توزیع تجهیزات کاهنده مصرف
 30000تعویض تجهیزات 
 مشترک

22.5 174.000 

 59.200 7.6 مصرف یالگو کاهش 15/12/99 01/08/95 آموزش همگانی -3فاز

 30.200 3.9 فیلم و تیزر 01/08/99 01/08/95 تولید فیلم و تیزر آموزشی

 50 0.01 برنامه کاربردی 01/11/95 01/08/95 تولید برنامه کاربردی آموزشی

 300 0.04 اطالع رسانی 29/12/99 01/08/95 آموزش

 28.650 3.7 اطالع رسانی 29/12/99 01/08/95 اطالع رسانی محیطی
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 99.57به  98.1عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری از 

 عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضالب شهری

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء بهره وری

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
ین مهاجرت از شهرهای دیگر به جنوب استان و تنش آبی موجود در استان با توجه به افزایش قابل مالحظه جمعیت شهری ، و همچن

 ضرورت انجام طر  وجود دارد.

 ارتقاء بهره وری منابع آبی تصفیه خانه و چاهها  ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 آب بهداشتی رشد بهره وری آب و دسترسی عموم مردم به

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

کاهش تعداد 
مشترکین پر 

 مصرف

 99.57 99.3 99 98.7 98.3 98.1 97.9 مشترک

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مشترکین شرکت آبفا ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران و تامین کنندگان پروبه خصوصی ذینفعان بخش 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 سرعت در توسعه تاسیسات تامین آب، تامین آب متقاضیان جدید

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4 -

 شعابات عتبارات  زم وبموقع بمنظور تامین وانتقال آب ،توسعه مخازن ،ایجاد شبكه و انا -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
ع تامین آب ،ضرورت می یابرد.  بمنظور افزایش جمعیت تحت پوشش آب، ارتقاء کمی وکیفی تصفیه خانه آب بوشیگان ،کف شكن وحفر و تجهیز چاههای آب شرب بعنوان یكی از مناب

 فقره انشعاب آب الزامی می باشد. 63905مكعب، واگذاری حدودا متر  107000کیلومتر و توسعه مخازن جدید حدود  288همچنین ایجاد شبكه توزیع حدود 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395 لیتر بر ثانیه افزایش تامین آب 629 تامین و انتقال آب

 1395 مترمكعب مخزن جدید107000 توسعه مخازن  خیره آب  شهری

 1395 یلومتر شبكهک288 احداث و توسعه شبكه آب شهری

 1395 فقره انشعاب63905 تعداد انشعاب واگذار شده آب شهری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 50000 198250 248250 68000 58600 47750 44900 29000 تامین و انتقال آب

توسعه مخازن  خیره 
 آب شهری

87500 111600 182700 281300 316711 979811 933811 46000 0 

احداث و توسعه شبكه 
 آب شهری

64350 86198 108543 139200 173820 572111 458111 0 114000 

تعداد انشعاب واگذار 
 شده آب شهری

88318 91815 100322 117654 136590 534699 481699 0 53000 

 167000 2071871 96000 2334871 695121 596754 439315 334513 269168 جمع
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 99.57به  98.1عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری از 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1399 1395 مین و انتقال آبتا

 آب و فاضالب شهری

افزایش راندمان تامین و 
 انتقال

10 248250 

توسعه مخازن  خیره آب 
 شهری

1395 1399 
مترمكعب 1070000ایجاد 

 مخزن  خیره 
42 979811 

احداث و توسعه شبكه آب 
 شهری

 572111 25 کیلومتر شبكه288ایجاد  1399 1395

شده آب تعداد انشعاب واگذار 
 شهری

1395 1399 
فقره 63905واگذاری 

 انشعاب آب جدید
23 534699 
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 درصد 34.98درصد به   23.6عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب  شهری از  

 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ه : ـ هدف کالن پروژ1

 دالیل انجام پروژه 
و تصرفیه   بهداشرتی  آوری و دفرع   جمرع با توجه به بندری بودن شهر و با  بودن زه آب انجام این طر   ضروری است و با انجام آن ، 

 آوری و تصرفیه و دفرع فاضرالب    فاضالب مشترکین با رعایت استاندارد های موجود از طریق ایجاد و نگهداری تأسیسات فرآیند جمع
 ورت گرفته و افزایش رضایت مشترکین را در بر دارد.ص

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
افزایش بهره وری در خصوص بهره برداری و استفاده از پساب تولیدی با کیفیت قابل قبول می تواند نقش اساسی در رابطه با اقتصاد 

 مقاومتی داشته باشد.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقاوم 

 سازی اقتصاد
 تولید پساب با کیفیت قابل قبول، دفع بهداشتی فاضالب

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

جمعیت تحت 
پوشش شبكه 
 فاضالب شهری

 34.98 32.6 30.8 28.9 26.4 23.6 22.5 درصد

 :  ـ ذینفعان اصلی پروژه 3

 مشترکین ، شرکت آبفا  ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران وتامین کنندگان پروبه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 یرفاهاجتماعی وبهداشتعمومی ارتقا

 :ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه 4

 تامین اعتبارات  زم

 ـ شرح کلی پروژه: 5

مترر مكعرب در روز و اجررای     52000درصد نیاز به افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب به میزان  34برای افزایش جمعیت تحت پوشش شبكه فاضالب شهری از وضعیت موجود به 
 فقره انشعاب فاضالب می باشد. 34288کیلومتر شبكه و خط انتقال و واگذاری حدود  160حدود 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

افزایش ظرفیت تاسیسات تصفیه 
 خانه

 95-99 ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه

تعداد انشعاب واگذار شده فاضالب 
 شهری

 واگذاری انشعاب به مشترک
99-95 

 95-99 ایجاد شبكه فاضالب احداث شبكه فاضالب شهری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 ان فازعنو
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95
افزایش ظرفیت 
تاسیسات تصفیه 

 خانه

38806 70687 172568 214448 231329 727838 0 713338 14500 

تعداد انشعاب واگذار 
شده فاضالب 

 شهری
75880 83460 79060 77400 88040 403840 0 395840 8000 

شبكه  احداث
 فاضالب شهری

237600 265659 307720 345779 389840 1546598 0 1516598 30000 

 52500 2625766 0 2678276 637627 559348 419806 352286 352286 جمع
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 درصد 34.98درصد به   23.6عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب  شهری از  
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

افزایش ظرفیت 
 تاسیسات تصفیه خانه

1395 1399 

 آب و فاضالب شهری

ارتقاء تصفیه 
 خانه

27% 727838 

تعداد انشعاب واگذار شده 
 فاضالب شهری

1395 1399 

افزایش 
مشترکین در 
مدار بهره 
 برداری

15% 403840 

احداث شبكه فاضالب 
 شهری

 1546598 %58 ایجاد شبكه 1399 1395
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 عنوان پروژه پیشنهادی: طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب بوشهر
 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
تصفیه خانه نقش بسزایی در ارتقا کیفیت پساب و رسیدن آن به استانداردهای  زم دارد و این پسراب هابرا توجره بره نیراز      ارتقا کمی و کیفی 

 صنعت و کشاورزی به آب  بعنوان یك سرمایه محسوب می شود.

ــاد    ــا اقتص ــروژه ب ــاط پ ارتب

 مقاومتی

 اشتغال زایی را فراهم می آورد.بدلیل کم آبی در منطقه باعث رونق بخش کشاورزی و صنعت شده و زمینه 

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه   

 بر مقاوم سازی اقتصاد

ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه فاضالب باعث رسیدن پارامترهای پساب به استاندارد می باشد ، درنتیجه فروش پساب می توان موجب رونق 
ی از جوانان بومی منطقه نیز فراهم خواهد شرد و از آلرودگی محریط زیسرت     بخش کشاورزی و صنایع شده همچنین امكان اشتغال تعداد زیاد
 ناشی از عدم تصفیه کافی ) وضعیت فعلی ( جلوگیری می کند.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

طر  ارتقاء تصفیه 
  1خانه بوشهر فاز 

كعب در متر م
 شبانه روز

30000 30000 0 5000 5000 10000 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم ، شرکت آب و فاضالب شهری ذینفعان اصلی پروژه 

 بخش صنعت و کشاورزی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از 

 ذینفعان بر طرف می شود

 جلوگیری از آلودگی زیست محیطی منطقه  -

 ش صنعت و کشاورزی تامین آب بخ -

 اشتغال زایی  -

 ایجاد فضای سبز   -

 کمك به رفع بحران ورود ریز گروه ها  -

 :ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه 4

 ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر  3و  2و 1تامین اعتبار  زم برای اجرای فاز های 
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 خانه فاضالب شهر بوشهر در واقع مهندسی مجدد کلیه  گونهای تصفیه خانه فاضالب به منظور افزایش کیفیت پساب خروجی می باشد..طر  ارتقاء کمی و کیفی تصفیه 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه 
 فاضالب

 01/07/95 افزایش کیفیت پساب

 روژه :   )میلیون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پ 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

ارتقاء تصفیه خانه 
 فاضالب بوشهر

22000 45000 53000 45000 0 165000 0 165000 0 

 0 165000 0 165000 0 45000 53000 45000 22000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز سته کاریفعالیت/ب

 1398 1395 ارتقا تصفیه خانه
شرکت آب و فاضالب 

 شهری

افزایش کیفیت وکمیت 
 پساب

100 165000 
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 % 25عنوان پروژه پیشنهادی: کاهش هدر رفت آب شرب شهر بوشهر به میزان 
 ب شهریشرکت آب و فاضالعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
با توجه به کمبود شدید منابع آب شرب در استان و همچنین قیمت تمام شده با ی تولید آب شرب لزوم کاهش میزان هدر رفت در 

 شهرهای استان به ویژه شهر بوشهر بسیار مهم است.

 با اجرای پروبه فوق الذکر هم هدر رفت آب کاهش یافته و هم افزایش قابل توجهی در درآمدهای شرکت آبفا رخ خواهد داد. با اقتصاد مقاومتی ارتباط پروژه

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 کاهش بخشی از مشكالت تامین آب شرب  _
 امكان آبرسانی بهتر به مشترکین شهر بوشهر _
 افزایش میزان رضایتمندی مردم  _
 افزایش میزان درآمدهای شرکت آبفا ) در کنار کاهش میزان هزینه تولید آب شرب ( _

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

هدر رفت آب شهر 
 بوشهر

 23 28 32 38 43 48 0 درصد

 ذینفعان اصلی پروژه : ـ  3

 مشترکین شبكه آب شهر بوشهر ذینفعان اصلی پروژه 

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 بهبود وضعیت توزیع آب و افزایش میزان رضایتمندی مشترکین  _
 وشهر کاهش هزینه های سا نه تولید آب شرب شهر ب _
 جلوگیری از پرت بخشی از آب وافزایش در آمد ناشی از آن _

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 انجام مطالعات تكمیلی )  زم به  کر است که مطالعات اصلی طر  آماده شده و در شرکت مهندسی آبفا کشور تصویب شده است ( -
 جهت انتخاب سرمایه گذار طر   انجام مطالعات  زم جهت تهیه مدل مالی _

 ـ شرح کلی پروژه: 5

درصد از میزان هردرفت آب را کراهش داد مری تروان روزانره ترا        25درصد میباشد در صورتیكه بتوان به میزان  48در حال حاضر میزان هدر رفت کل آب شبكه شهر بوشهر بالغ بر    
رفه جویی کرد ،میزان در آمد سا نه بابت حفظ این مقدار آب با توجه به قیمت تمام شرده آن ) چره از محرل منرابع     متر مكعب در تولید آب شرب مصرفی شهر بوشهر ص 7000حدود 

ر بوشرهر  به نوسازی کلیره تاسیسرات آب شره    مالی خارج از استان و چه از محل منبع آبشیرینكن ( بسیار با  و قابل توجه می باشد در این پروبه با توجه به مطالعات انجام شده نسبت
 اقدام می گردد .

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 31/06/95 تهیه مدل مالی جهت انتخاب سرمایه گذار انجام مطالعات مدل مالی

 1/10/95 کاهش هدر رفت آب شروع عملیات اجرایی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار بارمیزان اعت

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

انجام مطالعات مدل 
 مالی

4000 0 0 0 0 4000 0 4000 0 

 400000 0 0 400000 90000 90000 90000 90000 40000 شروع عملیات اجرایی

          جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مربوطه مسئول زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 4000 1 انجام مطالعات شرکت آبفا بوشهر 1/10/95 1/6/95 مطالعات

شروع عملیات اصال  و 
 بازسازی شبكه

 400000 99 کاهش هدررفت بخش خصوصی 1/12/99 1/10/95
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد تاسیسات شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای چغادك وعالیشهر
 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 بهبود وضعیت بهداشتی شهرهای عالیشهر چغادک و حفظ و ارتقاء محیط زیست منطقه ، دفع بهداشتی فاضالب  دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
فاده از ظرفیت پساب ایجاد شده جهت ایجاد کسب و کار در تولید محصو ت کشاورزی ، توسعه بخش خصوصی در جهرت پیشربرد   است

 قانون اساسی 44اهداف  اصل 

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

ر صرورت اسرتفاده از پسراب تولیردی در     تقویت می کنرد مری توانرد د    44ضمن اینكه قوت و توان بخش خصوصی را در راستای اصل 
بخشهای صنعت، محیط زیست و کشاورزی ضمن جبران بخشی از کمبود منابع آب مورد نیاز استان ، پروبه های قابل توجه و مهمری را  

 در بخشهای یاد شد ه اجرا نمود و به رونق کسب کار استان کمك کرد.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 ریگی

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

اجرا شبكه 
فاضالب و خط 

 انتقال

 20 30 20 20 5 0 0 کیلومتر

اجرای تصفیه خانه 
 فاضالب

 0 10000 10000 10000 0 0 0 متر مكعب در روز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 دولت ، شرکت آبفا شهریهمشهریان شهر های عالیشهر و چغادک ،  ذینفعان اصلی پروژه 

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب ، ارتقاء سطح سالمت  ینفعان  وبهبود وضعیت محیط زیست 

  ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

  2انجام مطالعات فاز  -

 تملك مسیر خط انتقال به تصفیه خانه  -

 تملك زمین ایستگاه پمپاب -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 اجرای شبكه جمع آوری ، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاب فاضالب در دو شهر عالیشهر و چغادک  -

 هزار متر مكعب در شبانه روز 30000اجرای تصفیه خانه فاضالب مشترک هر دو شهر به ظرفیت حدود  -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1/10/95  2مطالعات فاز    مطالعات مرحله دوم 

اجرای ایستگاه پمپراب ،خرط انتقرال و    
 اجرای شبكه 

 95نیمه دوم  شبكه دفع  فاضالب 

 96نیمه دوم  تصفیه خانه اجرای تصفیه خانه 

 ال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ری 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

مطالعات مرحله دوم 
طر  و تهیه اسناد 

 مناقصه

12000 0 0 0 0 12000 12000 0 0 

اجرای شبكه جمع 
 آوری و خطوط انتقال

50000 100000 100000 150000 150000 550000 0 0 550000 

انه اجرای تصفیه خ
 فاضالب

0 60000 60000 60000 60000 240000 0 0 240000 

 790000 0 802000 210000 210000 210000 160000 160000 62000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد تاسیسات شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای چغادك وعالیشهر
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه نزمان پایا زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 01/12/95   01/04/95 :مطالعه 1فاز 

 مشاور 

 12000 1.5 انجام مطالعات

  4000 0.5  مطالعات 1فاز   01/06/95  01/04/95 تكمیل فاز اول  

  8000 1   2فاز  01/11/95  01/06/95    2تكمیل فاز 

اجرای شبكه جمع  - 2فاز 
 نتقالآوری و خطوط ا

 01/11/95  01/12/99 

 بخش خصوصی 

 550000 68.5 انجام شبكه

 250000  31  کیلومتر شبكه 95 01/12/99  01/11/95   اجرای شبكه فرعی 

 200000 25 کیلومتر  25 01/12/99  01/12/95  اجرای خطوط انتقال 

احداث ایستگاه پمپاب 
 ایستگاه(( 5)

 100000 12.5  پمپاب ایستگاه 5  01/12/99  01/12/95 

تصفیه خانه  - 3فاز 
 فاضالب 

01/06/96 01/12/99 
مترمكعب در شبانه 30000
 روز 

30 240000 
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 برازجانشهر شرب آب شبکه بندی زون و نوسازیعنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 وری بهره افزایشعنوان برنامه ملی: 

 کالن پروژه :  ـ هدف1

 دالیل انجام پروژه 
با توجه به مشكالت شبكه توزیع آب اعم از هدررفت و توزیع نامناسب فشار و فرسودگی شبكه آب اجرای پروبه از اهمیت با یی 

 برخوردار است. 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 نوسازی وزون بندی شبكه باعث کاهش هدررفت آب  -

 افزایش بهره وری وتوزیع عاد نه  آب شرب می گردد  وکاهش هزینه های و  -

نتایج مورد انتظار این پروژه که بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 کاهش هزینه -

 اتالف آب و تامین فشار  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 26.3 28.8 31.3 33.8 36.3 38.76 38.76 ثانیهلیتر بر  کاهش تلفات آب

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم شهر برازجان ذینفعان اصلی پروژه 

 تامین کنندگان کا  وخدمات  ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 تامین فشارمناسب   -

 جلوگیری از قطعی آب -

 ت و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزاما4 -

 تامین اعتبار طر  -
 مطالعه -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
کیلومتر شبكه توزیع آب شرب و ایجاد تغییرات و اصال  در شبكه توزیع فعلی بمنظور زون بندی و مدیریت فشار شربكه   100با توجه به شبكه فرسوده شهر برازجان نوسازی حدودا     

 توزیع صورت می پذیرد.

 از بندی پروژه : ـ ف 6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96 تهیه اسناد مناقصه مطالعه

 99 بازسازی شبكه و کاهش هدررفت نوسازی واصال  شبكه

 99 رفع نیاز آبی ساخت مخزن  خیره آب شرب

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 2000 2000 500 500 500 500 0 مطالعه

 0 162880 80000 242880 58080 52800 48000 44000 40000 نوسازی شبكه توزیع

 0 75000 0 75000 40000 35000 0 0 0 15000ساخت مخزن 

 0 237880 82000 319880 98580 88300 48500 44500 40000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 96 مطالعه

 مهندسی و توسعه

 2000 0 تهیه اسناد مناقصه

نوسازی واصال  وزون بندی  
 شبكه

 40000 0 درصد کاهش هدررفت 2 96 95

 44000 0 درصد کاهش هدررفت 2.5 97 96

 48000 0 درصد کاهش هدررفت 4 98 97

 52800 0 درصد کاهش هدررفت 4 99 98

 58080 0 درصد کاهش هدررفت3 1400 99
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 افزایش ظرفیت از خط کوثرعنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

  ـ هدف کالن پروژه :1

 دالیل انجام پروژه 
با توجه به اینكه یكی از منابع آب برون استانی خط کوثر می باشد برای افزایش آب ورودی با یستی ظرفیت ایستگاه پمپاب موجود در 

 شبانكاره را به نوعی تقویت نمود به همین منظور این پروبه اجرا می گردد.

 ناشی از اتالف آب در مناطق با  دست ایستگاه پمپاب و انتقال اب با هزینه کمتر به بوشهر کاهش هزینه های ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظـار ایـن پـروژه بـر     

 مقاوم سازی اقتصاد
 کاهش هزینه تولید و انتقال اب

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

افزایش ظرفیت 
ایستگاه پمپاب 
 شبانكاره

 0 0 2520 2520 2520 2250 0 لیتر بر ثانیه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم شهرستان بوشهر ذینفعان اصلی پروژه 

 تامین کنندگان کا  و خدمات و پیمانكاران ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 بود آبرفع کم

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 تكمیل انجام مطالعات فاز -

 تامین اعتبار -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
پراب فعلری شربانكاره    لیتر برثانیره در ایسرتگاه پم   2250لویه و بویر احمد بوسیله خط کوثر  با ظرفیت یبا توجه به اینكه در حال حاضر یكی از منابع آب استان بوشهر  از استان کهك    

 لیتر بر ثانیه به ظرفیت ایسنگاه پمپاب شبانكاره اضافه گردیده و بخشی از نیاز آبی استان با خص شهر بوشهر ر اتامین می نماید. 270تامین می گردد  با احداث ایستگاه پمپاب جدید ، 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395 اد مناقصهتهیه اسن مطالعات

 1396 افزایش ظرفیت آب به شهر بوشهر احداث ایستگاه پمپاب

 1397 افزایش  خیره آب جهت پمپاب مداوم متر مكعبی 10000احداث مخزن 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 یرسا ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 6000 5000 11000 0 0 5000 5000 1000 مطالعات

 0 75500 30000 105500 0 0 30500 50000 25000 احداث ایستگاه پمپاب

 10000احداث مخزن 
 متر مكعبی 

0 30000 40000 0 0 70000 20000 50000 0 

 0 131500 55000 186500 0 0 75500 85000 26000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز ت/بسته کاریفعالی
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

فاز یك :مطالعات ونظارت 
 عالیه

  97اسفند  95مرداد 
 اتمام مطالعات

6 11000 

 105500 56  96تیر  95آبان  :احداث ایستگاه پمپاب  2فاز 

 2000 1 احداث سوله  96خرداد  95دیماه  احداث سوله ایستگاه
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 افزایش ظرفیت از خط کوثرنوان پروژه پیشنهادی: ع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 500 0.3 تهیه نقشه  95آ ر  95آبان  عملیات نقشه برداری

 15000 7.2 احداث جاده  97تیر  96تیر  احداث جاده دسترسی

و نصب تجهیزات برقی خرید 
،مكانیكی و ملزومات مورد 

 نیاز 

 50000 27 تجهیز ایستگاه  95دی  95آبان 

 35000 19 برق رسانی  95بهمن  95آبان  عملیات برق رسانی

 2000 1 لوله گذاری  96تیر  95بهمن  500خرید و اجرای لوله 

 1000 0.5 دیوارکشی  97تیر  97اردیبهشت  اجرای دیوار

متر  10000مخزن احداث 
 مكعبی

 70000 38 احداث مخزن  97اسفند  96شهریور 
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 بوشهر مترمکعبی 35000 کن شیرين آباحداث عنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ی ، بحران آب و رفع نیاز مردم شهر بوشهر به آب شرب، استفاده بهینه از ظرفیت منابع آبی )دریا( جهت تامین آب شربکم آب دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 ایحاد ثبات و تنوع در تولید آب شرب مورد نیاز -

 مشارکت دادن بخش خصوصی در تولید آب -

 د آب شرباستفاده از ظرفیت های منطقه ای جهت تولی  -

 صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور -

 پیش بینی جهت رفع وابستگی آب برای آینده و تا حدودی خودکفا شدن استان در رفع نیاز آبی  -

نتایج مورد انتظار این پروژه کـه بـر   

 مقاوم سازی اقتصاد

 توزیع عاد نه آب شرب با کیفیت با تر بین مردم -

 و رعایت پدافند غیرعامل و قطع وابستگی به یك منبع تولید  تنوع بخشیدن به منابع تولید آب  -

 فراهم شدن زمینه تولید آّب شرب و صادرات درآینده  -

 ایجاد اشتغال و بومی سازی تاسیسات آبشیرینكن ها درآینده -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

نمك زدایی آب دریا 
بوسیله آبشیرینكن و 
 تولید آب شرب

میلیون متر 
 مكعب در سال

 12.77 12.77 6.30 احداث  احداث  0 0

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تولید کنندگان و تامین کنندگان صنایع داخلی -

 پژوهشگران -

عان بر فهرست نیازهایی از ذینف

 طرف می شود

 نیاز مردم به آب شرب -

 استاندارد کیفی با تر  -

کاهش هزینه های درمان مرتبط با مصرف آب  حفظ سالمت عمومی مردم در اثر استفاده از آب شرب با کیفیت با تر و طبیعتاً -
 شرب سالم

 استغال و بكارگیری نیروهای متخصص و نیروهای ساده   -

 کشور و بهره برداری بهتر از آن حفظ منابع آبشیرین موجود در  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 آب دریا) که خوشبختانه در منطقه جنوب امكان بهره برداری از آن وجود دارد(  -
 زمین مناسب جهت احداث آبشیرینكن  -
 وجود سرمایه گذار -
 ـ شرح کلی پروژه: 5
مترر   7500 "احداث آبشریرینكن و زمرین بره مسراحت حردودا      ز های آبی برای سالهای آتی فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب سرمایه گذار در محدوده مورد نظر با هزینه و سرمایه اولیه خود مبادرت بهپس از انجام مطالعات و تعیین نیا   

آب  "ماه پروبه به بهره برداری رسریده و سررمایه پرذیر صررفا     18رمایه گذار در قبال اخذ ضمانت نامه پرداخت میشود. در نهایت ظرف مدت مربع میكند. هزینه یكسال تولید آب بصورت پیش خرید از سوی سرمایه پذیر)شرکت آبفا( به س
 رکزی افزایش میبابد.ده بانك متولیدی را بر اسا  قرارداد پس از انجام آزمایش کیفی دریافت و خرید مینماید. قیمت خرید در سال های بعد با توجه به شاخص های اعالم ش

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

اول، دوم ) در صورت نیاز آبی و توافق 
 با سرمایه گذار(

 1397 متر مكعب در روز که  معمو  قابل ارتقا خواهد بود. 35000تولید آب شرب بر اسا  استاندارد و به ظرفیت 

 )میلیون ریال(   ـ اعتبار مورد نیاز پروژه : 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1.25 0 1.25 0 0 0 7/0 5/0 مطالعه

 راه اندازی و 
 بهره برداری

40 260 500 1130 1265 13195 0 13195 0 

 0 13196.25 0 13196.25 1265 1130 500 260.7 4.5 جمع
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 بوشهر مترمکعبی 35000 کن شیرين آباحداث ژه پیشنهادی: عنوان پرو
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 95 94 مطالعات نیاز آبی

 آبفا بوشهر، کشور

 

0 5 1.2 

 13195  0 0 0 راه اندازی و بهره برداری

ر و شروع انتخاب سرمایه گذا
 عملیات اجرایی

01/02/1396 01/10/1397 0 50 380 

بهره برداری از آبشیرینكن و 
 تولید آب

01/11/1396 0 0 10 12815 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 شرکت آب و فاضالب روستایی -5-2
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

 دالت اجتماعیتوسعه ع

 آبرسانی به روستاهای فاقد آب

 استانی-ملی

احداث ، توسعه و نوسازی شبكه های 

 کیلومتر 2500آبرسانی به طول 

 15/0افزایش سرانه مخازن آب به میزان 

 متر مكعب به ازاء هر نفر
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 عنوان پروژه پیشنهادی: آبرسانی به روستاهای فاقد شبکه آب
 شرکت آب و فاضالب روستاییعنوان دستگاه اجرایی: 

 عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
با رعایت عدالت زندگی در مناطق روستایی نیازمند تامین آب به عنوان اصلی ترین نیاز زندگی خواهد بود. لیكن ارتقاء سطح زندگی 

 اجتماعی نیازمند اجرای طرحهای آبرسانی و تامین آب پایدار می باشد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
تامین آب شرب مورد نیاز به لحاظ اجتماعی و ارتقاء زیر ساخت های روستایی، موجب تثبیت جمعیت ساکن روستاها و توسعه اشتغال 

 دات داخلی و خودکفایی خواهد شد.روستایی و در نتیجه افزایش تولی

نتایج مورد انتظار این پروژه کـه  

 بر مقاوم سازی اقتصاد

ارتقاء و توسعه خدمات و زیر ساخت های روستایی ،کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، تقویت بنیه اقتصادی مناطق روستایی ، اصال  
 بهره وری آب ساختار اقتصاد روستا ،بهبود محیط کسب و کار و بهبود شاخص

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

آبرسانی به 
روستاهای فاقد 
 شبكه آب

 5 5 5 5 5 172 175 روستا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ساکنان روستا ذینفعان اصلی پروژه 

 مراکز تولیدی مستقر در روستاها صنایع و ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 آب مورد نیاز جهت شرب و سایر مصارف

  ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 انجام مطالعات مورد نیاز وجود منابع تامین آبی پایدار  -

 پایین بودن شاخص بهره وری آب شرب منطقه مورد نظر  -

 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.14192خانوار با جمعیت 3660روستای فاقدشبكه آب،  25با آبرسانی به شرح کلی پروژه:ـ  5

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 روستای فاقد آب  5آبرسانی به  

 1395 نفر جمعیت 1831آبرسانی به روستا با 

 1396 نفر جمعیت 1957آبرسانی به روستا با 

 1397 نفر جمعیت 3619آبرسانی به روستا با 

 1398 نفر جمعیت 4826آبرسانی به روستا با 

 1399 نفر جمعیت 1959آبرسانی به روستا با 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 5آبرسانی به  
 روستای فاقد آب 

10000 0 0 0 0 10000 6000 4000 0 

0 11000 0 0 0 11000 7000 4000 0 

0 0 12000 0 0 12000 8000 4000 0 

0 0 0 14000 0 14000 8000 6000 0 

0 0 0 0 15000 15000 9000 6000 0 

 0 24000 62000 62000 15000 14000 12000 11000 10000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: آبرسانی به روستاهای فاقد شبکه آب
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 29/12/95 1/1/95 فاز اول

 معاونت مهندسی و توسعه

روستا با  5آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1831

20% 10000 

روستای فاقد  2آبرسانی به
 آب

1/1/95 31/6/95 
 91روستا با  2آبرسانی به 

 نفر جمعیت
40% 4000 

روستای فاقد  2آبرسانی به 
 آب

15/3/95 20/9/95 
روستا با  2آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1223

40% 4000 

روستای فاقد  1آبرسانی به
 آب

15/4/95 29/12/95 

 مهندسی و توسعه معاونت

 517روستا با  1آبرسانی به 
 نفر جمعیت

20% 2000 

 29/12/96 1/1/96 فاز دوم
روستا با  5آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1957

20% 11000 

روستای فاقد  2آبرسانی به 
 آب

1/1/96 31/6/96 
روستا با  2آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1215

40% 4400 

روستای فاقد  2آبرسانی به 
 آب

15/3/96 20/9/96 

 معاونت مهندسی و توسعه

 436روستا با  2آبرسانی به 
 نفر جمعیت

40% 4400 

روستای فاقد  1آبرسانی به
 آب

15/4/96 29/12/96 
 306روستا با  1آبرسانی به 

 نفر جمعیت
20% 2200 

 29/12/97 1/1/97 فاز سوم
روستا با  5آبرسانی به 
 نفر جمعیت 3619

20% 12000 

روستای فاقد  2  آبرسانی به
 آب

1/1/95 31/6/95 

 معاونت مهندسی و توسعه

 643روستا با  2آبرسانی به 
 نفر جمعیت

40% 4800 

روستای فاقد  2آبرسانی به 
 آب

15/3/95 20/9/95 
 976روستا با  2آبرسانی به 

 نفر جمعیت
40% 4800 

روستای فاقد  1آبرسانی به
 آب

15/4/95 29/12/95 
با  روستا 1آبرسانی به 
 نفر جمعیت 2000

20% 2400 

 29/12/98 1/1/98 فاز چهارم

 معاونت مهندسی و توسعه

روستا با  5آبرسانی به 
 نفر جمعیت 4826

20% 14000 

روستای فاقد  2آبرسانی به  
 آب

1/1/98 15/6/98 
 939روستا با  2آبرسانی به 

 نفر جمعیت
40% 5600 

روستای فاقد  2آبرسانی به 
 آب

15/3/98 15/9/98 
روستا با  2آبرسانی به 
 نفر جمعیت 2409

40% 5600 

روستای فاقد  1آبرسانی به
 آب

15/4/98 29/12/98 

 معاونت مهندسی و توسعه

روستا با  1آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1478

20% 2800 

 29/12/99 1/1/99 فاز پنجم
روستا با  5آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1959

20% 15000 

تای فاقد روس 2آبرسانی به  
 آب

1/1/99 15/6/99 
 517روستا با  2آبرسانی به 

 نفر جمعیت
40% 6000 

روستای فاقد  2آبرسانی به 
 آب

15/3/99 15/9/99 
 معاونت مهندسی و توسعه

روستا با  2آبرسانی به 
 نفر جمعیت 1360

40% 6000 

روستای فاقد  1آبرسانی به
 آب

15/4/99 29/12/99 
 82روستا با  1آبرسانی به 

 نفر جمعیت
20% 3000 
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 کیلومتر 2500عنوان پروژه پیشنهادی: احداث، توسعه و نوسازی شبکه های آبرسانی به طول 

 عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضالب روستایی

 عنوان برنامه ملی: عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 زندگی در مناطق روستایی نیازمند تامین آب به عنوان اصلی ترین نیاز زندگی خواهد بود. لیكن ارتقاء سطح زندگی با رعایت عدالت اجتماعی

 نیازمند اجرای طرحهای آبرسانی و تامین آب پایدار می باشد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
ارتقاء زیر ساخت های روستایی، موجب تثبیت جمعیت ساکن روستاها ،توسعه اشتغال روستایی تامین آب شرب مورد نیاز به لحاظ اجتماعی و 

 و در نهایت افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی خواهد شد.

نتایج مورد انتظار این پروژه که 

 بر مقاوم سازی اقتصاد

ویت بنیه اقتصادی مناطق روستایی ، اصرال  سراختار اقتصراد    ارتقاء و توسعه خدمات و زیر ساخت های روستایی، تثبیت ساکنین روستاها، تق
 روستا، بهبود محیط کسب و کار و بهبود شاخص بهره وری  

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

احداث و 
-نوسازی شبكه

 های آبرسانی
 600 550 490 440 410 0 0 کیلومتر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ساکنان روستا ذینفعان اصلی پروژه 

 صنایع و مراکز تولیدی مستقر در روستاها ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 تامین آب مورد نیاز جهت شرب و سایر مصارف

  ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 جام مطالعات مورد نیاز وجود منابع تامین آبی پایدار ، پایین بودن شاخص بهره وری آب شرب منطقه مورد نظران
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 درصد هدر رفت آب کاهش می یابد. 5کیلومتر شبكه آبرسانی به میزان  2490در این پروبه با اجرای 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 ریختا خروجی ملموس عنوان فاز

 کیلومتر شبكه آبرسانی 410اجرای 

 کاهش یك درصد هدر رفت آب

1395 

 1396 کیلومتر شبكه آبرسانی 440اجرای 

 1397 کیلومتر شبكه آبرسانی 490اجرای 

 1398 کیلومتر شبكه آبرسانی 550اجرای 

 1399 کیلومتر شبكه آبرسانی 600اجرای 

 ریال( ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

کیلومتر شبكه  410اجرای 
  آبرسانی

530000 0 0 0 0 530000 314000 216000 0 

کیلومتر شبكه  440اجرای 
 آبرسانی

0 581000 0 0 0 581000 345000 236000 0 

کیلومتر شبكه  490اجرای 
 یآبرسان

0 0 631000 0 0 631000 375000 256000 0 

کیلومتر شبكه  550اجرای 
 آبرسانی

0 0 0 704000 0 704000 419000 285000 0 

کیلومتر شبكه  600اجرای 
 آبرسانی

0 0 0 0 773000 773000 461000 312000 0 

 0 1305000 1914000 3219000 773000 704000 631000 581000 530000 جمع

 کیلومتر 2500ژه پیشنهادی: احداث، توسعه و نوسازی شبکه های آبرسانی به طول عنوان پرو
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 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 معاونت مهندسی و توسعه 29/12/95 1/1/95 فاز اول
کاهش یك درصد هدر 

 رفت
20% 530000 

کیلومتر شبكه  100اجرای 
 آبرسانی

 130000 %5 0 معاونت مهندسی و توسعه 20/7/95 1/1/95

کیلومتر شبكه  130اجرای 
 آبرسانی

15/3/95 20/9/95 0 0 6.4% 169000 

کیلومتر شبكه  180اجرای 
 آبرسانی

15/4/95 29/12/95 0 0 8.6% 231000 

 29/12/96 1/1/96 فاز دوم

 معاونت مهندسی و توسعه
درصد هدر کاهش یك 
 رفت

20% 581000 
کیلومتر شبكه  100اجرای 

 آبرسانی
1/1/96 15/6/96 4.6% 132000 

کیلومتر شبكه  140اجرای 
 آبرسانی

15/3/96 15/9/95 6.4% 185000 

کیلومتر شبكه  200اجرای 
 آبرسانی

15/4/96 29/12/96 

 معاونت مهندسی و توسعه
کاهش یك درصد هدر 

 رفت

9% 264000 

 631000 %20 29/12/97 1/1/97 مفاز سو
کیلومتر شبكه  100اجرای 

 آبرسانی
1/1/97 15/6/97 4.2 129000 

کیلومتر شبكه  160اجرای 
 آبرسانی

15/3/97 15/9/97 

 معاونت مهندسی و توسعه
کاهش یك درصد هدر 

 رفت

6.6 206000 

کیلومتر شبكه  230اجرای 
 آبرسانی

15/4/97 29/12/97 9.2 296000 

 704000 %20 29/12/98 1/1/98 فاز چهارم
کیلومتر شبكه  100اجرای 

 آبرسانی
1/1/98 15/6/98 

 معاونت مهندسی و توسعه
کاهش یك درصد هدر 

 رفت

3.6% 128000 

کیلومتر شبكه  200اجرای 
 آبرسانی

15/3/98 15/9/98 5.4% 256000 

کیلومتر شبكه  250اجرای 
 آبرسانی

15/4/98 29/12/98 11% 320000 

 29/12/99 1/1/99 فاز پنجم

 معاونت مهندسی و توسعه
کاهش یك درصد هدر 

 رفت

20% 773000 
کیلومتر شبكه  150اجرای 

 آبرسانی
1/1/99 15/6/99 5% 193000 

کیلومتر شبكه  200اجرای 
 آبرسانی

15/3/99 15/9/99 6.6% 258000 

کیلومتر شبكه  250اجرای 
 آبرسانی

15/4/99 29/12/99 8.4% 322000 
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 متر مکعب به ازاء هر نفر 15/0عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش سرانه مخازن آب به میزان 

 شرکت آب و فاضالب روستاییعنوان دستگاه اجرایی: 

 عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 زندگی در مناطق روستایی نیازمند تامین آب به عنوان اصلی ترین نیاز زندگی خواهد بود. لیكن ارتقاء سطح زندگی با رعایت عدالت اجتماعی

 نیازمند اجرای طرحهای آبرسانی و تامین آب پایدار می باشد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
تغال روستایی و بهره وری خواهد شد که این امر در نهایت افزایش تولیدات داخلی و ارتقاء زیر ساخت های روستایی، موجب توسعه اش

 خودکفایی را در پی خواهد شد.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
اصال  ساختار  ارتقاء و توسعه خدمات و زیر ساخت های روستایی ، کاهش مهاجرت به شهرها، تقویت بنیه اقتصادی مناطق روستایی ،

 اقتصاد روستا، بهبود محیط کسب و کار و بهبود شاخص بهره وری می شود.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 
توسعه مخازن 
 خیره آب 
 روستایی

 8000 7350 6650 6050 5500 72160 66160 متر مكعب

 ذینفعان اصلی پروژه :  ـ 3

 ساکنان روستا ذینفعان اصلی پروژه 

 صنایع و مراکز تولیدی مستقر در روستاها ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از 

 ذینفعان بر طرف می شود
 تامین آب مورد نیاز جهت شرب و سایر مصارف

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 مورد نیاز مبنی بر وجود منابع تامین آبی پایدار و  تامین اعتبار  زمانجام مطالعات 
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 روستا را تحت پوشش قرار می دهد. 142نفر و  56540مجتمع آبرسانی روستایی به منظورتامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی جمعیت حدود   12اجرا و تكمیل 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس ازعنوان ف
توسعه مخازن  خیره آب روستایی به میزان 

 متر مكعب 5500
 درصد 0.02افزایش سرانه مخازن آب به ازاء هر نفر به میزان 

1395 

توسعه مخازن  خیره آب روستایی به میزان 
 متر مكعب 6050

1396 

توسعه مخازن  خیره آب روستایی به میزان 
 متر مكعب 6650

 درصد 0.03انه مخازن آب به ازاء هر نفر به میزان افزایش سر

1397 

توسعه مخازن  خیره آب روستایی به میزان 
 متر مكعب 7350

1398 

توسعه مخازن  خیره آب روستایی به میزان 
 متر مكعب 8000

 1399 درصد 0.05افزایش سرانه مخازن آب به ازاء هر نفر به میزان 

 )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

توسعه مخازن  خیره آب 
 5500روستایی به میزان 
 متر مكعب

57000 0 0 0 0 57000 34000 23000 0 

توسعه مخازن  خیره آب 
 6050روستایی به میزان 
 متر مكعب

0 66000 0 0 0 66000 39000 27000 0 

توسعه مخازن  خیره آب 
 6650روستایی به میزان 
 متر مكعب

0 0 81000 0 0 81000 49000 32000 0 
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 متر مکعب به ازاء هر نفر 15/0عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش سرانه مخازن آب به میزان 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 امین اعتبارمحل ت میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

توسعه مخازن  خیره آب 
 7350روستایی به میزان 
 متر مكعب

0 0 0 84000 0 84000 50000 34000 0 

توسعه مخازن  خیره آب 
 8000روستایی به میزان 
 متر مكعب

0 0 0 0 92000 92000 55000 37000 0 

  153000 227000 380000 92000 84000 81000 66000 57000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
توسعه مخازن  خیره آب 

متر  5500روستایی به میزان 
 مكعب

1/1/95 29/12/95 

 معاونت مهندسی و توسعه

افزایش سرانه مخازن آب به 
 0.02 ازاء هر نفر به میزان

 درصد

20% 57000 

توسعه مخازن  خیره آب 
 6050 روستایی به میزان
 مترمكعب

1/1/96 29/12/96 20% 66000 

توسعه مخازن  خیره آب 
 6650 روستایی به میزان
 مترمكعب

1/1/97 29/12/97 
افزایش سرانه مخازن آب به 

 0.03ازاء هر نفر به میزان 
 درصد

20% 81000 

ب توسعه مخازن  خیره آ
متر  7350روستایی به میزان 
 مكعب

1/1/98 29/12/98 

 معاونت مهندسی و توسعه

20% 84000 

توسعه مخازن  خیره آب 
متر  8000روستایی به میزان 
 مكعب

1/1/99 29/12/99 
افزایش سرانه مخازن آب به 

 0.05ازاء هر نفر به میزان 
 درصد

20% 92000 



 

 

 

 

 شرکت توزیع نیروی برق -5-3
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه برنامه ملیعنوان 

 ارتقاء توان تولید ملی

مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در  43احداث 

 سطح استان بوشهر
 تسهیالت -ملی

 ملی ارتقاء کیفیت تجهیزات و خدمات در حوزه برق

و شروع هوشمند سازی AMIاجرای سیستم

 دستگاه کنتور هوشمند 221500شبکه با نصب 
 یمل

کنتور هوشمند طرح فهام جهت  3500نصب 

 مشترکین کشاورزی
 ملی

کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق 

 درصد 11استان بوشهر به میزان 
 ملی

 
مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی و  78احداث 

 خورشیدی در سطح استان بوشهر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 

31 
 

 ت نیروگاه تولید پراکنده در سطح استان بوشهرمگاوا 43عنوان پروژه پیشنهادی: احداث 
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
اهش تلفرات شربكه توزیرع و     بره واسرطه کر    CO2و کراهش انتشرار   NOXو SO2کاهش انتشار آ ینده های محیط زیست نظیر 

 افزایش راندمان نیروگاه ها

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 ضای رقابت در تولید و توزیع برقگسترش ف -

 ات و منابع مالیفعالسازی کلیه امكان -

 رشدبهره وری -

 افزایش تولید و اشتغال و واگذاری تولید به بخش خصوصی  -

 نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقـاوم 

 سازی اقتصاد
 برای مشترکان برق و متقاضیان به ویژه مراکز تولیدی و در نتیجه کمك به اشتغالبرق مطمئن تر

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 15 10 7 7 4 0 0 مگاوات افزایش تولید برق 

 پروژه : ـ ذینفعان اصلی  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 وزارت نیرو -

 وزارت نفت  -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 شرکتهای توزیع نیروی برق -

 تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات  -

 کلیه مشترکان برق -

 کلیه نیروگاه ها  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 های جدید برای صادرات محصو ت نفتیکاهش مصرف سوخت نیروگاه ها و در نتیجه ایجاد فرصت  -

 کاهش نیاز به احداث نیروگاه های جدید و همچنین شبكه توسط وزارت نیرو -

 افزایش پایداری شبكه و در نتیجه بهبود کیفیت توان  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 ینی به منظور جبران هزینه های سرمایه گذاری در طول دوره قرارداد حمایت وزارت نیرو از سرمایه گذاران در خصوص قراردادهای خرید تضم - -

 تضمین تأمین گاز  - -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 احداث نیروگاه های تولید پراکنده توسط بخش خصوصی با محوریت تولید همزمان آب و برق

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

گاه های تولید مكان یابی و احداث نیرو
 پراکنده با رویكردکاهش تلفات 

 95 کاهش تلفات ، افزاش راندمان نیروگاه ها ، کاهش انتشار آ ینده های گازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

ث نیروگاه مكان یابی و احدا
های تولید پراکنده با 
 رویكرد کاهش تلفات 

 تسهیالت 0 0 2000 0 0 0 0 2000

 2000 0 0 2000 0 0 0 0 2000 جمع
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 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در سطح استان بوشهر 43عنوان پروژه پیشنهادی: احداث 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی سئول مربوطهم زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

مكان یابی و احداث نیروگاه  -1فاز
های تولید پراکنده با رویكرد 

 کاهش تلفات 

95/1/1 95/12/29 

-شرکت توزیع برق
سرمایه گذاران بخش 

 خصوصی

 2000 %100 نیروگاه برق

 2،000 %5 مكان جدید  شرکت توزیع برق 95/6/31 95/1/1 مكان یابی جایگاه های جدید

احداث نیروگاه های تولید پراکنده 
 توسط بخش خصوصی

95/1/1 95/12/29 

-شرکت توزیع برق
سرمایه گذاران بخش 

 خصوصی

 %95 نیروگاه برق
خصوصی 
 )تسهیالت(
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقاء کیفیت تجهیزات و خدمات در حوزه برق
 وشهرشرکت توزیع نیروی برق استان بعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی ارتقای بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 افزایش کیفیت خدمات  -

 افزایش کیفیت تجهیزات  -

 تقویت دستگاه نظارت   -

 اصال  آیین نامه های معامالت بر مقیا  قیمت توسط دستگاه های سیاست گذار و نظارتی مربوطه   -

 الكترونیك )غیر حضوری( ارتقای خدمات  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 گسترش فضای رقابت در تولید و توزیع برق  -

 الزام به رعایت استانداردهای مصرف انربی در واردات و ساخت تجهیزات  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقاوم 

 سازی اقتصاد

 و شفاف سازی دسترسی همگانی به اطالعات و حذف رانتهای اطالعاتی  تنظیم مقررات سالم سازی فضای مناقصات و واگذاریها -

 حمایت از تولید لوازم برقی با راندمان با  و حمایت از شرکتهای خدمات انربی  -

 کاهش خاموشیها   -

 بهبود وضعیت محیط زیست  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

افزایش بهره وری برق 
در کلیه مراحل زنجیره 

 تولید تا مصرف

%65 درصد  75%  85%  95%  95%  95%  95%  

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 وزارت نیرو -

 وزارت نفت  -

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکتهای توزیع نیروی برق  -

 جهیزات سازندگان ت  -

 کلیه مشترکان برق -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 عدم نیاز به مراجعه حضوری مشترکان برق با توجه به ارتقای خدمات الكترونیك )غیر حضوری( -

 عدم نیاز مشترکان برق به داشتن منابع تولید برق پشتیبان -

 کاهش نیازهای تعمیراتی و حجم عملیات بهره برداری -

 پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :  ـ4 -
 تأمین منابع مالی  - -

 تدوین دستورالعمل های مربوطه  - -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
چنرین انعقراد   توان با استفاده از ارتقای خدمات الكترونیك )غیر حضوری( ، اصال  روشرهای ترأمین کرا  و هم    بمنظور ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات و تقویت دستگاه نظارت می

آزمایشگاه هرای معتبرر زمینره تحقرق ایرن      تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و نهادهای علمی کشور بمنظور پشتیبانی علمی فعالیتهای مرتبط با صنعت برق و استفاده از 
 موضوع را فراهم نمود.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 99-95 رشد بهره وری ، توانمند سازی نیروی کار  یت خدمات افزایش کیف

 99-95 رشد بهره وری ، فعالسازی سرمایه های علمی کشور  افزایش کیفیت تجهیزات

 99-95 رشد بهره وری ، فعالسازی سرمایه های علمی کشور  تقویت دستگاه نظارت

اصال  آیین نامه های معامالت بر مقیا  
های سیاست گذار و قیمت توسط دستگاه 

 نظارتی مربوطه

ها و شفاف سازی دسترسی همگانی به اطالعات و تنظیم مقررات سالم سازی فضای مناقصات و واگذاری
 حذف رانتهای اطالعاتی

95 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقاء کیفیت تجهیزات و خدمات در حوزه برق
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 39000 0 39000 5000 5000 5000 14000 10000 افزاش کیفیت خدمات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 افزایش کیفیت تجهیزات 

 0 37000 0 37000 5000 5000 5000 12000 10000 تقویت دستگاه نظارت 

نامه های اصال  آیین 
معامالت بر مقیا  قیمت 
توسط دستگاه های سیاست 
 گذار و نظارتی مربوطه

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 76000 0 76000 10000 10000 10000 26000 20000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 95/12/29 95/1/1 ت خدماتافزایش کیفی-1فاز

 شرکت توزیع بوشهر

 خدمات مطلوب

25% 

10،000 

 ارتقاء خدمات الكترونیك  -1-1
 ) غیرحضوری (

95/1/1 95/12/29 
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
10،000 

-شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/1/1 افزایش کیفیت تجهیزات -2فاز
 وزارت نیرو

 - تجهیزات استاندارد

 - تدوین روشهای استاندارد 95/12/29 95/1/1 روشهای تامین کا  اصال   -2-1

 95/12/29 95/1/1 تقویت دستگاه نظارت -3فاز
 شرکت توزیع بوشهر

 دستگاه نظارت مطلوب

25%  

10،000 

آموزش وتجهیز ناظران به  -3-1
 دستگاه های سنجش

95/1/1 95/12/29 
فعالسازی سرمایه های  

 علمی کشور
10،000 

اصال  آیین نامه های -4فاز
معامالت بر مقیا  قیمت توسط 
دستگاه های سیاست گذار و 

 نظارتی مربوطه

95/1/1 95/12/29 
 وزارت نیرو

 - تدوین آیین نامه

اصال  آئین نامه های  -4-1
 معامالت بر مقیا  قیمت

 - تدوین آیین نامه 95/12/29 95/1/1
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 دستگاه کنتور هوشمند 221500و شروع هوشمند سازی شبکه با نصب  AMIعنوان پروژه پیشنهادی: اجرای سیستم 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی ارتقای بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 زی شبكهایجاد امكان قرائت از راه دور مشترکین بمنظور هوشمند سا دالیل انجام پروژه 

 ارتقای بهره وری انربی الكتریكی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 کاهش تلفات شبكه های توزیع نیروی برق و بهینه سازی مصرف انربی -

 وشمند سازی شبكهارتقای بهره وری انربی الكتریكی در بخش های مختلف مصرف از طریق بهینه سازی و ه -

 پیك سایی و در نتیجه صرفه جویی در احداث نیروگاه های جدید -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

هوشمند سازی شبكه 
از طریررررق نصررررب 
کنتورهررای هوشررمند 

 )قرائت از راه دور(

 40000 40000 40000 40000 20000 1500 0 دستگاه 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 وزارت نیرو -

 آحاد مردم -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکتهای توزیع نیروی برق -

 تأمین کنندگان تجهیزات   -

 کلیه مشترکان برق  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 دکاهش نیاز به احداث نیروگاه های جدی -

 صرفه جویی در هزینه های قرائت کنتورها و صدور صورتحساب -

 امكان کنترل مصرف به ویژه در مواقع خاص و بحرانی  -

 امكان مدیریت مصرف بهتر توسط مشترکان و شرکت های توزیع  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 تأمین منابع مالی  -

 نتورها از نهادهای  یربطاخذ آخرین تأییدیه های فنی و امنیتی ک  -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

دستگاه کنتور هوشمند طر   221500بمنظور احداث زیر ساختهای  زم جهت ارتقای بهره وری و هوشمند سازی شبكه با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصال  الگوی مصرف تعداد 
 فهام جهت مشترکین دیماندی و عادی )خانگی( نصب خواهد گردید.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 99-95 هوشمند سازی شبكه -کاهش تلفات  -رشد بهره وری  ایجاد امكان قرائت از راه دور مشترکین

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر لیم استانی جمع 99 98 97 96 95

ایجاد امكان قرائت از 
 راه دور مشترکین

200000 420000 460000 530000 600000 1670000 0 0 
1670000 

 200000 420000 460000 530000 600000 1670000 0 0 
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 دستگاه کنتور هوشمند 221500و شروع هوشمند سازی شبکه با نصب  AMIعنوان پروژه پیشنهادی: اجرای سیستم 
 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

ایجاد امكان قرائت از راه -1فاز
 دور مشترکین

95/4/1 95/12/29 
شرکت توزیع برق بوشهر، 

 وزارت نیرو
%100 قرائت از راه دور مشترکین  200000 

%10 سرور رکت توزیع برق بوشهرش 95/6/1 95/4/1 احداث و تجهیز سرور  5000 
%30 کنتورهای هوشمند وزارت نیرو 95/9/1 95/6/1 تأمین کنتورها  150000 

%10 تست کنتورها شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/9/1 انجام تستهای عملكردی  0 
%50 کنتور نصب شده شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/9/1 نصب کنتور   45000 
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 کنتور هوشمند طرح فهام جهت مشترکین کشاورزی 3500پیشنهادی: نصب  عنوان پروژه
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی ارتقای بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 بع آب زیر زمینی از طریق کنترل مصرف برق و آبایجاد امكان قرائت از راه دور مشترکین و صیانت از منا دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 نصب کنتورهای کشاورزی بر روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آب های زیر زمینی -

 ارتقای بهره وری انربی الكتریكی  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 د بستر مناسب جهت کنترل مصارف آب های سطحیایجا -

 کاهش تلفات شبكه توزیع برق -

 پیك سایی و در نتیجه صرفه جویی در احداث نیروگاه های جدید -

 هوشمند سازی شبكه برق -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

كه هوشمند سازی شب
از طریق نصب 

کنتورهای هوشمند 
 )قرائت از راه دور(

 0 0 0 2500 1000 0 0 دستگاه 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 وزارت نیرو ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکتهای توزیع نیروی برق -

 تأمین کنندگان تجهیزات   -

 کلیه مشترکان برق  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 طرف می شودبر 
 امكان کنترل مصرف چاه های کشاورزی  -

 رفع نیاز قرائت حضوری مشترکان کشاورزی  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 تأمین منابع مالی  -

 تهیه شیوه نامه نصب کنتورهای هوشمند   -

 تشكیل کارگروه مربوطه در استان  -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

لری  ب زیر زمینی و همچنین احداث زیرساختهای  زم جهت ارتقای بهره وری و هوشمند سازی شبكه و مدیریت مصرف با تأکید بر اجررای سیاسرت هرای ک   بمنظور صیانت از منابع آ
 دستگاه کنتور هوشمند طر  فهام بر روی چاه های کشاورزی نصب خواهد گردید. 3500اصال  الگوی مصرف تعداد 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس ازعنوان ف

 96-95 هوشمند سازی شبكه -کاهش تلفات -رشد بهره وری -صیانت از منابع آب زیر زمینی  نصب کنتور هوشمند طر  فهام

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

کنتور هوشمند نصب 
طر  فهام برای 
 مشترکین کشاورزی

20000 60000 0 0 0 80000 0 0 
80000 

 0 0 80000 0 0 0 60000 20000 جمع
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 کنتور هوشمند طرح فهام جهت مشترکین کشاورزی 3500عنوان پروژه پیشنهادی: نصب 
 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی بوطهمسئول مر زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

نصب کنتور هوشمند -1فاز
طر  فهام برای مشترکین 

 کشاورزی

 شرکت توزیع بوشهر 96 95
هوشمند سازی شبكه از 
 طریق نصب کنتور

100% 80،000 

پیگیری تدوین شیوه نامه در 
 ستاد وزارت نیرو

 0 %5 شیوه نامه وزارت نیرو 95/6/1 95/4/1

 شرکت توزیع بوشهر 95/7/1 95/6/1 تشكیل کارگروه استانی

تهیه دستورالعمل و برنامه 
زمانبندی دقیق و تقسیم 
 کاربین دستگاه های استانه 

5% 0 

نصب هزار کنتورکشاورزی 
 طر  فهام 

 80،000 %90 کنتور نصب شده شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/7/1
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 درصد 11برق استان بوشهر به میزان  عنوان پروژه پیشنهادی: کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 کاهش تلفات شبكه در بخش فنی و غیر فنی دالیل انجام پروژه 

 طراحی و مهندسی برای بهینه سازی انربی در طراحی و بهره برداری از شبكه های انتقال و توزیع توسعه فعالیتهای ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظـار ایـن پـروژه بـر     

 مقاوم سازی اقتصاد
 ارتقای بهره وری انربی الكتریكی در بخش های مختلف

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 دفپیش بینی ه موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

کاهش تلفات 
 در بخش فنی 

 8 8 8.1 8.3 8.5 9 10 درصد

کاهش تلفات 
در بخش غیر 

 فنی

 1.5 1.7 1.9 2.2 2.7 3.2 5.14 درصد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 وزارت نیرو  -

 وزارت نفت  -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 شرکت توزیع نیروی برق   -

 مشترکین برق  کلیه  -

 نیروگاه ها   -

 سازندگان تجهیزات  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 آزادسازی ظرفیت شبكه و امكان واگذاری انشعاب  -

 تامین برق پایدار و مطمئن   -

 نوسازی و اصال  شبكه   -

 کاهش مصرف سوخت فسیلی و امكان صادرات مازاد آن  -

 وضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفر4 -

 تامین نقدینگی  زم  -

 تعیین تكلیف سكونتگاه های غیر مجاز اطراف شهرهای بوشهر وبرازجان توسط اداره کل راه و شهرسازی  -

 ـ شرح کلی پروژه: 5

ه فشرار ضرعیف و مشرترکان بررق و همچنرین      جهت انجام کاهش تلفات در بخش فنی و غیر فنی با توجه به اقدامات اصالحی در بخش های مختلف نظیر شبكه فشار متوسط ، شبك
 اصال  روش های کاری نظیر نحوه قرائت کنتورها و تست و بازرسی  هدف در نظر گرفته شده محقق می گردد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 99-95 ره وریکاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبكه، رشد به کاهش شعاع تغذیه شبكه توزیع

 99-95 کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان شبكه، رشد بهره وری بهینه سازی و اصال  شبكه

 99-95 کاهش تلفات جمع آوری برقهای غیرمجاز

 99-95 کاهش تلفات  اصال  لوازم اندازه گیری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 تامین اعتبارمحل  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

کاهش شعاع تغذیه 
 شبكه توزیع

147000 183750 229680 275600 316970 1153000 0 1153000 0 

بهینه سازی و اصال  
 شبكه

10950 43690 56400 59700 72670 243410 0 243410 0 
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 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 وان فازعن
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

جمع آوری برقهای 
 غیرمجاز

84200 50500 58100 69750 80175 342725 0 342725 0 

اصال  لوازم اندازه 
 گیری

30000 30000 20000 20000 20000 120000 0 120000 0 

 0 1859135 0 1859135 489815 425050 364180 307940 272150 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

کاهش شعاع تغذیه -1فاز
 شبكه توزیع

95 99 

 شرکت توزیع برق
 شبكه برق پایدار

35% 1،153،000 

نصب ترانس های توزیع 
 خرد

95 99 10% 784350 

 141180 %10 99 95 فیدرهای جدیداحداث 

احداث فیدرهای جدید  
 متوسط

95 99 10% 188255 

 39215 %5 99 95 ایجاد نقاط مانور

بهینه سازی و -2فاز
 اصال  شبكه

95 99 35% 243،410 

 83360 %10 99 95 نصب خازن فشار متوسط

 53350 %15 99 95 رفع اتصا ت سست

 106700 %10 شبكه روشنایی بهینه 99 95 معابر بهینه سازی روشنایی



 
 زه اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی استان بوشهر در حو

 

41 

 

 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی و خورشیدی در سطح استان بوشهر 78احداث عنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 الن پروژه : ـ هدف ک1

 دالیل انجام پروژه 
 به واسطه کاهش تلفات شبكه توزیع  CO2و کاهش انتشار  NOXو  SO2کاهش انتشار آ ینده های محیط زیست نظیر  -
 کاهش تلفات شبكه -افزایش راندمان نیروگاه ها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 گسترش فضای رقابت در تولید و توزیع برق -
 لسازی کلیه امكانات و منابع مالیفعا -
 رشد بهره وری -
 افزایش تولید و اشتغال -
 واگذاری تولید به بخش خصوصی -

نتایج مـورد انتظـار ایـن پـروژه بـر      

 مقاوم سازی اقتصاد
 تأمین مطمئن تر برق برای مشترکان برق و متقاضیان به ویژه مراکز تولیدی و در نتیجه کمك به اشتغال

 ی پروژه:ـ اهداف کم 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

افزایش تولید برق از 
طریق سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی

 25 20 17 12 4 0 0 مگاوات

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 وزارت نفت -وزارت نیرو  ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 

 ای توزیع نیروی برقشرکته -
 تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات -
 کلیه مشترکان برق -
 کلیه نیروگاه ها -

 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 آزادسازی ظرفیت شبكه و امكان واگذاری انشعاب  -

 تامین برق پایدار و مطمئن   -

 نوسازی و اصال  شبكه  -

 ن صادرات مازاد آنکاهش مصرف سوخت فسیلی و امكا  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 تامین نقدینگی  زم  -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید برای صادرات محصو ت نفتی -
 کاهش نیاز به احداث نیروگاه های جدید و همچنین شبكه توسط وزارت نیرو -
 افزایش پایداری شبكه و در نتیجه بهبود کیفیت توان -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

مكان یابی و احداث نیروگاه های تولید 
با  گازی و خورشیدیپراکنده 

 رویكردکاهش تلفات 

 کاهش تلفات ، افزاش راندمان نیروگاه ها ، کاهش انتشار
 آ ینده های گازی 

95 
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 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی و خورشیدی در سطح استان بوشهر 78احداث عنوان پروژه پیشنهادی: 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

مكان یابی و احداث 
د نیروگاه های تولی

گازی و  پراکنده
با رویكرد  خورشیدی

 کاهش تلفات 

2000 0 0 0 0 2000 0 
2000 

0 

 0 0 2000 0 0 0 0 2000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

مكان یابی و احداث نیروگاه 
گازی و های تولید پراکنده

با رویكرد کاهش  خورشیدی
 تلفات 

95/1/1 95/12/29 
سرمایه -شرکت توزیع برق

 گذاران بخش خصوصی
%100 نیروگاه برق  2،000 

%5 مكان جدید  شرکت توزیع برق 95/6/31 95/1/1 مكان یابی جایگاه های جدید  2،000 

احداث نیروگاه های تولید 
 پراکنده توسط بخش خصوصی

95/1/1 95/12/29 
سرمایه -شرکت توزیع برق

 گذاران بخش خصوصی
%95 نیروگاه برق  0 
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 شبکه های توزیع برق استان بوشهر در سطح فشار ضعیف GISتکمیل وپیاده سازی عنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار وانرژیعنوان برنامه ملی: 

 هدف کالن پروژه : ـ 1

 ایجاد بستر مناسب جهت اجرای پروبه زیر ساخت داده های مكانی استان دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه فعالیتهای طراحی و مهندسی برای بهینه سازی انربی در طراحی و بهره برداری از شبكه های انتقال و توزیرع بررق در راسرتای   

 وری بهره ارتقای ملی برنامه

نتایج مورد انتظـار ایـن پـروژه بـر     

 مقاوم سازی اقتصاد

 وری سرمایهارتقای بهره -

 نیروی کار و انربی -

 مدیریت بحران  -

 ارتقای سرعت و کیفیت خدمات به شهروندان -

 هوشمند سازی شبكه برق -

 مدیریت بحران و مدیریت بخینه شبكه برق -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
احد اندازه و

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تكمیل پیاده سازی 
GIS  استان بوشهر در

 سطح فشار ضعیف
 0 0 100% 75% 50% 25% 20% درصد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 وزارت نیرو -
 وزارت صنعت، معدن و تجارت -

 کتهای توزیع نیروی برقشر - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 خدمات دهی بهتر و تأمین برق پایدار و مطمئن-
 دسترسی سریعتر به محل خطا و رفع سریعتر خاموشی در مواقع بحران  –

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 تأمین منابع مالی  -
 ای مربوطهتدوین دستورالعمل ه -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
گرردد، سرپس اطالعرات توصریفی و مكرانی تجهیرزات براسرا         شبكه های توزیع برق در سطح فشار ضعیف، کلیه عوارض اصلی شبكه پالک گذاری می GISبمنظور پیاده سازی 

 گردد.شرکت ورود می GIS، اطالعات به سرور مرکزی جانمایی بر روی نقشه پایه بصورت میدانی برداشت شده و پس از آن از طریق اپراتورهای دفتری

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

شهرستانهای بوشهر،  GISاجرای پروبه 
 دیلم و خارگ

، تهیه رشد بهره وری ، توانمند سازی نیروی کار، فعالسازی سرمایه های علمی کشور، هوشمند سازی شبكه
 برق، تهیه بئو پرتال مدیریت و شبكه ها  بانك اطالعات شبكه

95-96 

شهرستانهای دیر،  GISاجرای پروبه 
 کنگان ، جم و عسلویه

96 

شهرستانهای  GISاجرای پروبه 
 دشتستان، دشتی و تنگستان

97 
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 شبکه های توزیع برق استان بوشهر در سطح فشار ضعیف GISتکمیل وپیاده سازی عنوان پروژه پیشنهادی: 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 GISاجرای پروبه 
شهرستانهای بوشهر، 

 دیلم و خارگ
9000 3000 0 0 0 12000 0 

 وزارت نیرو

0 

 GISاجرای پروبه 
شهرستانهای دیر، 
 لویهکنگان ، جم و عس

0 6000 0 0 0 6000 0 0 

 GISاجرای پروبه 
شهرستانهای دشتستان، 

 دشتی و تنگستان
0 0 8500 0 0 8500 0 0 

 0 0 26500 0 0 8500 9000 9000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

 GISاجرای پروبه 
انهای بوشهر، دیلم و شهرست

 خارگ
 12,000 40 خدمات مطلوب شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/01/01

-گذاری تجهیزات شبكهپالک

در سطح  های توزیع برق
 شهرستان بوشهر

 شرکت توزیع بوشهر 95/02/31 95/01/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
4 1500 

های برداشت اطالعات شبكه
در فشار ضعیف و مشترکین 
 سطح شهرستان بوشهر

 شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/03/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
17 5500 

های فشار ورود اطالعات شبكه
در سطح ضعیف و مشترکین 

 شهرستان بوشهر

 شرکت توزیع بوشهر 95/12/29 95/03/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
13 3000 

-گذاری تجهیزات شبكهپالک

ر سطح د های توزیع برق
 شهرستان دیلم

 شرکت توزیع بوشهر 95/10/30 95/09/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
1 200 

های برداشت اطالعات شبكه
در فشار ضعیف و مشترکین 
 سطح شهرستان دیلم

 شرکت توزیع بوشهر 96/05/31 95/11/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
2 800 

های فشار ورود اطالعات شبكه
در سطح  ضعیف و مشترکین

 شهرستان دیلم

 شرکت توزیع بوشهر 96/05/31 95/11/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
2 500 

-گذاری تجهیزات شبكهپالک

در سطح  های توزیع برق
 شهرستان خارگ

 شرکت توزیع بوشهر 95/10/30 95/10/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
2/0  70 

های برداشت اطالعات شبكه
در  توزیع تا سطح مشترکین
 سطح شهرستان خارگ

 شرکت توزیع بوشهر 96/01/31 95/11/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
4/0  270 

های توزیع ورود اطالعات شبكه
در سطح تا سطح مشترکین 

 شهرستان خارگ

 شرکت توزیع بوشهر 96/01/31 95/11/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
4/0  160 

 GISاجرای پروبه 
ن، جم و شهرستانهای دیر، کنگا
 عسلویه

 شرکت توزیع بوشهر 96/12/29 96/01/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
29 6000 
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تکمیل وپیاده سازی عنوان پروژه پیشنهادی:  GIS شبکه های توزیع برق استان بوشهر در سطح فشار ضعیف   

برنامه زمانبندی: -8  

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زن و

 فعالیت
 هزینه

-گذاری تجهیزات شبكهپالک

در سطح  های توزیع برق
های دیر، کنگان، جم شهرستان

 و عسلویه

 شرکت توزیع بوشهر 96/02/31 96/01/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
4 500 

های برداشت اطالعات شبكه
در توزیع تا سطح مشترکین 

های دیر، کنگان، جم شهرستان
 و عسلویه

 شرکت توزیع بوشهر 96/12/29 96/03/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
14 3500 

های توزیع ورود اطالعات شبكه
در تا سطح مشترکین 

های دیر، کنگان، جم شهرستان
 و عسلویه

 شرکت توزیع بوشهر 96/12/29 96/03/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
11 2000 

 GISاجرای پروبه 
شهرستانهای دشتستان، دشتی، 

 تانتنگس

 شرکت توزیع بوشهر 97/12/29 97/01/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
31 8500 

-گذاری تجهیزات شبكهپالک

در سطح  های توزیع برق
های دشتستان، دشتی، شهرستان

 تنگستان

 شرکت توزیع بوشهر 97/02/31 97/01/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
4 1000 

های برداشت اطالعات شبكه
در مشترکین توزیع تا سطح 

سطح شهرستانهای دشتستان، 
 دشتی، تنگستان

 شرکت توزیع بوشهر 97/12/29 97/03/01
خدمات مطلوب و غیر 

 حضوری
15 4500 

های توزیع ورود اطالعات شبكه
در سطح تا سطح مشترکین 

شهرستانهای دشتستان، دشتی، 
 تنگستان

 شرکت توزیع بوشهر 97/12/29 97/03/01
خدمات مطلوب و غیر 

 وریحض
12 3000 
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 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی و خورشیدی در سطح استان بوشهر 78احداث عنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

  دالیل انجام پروژه
 به واسطه کاهش تلفات شبكه توزیع  CO2و کاهش انتشار  NOXو  SO2کاهش انتشار آ ینده های محیط زیست نظیر  -

 افزایش راندمان نیروگاه ها -

 کاهش تلفات شبكه   -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 گسترش فضای رقابت در تولید و توزیع برق -
 فعالسازی کلیه امكانات و منابع مالی -
 رشد بهره وری -
 افزایش تولید و اشتغال -
 واگذاری تولید به بخش خصوصی -

نتایج مورد انتظـار ایـن پـروژه بـر     

 مقاوم سازی اقتصاد
 تأمین مطمئن تر برق برای مشترکان برق و متقاضیان به ویژه مراکز تولیدی و در نتیجه کمك به اشتغال

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 ریگی

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

افزایش تولید برق از 
طریق سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی

 25 20 17 12 4 0 0 مگاوات

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 وزارت نیرو -
 وزارت صنعت، معدن و تجارت -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 قشرکتهای توزیع نیروی بر -
 تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات -
 کلیه مشترکان برق -
 کلیه نیروگاه ها -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید برای صادرات محصو ت نفتی -

 زارت نیروکاهش نیاز به احداث نیروگاه های جدید و همچنین شبكه توسط و -

 افزایش پایداری شبكه و در نتیجه بهبود کیفیت توان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -

 حمایت وزارت نیرو از سرمایه گذاران در خصوص قراردادهای خرید تضمینی به منظور جبران هزینه های سرمایه گذاری در طول دوره قرارداد  -

 تضمین تأمین گاز -

 روژه:ـ شرح کلی پ 5
 توسط بخش خصوصی با محوریت تولید همزمان آب و برق و انربیهای نوگازی و خورشیدیاحداث نیروگاه های تولید پراکنده 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

مكان یابی و احداث نیروگاه های تولید 
با رویكردکاهش گازی و خورشیدیپراکنده 

 تلفات 

 95 آ ینده های گازی نیروگاه ها ، کاهش انتشار ، افزاش راندمانکاهش تلفات 
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 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی و خورشیدی در سطح استان بوشهر 78احداث عنوان پروژه پیشنهادی: 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

مكان یابی و احداث 
نیروگاه های تولید 

گازی و  پراکنده
با رویكرد  خورشیدی

 کاهش تلفات 

2000 0 0 0 0 2000 0 
20000 

0 

 0  20000 0 0 0 0 2000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

مكان یابی و احداث نیروگاه 
گازی و های تولید پراکنده

با رویكرد کاهش  خورشیدی
 تلفات 

95/1/1 95/12/29 
سرمایه -شرکت توزیع برق

 گذاران بخش خصوصی
%100 نیروگاه برق  2،000 

%5 مكان جدید  شرکت توزیع برق 95/6/31 95/1/1 مكان یابی جایگاه های جدید  2،000 

ه های تولید احداث نیروگا
 پراکنده توسط بخش خصوصی

95/1/1 95/12/29 
سرمایه -شرکت توزیع برق

 گذاران بخش خصوصی
%95 نیروگاه برق  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 شرکت گاز -5-4
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ارتقاء بهره وری

 گاز رسانی به کارخانه سیمان مند دشتی

و  منابع داخلی

 بندهای قانون بودجه

 گازرسانی به متانول کاوه و سیراف انرژی

 ) با اجرای یک خط انتقال(

 مرغداری فعال در سطح استان 166گاز رسانی به 

برنامه ملی توسعه ظرفیت 

تولید نفت و گاز و تکمیل 

زنجیره پایین دستی و 

 توسعه بازار

 سال در استان درسطح انشعاب 22000 نصب

1395  
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 عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به کارخانه سیمان مند دشتی
 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 ها ی تزریق گردیده به هوا   بهبود شرایط زیست محیطی از حیث کاهش آ ینده -

 برقراری دائم جریان سوخت مصرفی  -

 کاهش هزینه ها و خطرات ناشی از حمل و نقل سوخت -

 با  رفتن کیفیت محصول    -

 کاهش نگرانی های ناشی از اتمام سوخت و زیان های ناشی از آن -

 با  رفتن راندمان صنایع مدنظر -

 افزایش میزان اشتغال -

 ه طبع آن کاهش خروج منابع ارزی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیکاهش مصرف گازوییل و ب -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
با توجه به این که در حال حاضر در این صنعت از سوخت مایع استفاده می شود با اجرای این پروبه امكان افزایش صادرات یا 

 ز منویات اقتصاد مقاومتی محقق می گردد .کاهش واردات سوخت مایع فراهم می شود و برخی ا

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 و کاهش مصرف فرآورده های نفتی در سطح استان گازرسانی به کارخانه سیمان مند دشتی -

 بهبود وضعیت زیرساختهای استان  -

 اشتغال زایی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 یگیر

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

گازرسانی به کارخانه 
 سیمان مند دشتی

متر)طول خط 
 اجرا شده(

0 4000 15000 0 0 0 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 مردم  -

 دولت  -

 پیمانكاران بخش خصوصی  -

 تأمین کنندگان مواد اولیه و کا  -

 وصی ذینفعان بخش خص
 پیمانكاران بخش خصوصی  -

 تأمین کنندگان مواد اولیه و کا   -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 دست یابی به انربی پاک -
 محرومیت زدایی و بهبود زیرساختهای استان -
 ایجاد ارزش افزوده در استان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 وبه تخصیص اعتبار پر -

 ی مانند صنعت معدن و تجارت ، استانداری ، اداره راه و شهرسازی جهت تسریع در اجرای پروبه و همچنین همكاری مدیریت کارخانه سیمان مندیهمكاری دستگاهها -
 دشتی جهت تسریع در اجرای شبكه داخلی

 ـ شرح کلی پروژه: 5

متر مكعب در ساعت و همچنین نصب یك  30000به ظرفیت  CGSکیلومتر خط تغذیه و نصب یك عدد ایستگاه  20ای در این پروبه گازرسانی به کارخانه سیمان مند دشتی با اجر
 متر مكعب در ساعت صورت می گیرد. 20000عدد ایستگاه اندازه گیری به ظرفیت 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 94 شدهنقشه های طراحی  طراحی شبكه و انشعابات

 94 مشخص شدن پیمانكار و ابالغ کار انتخاب پیمانكاران

 95 تكمیل و اجرای پروبه و وصل شدن به گاز اجرا شبكه و نصب انشعابات

 96 تحویل و تحول پروبه تحویل و تحول پروبه ها
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 عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به کارخانه سیمان مند دشتی
 ه :   )میلیون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژ 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1800 0 1800 0 0 0 0 1800 طراحی شبكه و انشعابات

 0 1200 0 1200 0 0 0 0 1200 انتخاب پیمانكاران

 0 51000 0 51000 0 0 0 0 51000 اجرا شبكه و نصب انشعابات
 0 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 و تحول پروبه ها تحویل

 0 60000 0 60000 0 0 0 6000 54000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

طراحی شبكه و  -1فاز
 انشعابات

 1800 %3 طراحی شبكه و انشعابات شرکت گاز  94 94

 1200 %2 انتخاب پیمانكاران شرکت گاز 94 94 انتخاب پیمانكاران -2زفا

اجرا شبكه و نصب -3فاز
 انشعابات

 شرکت گاز 95 94
اجرا شبكه و نصب 

 انشعابات
85% 51000 

تحویل و تحول -4فاز
 پروبه ها

 6000 %10 تحویل و تحول پروبه ها شرکت گاز 96 95
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 تانول کاوه و سیراف انرژی )با اجرای یک خط انتقال(عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به م
 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 توسعه استفاده انربی پاک در سطح استان  -

 برقراری دائم جریان سوخت مصرفی  -

 رات ناشی از حمل و نقل سوختکاهش هزینه ها و خط -

 با  رفتن کیفیت محصول    -

 کاهش نگرانی های ناشی از اتمام سوخت و زیان های ناشی از آن -

 با  رفتن راندمان صنایع مدنظر -
 جایگزین سازی مصرف فرآورده های نفتی در مشترکین صنایع استان -

 زایش صادرات محصو ت پتروشیمی فراهم می شود و برخی از منویات اقتصاد مقاومتی محقق می گردد .با اجرای این پروبه امكان اف ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 گازرسانی به متانول کاوه  و سیراف انربی و کاهش مصرف فرآورده های نفتی در سطح استان -

 بهبود وضعیت زیرساختهای استان  -

 زایی اشتغال -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

گازرسانی به متانول 
 کاوه

 و سیراف انربی

 متر
)طول خط اجرا 

 شده(
0 11000 8919 3500 0 0 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 مردم -

 دولت  -

 ن بخش خصوصیپیمانكارا -

 تأمین کنندگان مواد اولیه و کا  -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پیمانكاران بخش خصوصی -

 تأمین کنندگان مواد اولیه و کا  -

 شرکت متانول کاوه و سیراف انربی  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 دست یابی به انربی پاک -
 نمحرومیت زدایی و بهبود زیرساختهای استا -
 ایجاد ارزش افزوده در استان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تخصیص اعتبار مورد نیاز -

 همكاری استانداری و فرمانداری جهت کمك در تحصیل اراضی مسیر اجرای خط انتقال مذکور به منظور رفع مشكل معارضین -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

مترر مكعرب    200000و  400000ایستگاه بره ظرفیتهرای    2و نصب  24"کیلومتر خط انتقال به قطر  21متانول کاوه و سیراف انربی با اجرای در این پروبه گازرسانی به شرکت های 
 صورت می گیرد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 30/09/94 نقشه های طراحی شده طراحی شبكه و انشعابات

 30/12/94 مشخص شدن پیمانكاران وا بالغ کار انتخاب پیمانكاران

 30/12/95 تكمیل و اجرای پروبه و وصل به گاز متانول کاوه اجرا شبكه و نصب ایستگاه متانول کاوه

 30/06/96 تكمیل و اجرای پروبه و وصل به گاز سیراف انربی اجرا شبكه و نصب ایستگاه سیراف انربی

 30/06/97 ول پروبه هاتحویل و تح تحویل و تحول پروبه ها
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 عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به متانول کاوه و سیراف انرژی )با اجرای یک خط انتقال(
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 9480 0 9480 0 0 0 0 9480 طراحی شبكه و انشعابات

 0 6320 0 6320 0 0 0 0 6320 انتخاب پیمانكاران

اجرا شبكه و نصب ایستگاه 
 متانول کاوه

64200 120000 5400 0 0 189600 0 189600 0 

اجرا شبكه و نصب ایستگاه 
 سیراف انربی

0 0 64600 14400 0 79000 0 79000 0 

 0 31600 0 31600 0 31600 0 0 0 تحویل و تحول پروبه ها

 0 316000 0 316000 0 46000 70000 120000 80000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

طراحی شبكه و  -1فاز
 انشعابات

 9480 %3 نقشه های طراحی شده شرکت گاز  94 94

 شرکت گاز 94 94 رانانتخاب پیمانكا -2فاز
مشخص شدن 

 پیمانكاران وا بالغ کار
2% 6320 

اجرا شبكه و نصب -3فاز
 ایستگاه متانول کاوه

 شرکت گاز 95 94

تكمیل و اجرای پروبه و 
وصل به گاز متانول 

 کاوه
60% 189600 

اجرا شبكه و نصب -4فاز
 ایستگاه سیراف انربی

 شرکت گاز 96 95

تكمیل و اجرای پروبه و 
ه گاز سیراف وصل ب

 انربی
25% 79000 

تحویل و تحول -5فاز
 پروبه ها

 شرکت گاز 97 96
تحویل و تحول پروبه 

 ها
10% 31600 
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 مرغداری فعال در سطح استان 166عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به 
 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 کالن پروژه : ـ هدف 1

 دالیل انجام پروژه 
 گازرسانی به مرغداری های استان -

 توسعه استفاده از گاز طبیعی -

 جایگزین سازی مصرف فرآورده های نفتی در مشترکین خانگی و صنایع استان -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
شود با اجرای این پروبه امكان افزایش صرادرات یرا کراهش    با توجه به این که در حال حاضر در این صنایع از سوخت مایع استفاده می 

 واردات سوخت مایع فراهم می شود و برخی از منویات اقتصاد مقاومتی محقق می گردد .

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 گازرسانی به مرغداری های استان و کاهش مصرف فرآورده های نفتی در سطح استان -

 وضعیت زیرساختهای استان بهبود  -

 کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده در مرغداری های استان -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 166گازرسانی به 
مرغداری فعال در 
 سطح استان

 0 0 0 100 66 0 0 انشعاب

 اصلی پروژه : ـ ذینفعان  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 مردم و مرغداری های استان -

 دولت  -

 پیمانكاران بخش خصوصی   -

 تأمین کنندگان مواد اولیه و کا   -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 مرغداریهای استان -

 پیمانكاران بخش خصوصی  -

 تأمین کنندگان مواد اولیه و کا  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 دست یابی به انربی پاک -
 محرومیت زدایی و بهبود زیرساختهای استان -
 کاهش مصرف فرآورده های نفتی-
 کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده در استان-

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تأمین اعتبار مورد نیاز پروبه   -

ن مدیریت برنامه ریزی ، اداره کل صنعت معدن و تجارت ، شهراداری ها ، دهیاری ها و غیره برا شررکت گراز اسرتان در     همكاری دستگاههای استان مانند استانداری ،سازما -
 جهت تسهیل اجرای پروبه و صدور مجوزهای مربوطه

 همراهی مرغداری ها جهت تغییر سیستم سوخت و اجرای شبكه داخلی -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 ایستگاه اندازه گیری صورت  166کیلومتر شبكه و نصب انشعابات مربوطه به همراه نصب  455رغداری فعال در سطح استان با اجرای بیش از م 166در این پروبه گازرسانی به 
جام مناقصه و انتخاب مراحل انمی گیرد و  به منظور دستیابی به این هدف ابتدا طراحی شبكه های مربوطه توسط طراحان این شرکت انجام شده و پس از تنظیم اسناد مربوطه 

 پیمانكار انجام خواهد شد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 30/06/95 نقشه های طراحی شده طراحی شبكه و انشعابات

 30/09/96 مشخص شدن پیمانكاران و ابالغ کار انتخاب پیمانكاران

 30/12/96 و وصل به گاز تكمیل و اجرای پروبه ها اجرا شبكه و نصب انشعابات

 30/06/97 تحویل و تحول پروبه ها تحویل و تحول پروبه ها
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 مرغداری فعال در سطح استان 166عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی نیاستا جمع 99 98 97 96 95

 0 6000 0 6000 0 0 0 0 6000 طراحی شبكه و انشعابات

 0 4000 0 4000 0 0 0 0 4000 انتخاب پیمانكاران

 0 170000 0 170000 0 0 0 93500 76500 اجرا شبكه و نصب انشعابات
 0 20000 0 20000 0 0 20000 0 0 تحویل و تحول پروبه ها

  200000  200000 0 0 20000 93500 86500 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 6000 %3 نقشه های طراحی شده شرکت گاز  95 95 طراحی شبكه و انشعابات

 شرکت گاز 95 95 انتخاب پیمانكاران
مشخص شدن پیمانكاران 

 و ابالغ کار
2% 4000 

و نصب  اجرا شبكه
 انشعابات

 شرکت گاز 96 95
تكمیل و اجرای پروبه ها 

 و وصل به گاز
85% 170000 

 20000 %10 تحویل و تحول پروبه ها شرکت گاز 97 96 تحویل و تحول پروبه ها
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 95در سطح استان در سال انشعاب 22000 عنوان پروژه پیشنهادی: اجرای

 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 استان عیوصنا یخانگ نیدرمشترک ینفت یها فراورده مصرف یساز نیگزیجا-
 استان سطح در پاک یانرب استفاده توسعه-

 مقاومتی ارتباط پروژه با اقتصاد
 شیافرزا  امكران  پرروبه  نیر ا یاجررا  برا  شرود یم استفاده عیما سوخت از یصنعت و یخانگ مصارف یبرا حاضر درحال که نیا به توجه با

 .شود یم فراهم عیما سوخت واردات اکاهشی صادرات

نتایج مورد انتظار این پروژه که بـر  

 مقاوم سازی اقتصاد

 مجاور عیخانواروصنا 22000 بهحداقلیگازرسان -
 استان یها رساختیز تیوضع بهبود -
 ها خانواده رفاه بهبود -
 استان عیصنا در افزوده ارزش جادیوا ها نهیهز کاهش -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 22000 یاجرا
 درسطح انشعاب

 استان

 0 0 0 0 22000 0 0 انشعاب

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 مردم -

 دولت -

 یخصوص بخش مانكارانیپ -

 وکا  هیاول مواد کنندگان نیتأم -

 ذینفعان بخش خصوصی 
  استان عیصنا -

 یخصوص بخش مانكارانیپ -

 وکا  هیاول مواد کنندگان نیتأم -

فهرست نیازهایی از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 پاک یانرب به یابیدست -
 ها خانواده بهبودرفاه و شیآسا و یجادراحتیا -
 استان یرساختهایز بهبود و ییزدا تیمحروم  -
 استان در افزوده ارزش جادیا و ها نهیهز کاهش -
 ینفت یفراوردهها مصرف کاهش -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 پروبه اعتبار نیتام -

 پروبه یاجرا لیتسه جهت در استان یدستگاهها یهمكار -

 :ـ شرح کلی پروژه 5

 استان صنعتی و خانگی مشترکین به منظورگازرسانی به بوطهمر های ایستگاه و شبكه اجرای و انشعاب 22000 نصب

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 94 شده یطراح یها نقشه شبكه و ستگاهیا خط، یطراح

 95 کار ابالغ و مانكاریپ شدن مشخص مانكارانیپ بانتخا

 95 گاز به وصل و پروبه یاجرا و لیتكم انشعابات ونصب شبكه ستگاه،یا خط، یاجرا

 96 پروبه تحول و لیتحو پروبهها تحول و لیتحو

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 طراحی خط ، ایستگاه و شبكه

 0 20000 0 20000 0 0 0 0 20000 انتخاب پیمانكاران
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 95در سطح استان در سال انشعاب 22000 عنوان پروژه پیشنهادی: اجرای

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

اجرای خط ، ایستگاه ، شبكه و 
 نصب انشعابات

850000 0 0 0 0 850000 0 850000 0 

 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 تحویل و تحول پروبه ها
  1000000  1000000 0 0 0 100000 900000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه یانزمان پا زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

طراحی خط ، ایستگاه و 
 شبكه

94 94 

 

طراحی شبكه و 
 انشعابات

3% 30000 

 20000 %2 انتخاب پیمانكاران 95 95 انتخاب پیمانكاران

اجرای خط، ایستگاه، 
 شبكه و نصب انشعابات

95 95 
اجرا شبكه و نصب 

 انشعابات
85% 850000 

 100000 %10 هاتحویل و تحول پروبه 96 95 روبه هاتحویل و تحول پ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اداره کل راه و شهرسازی -5-5
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 تسهیالت -ملی شیراز -کیلو متر آزاد راه بوشهر 220احداث  پیشبرد برون گرایی اقتصاد

 ه گذارسرمای شیراز-بوشهر-راه آهن عسلویه 

عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

 توسعه عدالت اجتماعی

 -دیلم -گناوه -برازجان -احداث بزرگراه اهرم

 هندیجان
 ملی

محوطه سازی و جداسازی میدان جمعه و 

 کوچه های اطراف
 ملی

 احداث خروجی جدید شهر بوشهر
اعتبارات سفر دولت تدبیر و 

 امید

 ملی کالسه تنگک 9احداث مدرسه 

 ملی احداث مرکز درمانی رایانی

محوطه سازی و جداشازی میدان شنبدی تا 

 جمعه
 ملی
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 شیراز-عنوان پروژه پیشنهادی: احداث آزادراه بوشهر
 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 یل انجام پروژه دال

 تكمیل کریدور شمالی  -
 جنوبی کشور-
 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای -
 بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مباد ت حمل و نقلی باسایر نقاط کشور  -

 به استانهای شمالی ایجاد رونق اقتصادی منطقه از طریق شبكه آزاد راهی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بـر مقـاوم   

 سازی اقتصاد
 کاهش هزینه سوخت -

 کاهش تصادفات جاده ای  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 پیش بینی هدف موجود وضع واحد اندازه گیری عنوان هدف

93 94 95 96 97 98 99 

 55 55 55 55    کیلومتر احداث آزادراه

 صلی پروژه : ـ ذینفعان ا 3

 

 عموم مردم - ذینفعان اصلی پروژه 

 موسسات حمل و نقل و تبادل کا  - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 توسعه زیرساختهای حمل و نقل -

 افزایش ایمنی در ترانزیت -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ات مصوب جهت اتمام هرچه سریعتر پروبهابالغ به موقع اعتبار -
 استفاده از قیر یارانه ای -

 ـ شرح کلی پروژه: 5

 احداث آزادراه بوشهر -

 کیلومتر که با توجه به با  بودن هزینه  اجرای پروبه نیازمند حضور بخش خصوصی می باشد. 220شیراز بطول  -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96 صدور فراخوان و انتخاب پیمانكار  ی صال  ب سرمایه گذار بخش خصوصیجذ

 96-99 حذف نقاط پرحادثه-کاهش سوانح جاده ای -افزایش ایمن تردد-سهولت عبور و مرور شیراز-احداث آزادراه بوشهر

 ریال( میلیاردـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   ) 7

 عنوان فاز
 ارمحل تامین اعتب میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

جذب سرمایه گذار بخش 
 خصوصی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9000 6000 0 14000 3500 3500 3500 3500 0 شیراز-احداث آزادراه بوشهر

 9000 6000 0 14000 3500 3500 3500 3500 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 12/96 3/96 جذب سرمایه گذار -1فاز

اداره کل راه و 
 شهرسازی

 0 10 انعقاد قرار داد

 99 96 احداث آزادراه-2فاز

 تكمیل آزاد راه

90 14000 

 4200 30 99 96 اجرای زیر سازی

 5600 40 99 96 ساخت ابنیه فنی

 4200 20 99 98 اجرای روسازی
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 هندیجان-دیلم-گناوه-برازجان-عنوان پروژه پیشنهادی: احداث بزرگراه اهرم
 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 غربی کشور -تكمیل کریدور شرقی  دالیل انجام پروژه 

 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای وژه با اقتصاد مقاومتیارتباط پر

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقاوم 

 سازی اقتصاد
 کاهش هزینه سوخت

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

واحد اندازه  عنوان هدف

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 0 50 30 0 0 کیلومتر احداث بزرگراه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عموم مردم - ذینفعان اصلی پروژه 

 موسسات حمل و نقل و تبادل کا  - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 توسعه زیرساختهای حمل و نقل -
 بهبود عالئم ایمنی و ترافیكی در مسیر -

 :  ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه4
 ابالغ به موقع اعتبارات -
 استفاده از قیر یارانه ای -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 کیلومتر  به صورت دوخطه و بزرگراهی در استان 168هندیجان به طول کلی -دیلم-گناوه-احداث و بهسازی بزرگراه برازجان -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 حذف نقاط پرحادثه-کاهش سوانح جاده ای -افزایش ایمن تردد-سهولت عبور و مرور دیلم-گناوه-اناحداث بزرگراه برازج

 ریال( میلیاردـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   ) 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

-تكمیل بزرگراه برازجان
 دیلم-گناوه

300 2000 0 0 0 2300 0 2300 0 

 0 2300 0 2300 0 0 0 2000 300 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

-تكمیل بزرگراه برازجان -1فاز
 دیلم-گناوه

95 96 

اداره کل راه و 
 شهرسازی

 تكمیل احداث باند دوم

100 2300 

 650 30 96 95 ت خاکیعملیا

 750 40 96 95 احداث ابنیه فنی

 900 30 96 95 عملیات روسازی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: محوطه سازی و جداره سازی میدان جمعه و کوچه های اطراف
 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 اد وتوسعه عدالت اجتماعیبرنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 زیبا سازی و احیا بافت تاریخی  -
 برقراری عدالت اجتماعی جهت ارائه خدمات به همه نقاط شهر -
 بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده -

ــاد    ــا اقتص ــروژه ب ــاط پ ارتب

 مقاومتی
 ی بومی استان استفاده از تمامی ظرفیت ها و توان فنی وتخصص

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه   

 بر مقاوم سازی اقتصاد

 مقاوم سازی خانه ها و جلوگیری از تخریب آنها که هزینه های  دولت را کاهش می دهد  -
 زیبا سازی و فرهنگ سازی جهت ساخت بناها با رویكرد معماری ایرانی اسالمی و بومی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

اندازه واحد  عنوان هدف

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

احیا و بهسازی و 
 نوسازی

 0 0 0 0 2400 0 0 متر مربع

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ساکنین محل ذینفعان اصلی پروژه 

 سرمایه گذران و نیز عالقه مندان به انجام کارهای فرهنگی در بافت تاریخی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از 

 ذینفعان بر طرف می شود

 ساماندهی فاضالب محدوده تاریخی -

 مقاوم سازی امالک درون پروبه -

 زیبا سازی محله -

 با  رفتن ارزش مالی پالک ها -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار به موقع پروبه -

 م شده و پروبه در حال اجرا می باشد.تمامی پیش نیازها  و الزامات پروبه انجا  -

  : ـ شرح کلی پروژه 5

متر مربع جهت احیا و بهسازی این محله در نظر گرفته شده است، این پروبه دو باب از مساجد مهم درون بافرت تراریخی و نیرز     2400این پروبه در محله شنبدی و با مساحتی برابر با 
 نی را در خود جای داده که دارای اهمیت زیادی است.دو باب از خانه های قیمتی و باارزش میدا

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 93 نقشه به تایید شرکت مادر تخصصی رسیده است تهیه  و تایید نقشه

 94 شرکت سراب شكوفه جنوب به عنوان پیمانكار تشریفات مناقصه

فاز -15/6/95انجام عملیات فاز اول جداره سازی
 15/9/95دوم کف سازی

 95 انجام عملیات جداره سازی و کف سازی بهره برداری از پروبه

 95  اتمام عملیات

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تهیه  و تایید نقشه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشریفات مناقصه

 0 7810 0 7810 0 0 0 0 7810 اجرای عملیات

 0 7810 0 7810 0 0 0 0 7810 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: محوطه سازی و جداره سازی میدان جمعه و کوچه های اطراف
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی سئول مربوطهم زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 10/11/93 9/6/93 تهیه و تایید  نقشه-1فاز
شرکت مادر 

تخصصی عمران و 
 بهسازی

گرفتن تاییدیه از شرکت 
 مادر تخصصی

10% . 

 26/12/94 29/11/94 تشریفات مناقصه-2فاز
شرکت مادر 

تخصصی عمران و 
 بهسازی

 . %10 انتخاب پیمانكار

 15/6/95 31/1/95  انجام عملیات-3فاز

 تحویل پروبه

80% 7810 

 5000 %45 31/3/95 31/1/95 جداره سازی

 2810 %35 31/6/95 31/3/95 کف سازی



 
 ملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه ع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث بزرگراه جدید خروجی بوشهر
 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 دپیشبرد برون گرایی اقتصاعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ایجاد خروجی جدید شهر بوشهر  به لحاظ پدافند غیر عامل -
 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای -
 ایجاد راه دسترسی به منطقه تجاری بندر نگین -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ایجاد رونق اقتصادی -

 یجاد راه ارتباطی مجزاافزایش ترانزیت کا  با ا -

نتایج مورد انتظار این پروژه بـر مقـاوم   

 سازی اقتصاد

 کاهش هزینه سوخت-

 کاهش مسافت  زم جهت خروج از شهر بوشهر -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 پیش بینی هدف موجود وضع واحد اندازه گیری عنوان هدف

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 0 38 17 0 0 کیلومتر احداث بزرگراه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 آحاد جامعه به ویژه ساکنین بوشهر - ذینفعان اصلی پروژه 

 موسسات حمل و نقل و تبادل کا  - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 توسعه زیرساختهای حمل و نقل -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 الغ به موقع اعتبارات مصوب جهت اتمام هرچه سریعتر پروبهاب -

 استفاده از قیر یارانه ای  -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

کیلومتر از محور با اعتبارات سفر دولت تدبیر و امید به استان در  11کیلومتر که با توجه به تخصیص صورت گرفته در حال حاضر  55احداث بزرگراه خروجی بوشهر به طول کلی 
 دست اجرا می باشد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 ایجاد خروجی جدید شهر بوشهر
سهولت  -رعایت پدافند غیرعامل -افزایش ترانزیت کا  با توجه به اتصال گمرک و جزیره نگین بوشهر

 حذف نقاط پرحادثه-کاهش سوانح جاده ای -افزایش ایمن تردد-عبور و مرور
96-95 

 ریال( میلیاردـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   ) 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

احداث بزرگراه خروجی دوم 
 بوشهر

800 900 0 0 0 1700 0 1700 0 

 0 1700 0 1700 0 0 0 900 800 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز اریفعالیت/بسته ک

احداث بزرگراه خروجی دوم -1فاز
 بوشهر

12/94 12/96 

اداره کل راه و 
 شهرسازی

 1700 %100 احداث خروجی دوم بوشهر

 500 %40 اجرای عملیات خاکی 12/95 12/94 عملیات خاکی -1-1

 800 %40 ابنیه فنی 10/96 3/95 احداث ابنیه فنی -1-2

 400 %20 روسازی مسیر 12/96 6/95 عملیات روسازی -1-3
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 3کالسه تنگک  9عنوان پروژه پیشنهادی: احداث مدرسه 
 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ام پروژه دالیل انج
با  بردن سطح آموزش در محدوده تنگك، عدم وجود کاربری آموزشی در محدوده مورد نظرو توانمند سازی اقشار محروم و 

 حاشیه نشین شهر

 توزیع متناسب خدمات و برقراری عدالت اجتماعی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقـاوم  

 سازی اقتصاد

 برطرف کردن نیازهای افراد ساکن در محدوده -

 ارتقا سطح علمی افراد محروم و حاشیه نشین شهر -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

بهسازی و 
 نوسازی

 0 0 0 0 540 1260 0 متر مربع

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ساکنین محل ) تنگك ( نفعان اصلی پروژه ذی

 ذینفعان بخش خصوصی 
ای منعقد گردیده آموزش های مهارتی ساکنین نیز در این ای که فی مابین آموزش و پرورش و فنی حرفهبر اسا  تفاهم نامه -

 مدرسه انجام می شود.

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 آموزش -

 کسب فن و مهارت -

 پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : ـ4

ره کرد، که تقریبا تمامی آنها انجام گرفته از ملزومات و پیش نیازهای پروبه میتوان به در اختیار داشتن زمین و نیز هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط به منظور پیشبرد پروبه اشا
 است

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 3نیاز های آموزشی در محدوده تنگرك   کال  در حال احداث می باشد. و به منظور رفع 9طبقه و  2متر مربع در  1800متر و با زیر بنای  4000ت حدود این پروبه در زمینی به مساح

 .واقع در بخش حاشیه ای شهر بوشهر قرار گرفته است

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 94 یید شرکت مادر تخصصی رسیده استنقشه ها به تا تهیه نقشه

 94 شرکت شمس دشتستان در پروبه برنده شد انجام تشریفات مناقصه

 94 انجام اسكلت و شروع نما کاری و نازک کاری احداث ساختمان

 95 افتتا  میشود 1395پروبه در مهرماه  اتمام پروبه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 زعنوان فا
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر  ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تهیه نقشه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انجام تشریفات مناقصه

 0 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 احداث ساختمان

 0 8000 0 8000 0 0 0 0 8000 اتمام عملیات

 0 23000 0 23000 0 0 0 0 23000 جمع
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 3کالسه تنگک  9عنوان پروژه پیشنهادی: احداث مدرسه 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 14/1/94 12/12/93 تهیه نقشه

 شرکت مادر تخصصی
 عمران و بهسازی

 0 %20 تایید کار

 0 %20 تعیین پیمانكار 24/1/94 17/1/94 تشریفات مناقصه

 15000 %40 اتمام سفت کاری 29/3/95 25/1/94 احداث ساختمان

 8000 %20 تحویل پروبه 25/6/95 25/1/94 اتمام عملیات
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث مرکز درمانی رایانی

 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 لی عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعیبرنامه معنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 رفع نیاز ها و ارتقاء سطح بهداشت در مناطق حاشیه ای و محروم شهر دالیل انجام پروژه 

 توانمند سازی و حمایت از مردم حاشیه نشین و محروم شهر ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

ین پروژه بر مقاوم نتایج مورد انتظار ا

 سازی اقتصاد
 برطرف کردن نیازهای بهداشتی و درمانی ساکنین -

 صرفه جویی در زمینه هزینه های درمانی برای ساکنین این محدودها -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 پیش بینی هدف موجود وضع واحد اندازه گیری عنوان هدف

93 94 95 96 97 98 99 

بهسازی و 
 نوسازی

 0 0 0 100 500 0 0 متر مربع

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ساکنین محله رایانی ذینفعان اصلی پروژه 

 موسسات و نیز بخشهای غیر دولتی در بحث درمانی )داروخانه( مطب ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 اقدامات درمانی -
 رانکمتر شدن هزینه های درمانی بیما-

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار  زم

 ـ شرح کلی پروژه: 5

مترمربع در دو طبقه در محله رایانی در حال احداث می باشد جهت رفع نیاز های درمانی مردمان این محل  370متر مربع  با زیربنای حدود  600این پروبه که در زمینی به مساحت 
 ه است.پیش بینی شد

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 12/93 نقشه به تایید شرکت مادر تخصصی رسیده است تهیه نقشه

 12/94 شرکت زیبا بنای لیالن به عنوان پیمانكار انتخاب شده است انجام تشریفات مناقصه

 1/95 ده است.در حال حاضر فونداسیون پروبه  اجرا ش انجام عملیات ساختمانی

 1/96 % پیشرفت خواهد داشت100حداکثر ظرف مدت یكسال پروبه  اتمام پروبه ساخت

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تهیه نقشه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشریفات مناقصه

 0 0 5000 5000 0 0 0 0 5000 انجام عملیات ساختمانی

اتمام عملیات ساخت و 
 تحلیل

1190 0 0 0 0 1190 1190 0 0 

 0 0 63190 63190 0 0 0 0 61190 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث مرکز درمانی رایانی
 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان ززمان آغا فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

 17/12/94 12/7/94 تهیه نقشه-1فاز

اداره کل راه و 
 شهرسازی

 . %10 تایید

 . %10 تعیین پیمانكار 11/2/95 4/2/95 تشریفات مناقصه -2فاز

 5000 %60 تكمیل مرکز درمانی 29/3/95 11/2/95 انجام عملیات ساختمانی-3فاز

 1000 %20 فونداسیون شروع کار 3/95//29 11/2/95 رای فونداسیوناج -3-1

 2500 %30 اسكلت سازی شروع کار 29/9/95 29/3/95 اجرای اسكلت -3-2

 29/12/95 29/9/95 سفت کاری -3-3
اتمام سقف  شروع کار

 سازی
10% 1500 

 1190 %20 بهره برداری کار 31/1/96 29/12/95 تكمیل پروبه-4فاز

 . %10 اتمام 17/12/94 12/7/94 تهیه نقشه-1فاز
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 عنوان پروژه پیشنهادی: محوطه سازی و جداره سازی میدان شنبدی تا جمعه
 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 احیا و باز زنده سازی محور و میدان تاریخی، ایجاد تحرک و نشاط اجتماعی و کالبدی ه دالیل انجام پروژ

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 فرهنگ سازی جهت ساخت بناهای ایرانی اسالمی با رویكرد بومی -

 استفاده از نیروهای متخصصین بومی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقـاوم  

 سازی اقتصاد
 ری از تخریب و کاهش هزینه های  دولت و شهرداری جلو گی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 0 0 2500 0 0 متر مربع احیا و نوسازی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ساکنین محل ذینفعان اصلی پروژه 

 سرمایه گذاران داخلی و شرکتهای خصوصی داخلی - خصوصی ذینفعان بخش 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 ساماندهی فاضالب محدوده تاریخی -

 مقاوم سازی امالک درون پروبه -
 با  رفتن ارزش پالک ها -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 تامین به موقع منابع مالی -

 پروژه:ـ شرح کلی  5

متر مربع دارد که شامل تعدادی از خانه های با ارزش درون بافرت تراریخی مری     3000این پروبه شامل میدان شنبدی و کوچه های منتهی به میدان جمعه می شود و  مساحت حدود 

 .شود

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 7/1395 ازیاتمام عملیات کف س انجام عملیات کف سازی

 9/1395 اتمام پروبه انجام عملیات جداره سازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 2500 0 2500 0 0 0    0 2000 کف سازی

 0 3500 0 3500 0 0 0    0 3500 جداره سازی

 0 5500 0 5500 0 0 0 0 5500 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

اداره کل راه و  15/6/95 29/3/95 شروع کف سازی
 شهرسازی

 2000 %40 اجرای عملیات کف سازی

 3500 %60 جداسازی  اجرای عملیات 15/9/95 15/6/95 جداره سازی
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 هندیجان -دیلم–گناوه  -احداث بزرگراه بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 وبی استاناحداث و تكمیل کریدور شمالی جن -

 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ایجاد رونق اقتصادی منطقه -

 افزایش ترانزیت کا  با ایجاد ارتباطی مجزا -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقـاوم  

 سازی اقتصاد

 کاهش سوخت -

 رفاه عمومی افزایش -
 توسعه زیر ساخت ها -

 ژه:ـ اهداف کمی پرو 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 168 148 130 106 89 کیلومتر احداث بزرگراه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عموم مردم ذینفعان اصلی پروژه 

 موسسات حمل و نقل و تبادل کا  - ذینفعان بخش خصوصی 

ینفعان بر فهرست نیازهایی که از ذ

 طرف می شود
 افزایش ایمنی و کاهش زیان های مالی و جانی ناشی از تصادفات -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 ابالغ به موقع اعتبارات مصوب جهت اتمام هر چه سریعتر پروبه -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 89 ، 93 تاسرال کیلومتر در حوزه استان بوشهر به صورت دوخطه و بزرگراهری انجرام مری شرود. ترا       168طول کلی دیلم هندیجان ب-گناوه-برازجان-احداث و بهسازی بزرگراه بوشهر

 و پس از سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر تكمیل این پروبه با تصویب اعتبار  مد نظر می باشد. است دهیرس بهرهبرداری به کیلومتر

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 92-96 پایان عملیات زیرسازی عملیات زیر سازی

 93-97 پایان عملیات روسازی عملیات روسازی

 95-97 همسطح تكمیل عملیات اجرایی احداث تقاطع های غیر اجرای تقاطع های غیر همسطح محور

 ریال( میلیاردـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   ) 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار رمیزان اعتبا

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1290 0 1290 0 0 710 280 300 عملیات زیر سازی

 0 1129 0 1129 0 0 624 245 260 عملیات روسازی

اجرای تقاطع های غیر 
 همسطح محور

185 170 451 0 0 806 0 806 0 

 0 3225 0 3225 0 0 1785 695 740 جمع

 مانبندی:برنامه ز -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 96 92 عملیات زیر سازی -1فاز

مدیریت ساخت و 
 توسعه راهها

 1290 %40 زیر سازی مسیر

 1129 %35 روسازی 97 93 عملیات روسازی -2فاز

اجرای تقاطع های غیر -3فاز 
 همسطح محور

95 97 
عملیات اجرایی  تكمیل

 احداث تقاطع های غیر
 همسطح

25% 806 
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 دوراهک-احداث بزرگراه کمربندی کنگانعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 سطح ایمنی کاربران جاده ای افزایش - دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ایجاد رونق اقتصادی منطقه -

 جنوبی استان جهت ارتباط مناطق نفت خیز استان به استان خوزستان-افزایش ترانزیت کا  و تكمیل کریدور شمالی  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقـاوم  

 سازی اقتصاد

  کاهش تصادفات جاده ای -
 کاهش مصرف سوخت -

 کاهش زمان سفر -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 0 0 18 4 0 کیلومتر احداث بزرگراه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عموم مردم ذینفعان اصلی پروژه 

 نقل و تبادل کا  موسسات حمل و - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 افزایش ایمنی و کاهش زیان های مالی و جانی ناشی از تصادفات -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 ابالغ به موقع اعتبارات مصوب جهت اتمام هر چه سریعتر پروبه -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 ربندی کنگان احداث بزرگراه کم -

رفتن  کیلومتر در حوزه استان بوشهر میباشد مسیر موجود به دلیل عبور از منطقه شهری باعث محدودیت بیش ازحد سرعت در مقایسه با بزرگراه،با  22دوراهك بطول  -
 تصادفات شهری

 استهالک خودرو -

 مصرف سوخت زیاد،ازدیاد زمان سفر و در نهایت هدر رفتن منابع میگردد. -

 فاز بندی پروژه : ـ  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 92-96 پایان عملیات زیر سازی عملیات زیرسازی

 92-96 پایان عملیات روسازی عملیات روسازی

 95-99 تكمیل احداث تقاطع های غیر همسطح اجرای تقاطع های غیر همسطح محور

 ریال( میلیاردـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   ) 7

 فازعنوان 
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 186 0 186 0 0 0 100 86 عملیات زیرسازی

 0 418 0 418 0 0 0 218 200 عملیات روسازی

اجرای تقاطع های غیر 
 همسطح محور

50 65 70 71 70 326 0 326 0 

 0 930 0 930 70 71 70 383 336 جمع

 عتبارات نفت*از محل ا
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 دوراهک-احداث بزرگراه کمربندی کنگانعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 96 92 عملیات زیرسازی

مدیریت ساخت و توسعه 
 راهها

 186 %20 پایان عملیات زیر سازی

 418 %45 پایان عملیات روسازی 97 92 وسازیعملیات ر

اجرای تقاطع های غیر همسطح 
 محور

95 
تكمیل احداث تقاطع های  97

 غیر همسطح
35% 326 



 
 برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 

74 

 

 دیر-احداث بزرگراه بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 ایی اقتصادیبرنامه ملی پیشبرد برون گرعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای - دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ایجاد رونق اقتصادی منطقه -

 افزایش ترانزیت کا    -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقـاوم  

 سازی اقتصاد
 سوخت هزینهکاهش  -
 مسافت  زمکاهش  -

 اف کمی پروژه:ـ اهد 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 40 40 39 38 14 0 0 کیلومتر احداث بزرگراه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عموم مردم ذینفعان اصلی پروژه 

 موسسات حمل و نقل و تبادل کا  - ذینفعان بخش خصوصی 

ه از ذینفعان بر فهرست نیازهایی ک

 طرف می شود
 توسعه زیر ساختهای حمل و نقل -
 افزایش ایمنی راههای استان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 ابالغ به موقع اعتبارات مصوب جهت اتمام هر چه سریعتر پروبه -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
به بهره برداری میرسد و اعتبار مورد نیاز جهت تكمیرل پرروبه    96کیلومتر نیز تا پایان شهریور ماه 56رداری رسیده است و کیلومتر به بهره ب21کیلومتر میباشد که  192کل طول پروبه 

 میلیارد ریال میباشد. 3225

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 پایان عملیات زیرسازی اجرای  یه های زیرسازی

 95-99 پایان عملیات روسازی روسازیاجرای  یه های 

 95-99 احداث ابنیه های خاص احداث ابنیه های خاص

 95-99 احداث ابنیه های تیپ احداث ابنیه های تیپ

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 795 0 795 219 220 225 66 65 ی  یه های زیرسازیاجرا

 0 1453 0 1453 410 405 400 120 118 اجرای  یه های روسازی

 0 635 0 635 170 180 180 53 52 احداث ابنیه های خاص

 0 342 0 342 100 95 95 24 28 احداث ابنیه های تیپ

 0 3225 0 3225 899 900 900 263 263 جمع

 تبارات نفت*از محل اع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 1400 1395 اجرای  یه های زیرسازی

مدیریت ساخت و توسعه 
 راهها

 795 %25 زیرسازی مسیر

 1453 %45 روسازی مسیر 1400 1395 اجرای  یه های روسازی

 635 %20 احداث ابنیه 1400 1396 های خاصاحداث ابنیه 

 342 %10 احداث ابنیه تیپ 1400 1395 احداث ابنیه های تیپ
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 شیراز-بوشهر-راه آهن عسلویهعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ن پروژه : ـ هدف کال1

 دالیل انجام پروژه 
 تكمیل کریدور شمالی جنوبی کشور -

 افزایش سطح ایمنی کاربران -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 اتصال بندر بوشهر به شبكه راه آهن سراسری و ایجاد یك شبكه حمل و نقل ریلی -

 فار  و دیگر استانهای کشور-برقراری ارتباط میان استانهای بوشهر -

پایتخت انربی ایران )عسلویه و پار  شمالی( و نیروگاه اتمی بوشهر به شبكه ریلی که زمینه را جهت استفاده از اتصال  -

 پتانسیل های نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه فراهم میكند.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقاوم 

 سازی اقتصاد
 کاهش تصادفات جاده ای–کاهش هزینه سوخت  -

 کمی پروژه:ـ اهداف  2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف موجود وضع

97 98 99 1400 1401 1402 1403          1404 

 47                   50 50 50 50 40 30 30 کیلومتر احداث بزرگراه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عموم مردم ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ات حمل و نقل و تبادل کا موسس -

 بنادر استان -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف 

 می شود
 توسعه زیر ساختهای حمل و نقل -

 اتصال به شبكه ریلی کشور -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4 -
 ابالغ به موقع اعتبارات مصوب جهت اتمام هر چه سریعتر پروبه

 ـ شرح کلی پروژه: 5
و قسرمت   11الری   1قطعه شامل قطعات 11کیلومتر به تعداد  430شیراز بطول حدود -کیلومتر میباشد: قسمت اول: بوشهر 630قطعه بطول  18شیراز شامل -بوشهر–اه آهن عسلویه ر

کیلومتر در محدوده اسرتان فرار     293حدوده استان بوشهر و کیلومتر در م 347میباشد که   18الی  12قطعه شامل قطعات  7کیلومتر به تعداد  200عسلویه بطول حدود  -دوم: اهرم
 میباشد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 97 انعقاد قرار داد جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

 1404-97 انتقال ایمن کا  و مسافر و بهبود شاخص حمل و نقل ریلی کشور احداث راه اهن

 ریال( میلیاردنیاز پروژه :   ) ـ اعتبار مورد 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

97 98 99 1400 1401 1402 1403 1404 

-احداث راه اهن بوشهر
 شیراز

3000 5000 5000 5000 5000 3000 2000 2000 

 2000 2000 3000 5000 5000 5000 5000 3000 جمع

 ی بخش خصوصی می باشد.اجرای این پروبه منوط به سرمایه گذار

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 6/97 97 جذب سرمایه گذار

مدیریت ساخت و توسعه 
 راهها

انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرار 
 داد

10% 0 

اه آهن در کیلومتر ر 347احداث  1404 6/97 احداث راه اهن
 حوزه استان بوشهر

90% 30000 

 10000 25 اجرای کل زیر سازی مسیر 1402 6/97 اجرای زیر سازی

 8000 30 ساخت پل، تونل، دیوار حائل و ... 1402 98 ساخت ابنیه فنی

 12000 35 احداث ریل  1404 1402 ریل گذاری



 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات -5-6
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ارتقای توان تولید ملی

افزایش ضریب نفو  تلفن ثابت و کاهش مدت زمان 

 واگذاری آن
 بخش خصوصی

 ارگان های  یربط -بخش خصوصی هنای باند دیتا در شهرستان هاپایجاد مراکز ارائه 

 بنیانقتصاد دانشتوسعه ا

همكاری  آزمایشگاه ارزش افزوده تلفن همراه با ایجاد

 بخش خصوصی

 بخش خصوصی

 احداث شبكه بزرگراه اطالعاتی بوشهر

 راه اندازی سرویس اینترنتی در روستاها

چهارم تلفن  افزایش ضریب نفو  پوشش نسل سوم و

 همراه

 افزایش پهنای باند ورودی استان
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 افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و کاهش مدت زمان واگذاری آنعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی ) درون زایی اقتصاد (

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

با عنایت به عدم توسعه شبكه کابلی شرکت مخابرات و متناسب نبودن آن با گسترش جمعیت و نیاز عموم مردم به تلفن ثابت و اینترنت 
به سایر  FCP باشد. از طرف دیگر با توجه به اعطای مجوز بر این خطوط، ایجاد و گسترش این بستر ارتباطی به شدت مورد نیاز می

ها مهیا گردیده است.  ج انحصار از شرکت مخابرات، امكان ایجاد و واگذاری تلفن ثابت توسط این شرکتهای خصوصی و خرو شرکت
 لذا در نظر است این مهم با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان اجرایی گردد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
تامین شرایط و فعال سرازی امكانرات   "تی است که اشاره به موضوع بند سیاست های کلی اقتصاد مقاوم 24از  1این پروبه مطابق با بند  -

 دارد. "زیرساختی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 ایجاد زیرساخت ارتباطی و ارائه تلفن ثابت به مشترکین در کمترین زمان ممكن -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 یش بینی هدفپ وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

افزایش ضریب نفو  تلفن ثابت و 
 کاهش مدت زمان واگذاری آن

-ضریب نفو 
 درصد

28.28 29.34 29.34 30 31 32 33 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 عامه مردم -
 های اجرایی استان دستگاه -

 FCP دارای مجوز  های تمامی شرکت ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 افزایش شبكه کابلی استان -

 ارائه تلفن ثابت با قابلیت ارائه اینترنت و انتقال دیتا -

 ترین زمان ممكن واگذاری تلفن ثابت در کوتاه -

 ، الزامات و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها4
 استان برای بخش خصوصیفراهم کردن بستر سرمایه گذاری در  -

 ها جهت صدور مجوزهای حفاری و سایر موارد مورد نیاز پروبههمكاری شهرداری -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
بت کابلی امكان ارائه تلفن ثاتوسعه شبكه کابلی و ارتباطی استان پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات با کندی و در بعضی مناطق با توقف کامل روبرو بوده است به نحوی که 

 ه تلفن ثابت اقدام گردد.وجود ندارد. جهت برون رفت از این چالش در نظر است با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی نسبت به ایجاد و تكمیل شبكه ارتباطی و تبع آن ارائ

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 6/95 توسعه شبكه کابلی سند احصاء و اولویت بندی مناطق مورد نیاز توسعه

 12/95 سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

 5/96 سند مطالعات اولیه مطالعات اولیه

 12/96 نصب بخش سخت افزاری پروبه حفاری و نصب تجهیزات ارتباطی  زم

 3/97 شبكه ایبرقراری لینك ارتباطی و ارتباطات  برقراری لینك و اتصال به شبكه کابلی استان

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7
 اعتبار این  پروبه توسط بخش خصوصی برآورد و تامین خواهد شد.

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

احصاء و اولویت بندی مناطق مورد 
 نیاز توسعه

4/95 6/95 
و فناوری اداره کل ارتباطات 

 اطالعات استان
سند توسعه 
 شبكه کابلی

5% 0 
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 افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و کاهش مدت زمان واگذاری آنعنوان پروژه پیشنهادی: 

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

 12/95 6/95 جذب سرمایه گذار بخش خصوصی
و فناوری اداره کل ارتباطات 
استانداری  –اطالعات استان 
 بوشهر

سرمایه گذاری 
بخش 
 خصوصی

25% 0 

مطالعات اولیه توسط بخش 
 خصوصی

1/96 5/96 
سند مطالعات  بخش خصوصی

 اولیه
5% 0 

حفاری و نصب تجهیزات ارتباطی 
  زم

 بخش خصوصی 12/96 5/96
نصب بخش 
سخت افزاری 

 پروبه
35% 0 

برقراری لینك و اتصال به شبكه 
 کابلی استان

1/97 3/97 

اداره کل ارتباطات زیرساخت 
شرکت مخابرات استان  –استان

 بخش خصوصی –

برقراری لینك 
باطی و ارت

ارتباطات 
 شبكه ای

30% 0 
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 ها عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد مراکز ارائه پهنای باند دیتا در شهرستان
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی ) درون زایی اقتصاد (

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 انجام پروژه دالیل 

ها برای سایر متقاضیان پهنای باند مانند  با عنایت به خصوصی شدن شرکت مخابرات، انتقال پهنای باند از مرکز استان به شهرستان -
ها جهت  پذیرد و عموم مردم در شهرستانای صورت میو ارائه دهندگان اینترنت به سختی و با مشكالت عدیده ISPشرکتهای 

نت با قدرت انتخاب محدودی مواجه هستند لذا مد نظر است با ایجاد مراکز ارائه پهنای باند توسط بخش دولتی، این استفاده از اینتر
 مشكل برطرف گردد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
ال سازی امكانات تامین شرایط و فع"های کلی اقتصاد مقاومتی است که اشاره به موضوع  بند سیاست 24از  1این پروبه مطابق با بند  -

 دارد. "زیرساختی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 شهرستان 5در ایجاد زیرساخت ارتباطی جهت ارائه پهنای باند  - -

 عاد نه به متقاضیان  شرایط کامالً ارائه پهنای باند در –  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 5 5 5 5 4 3 3 مرکز ایجاد مراکز ارائه پهنای باند دیتا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 اطات زیرساخت استان بوشهرشرکت ارتب ذینفعان اصلی پروژه 

 هاISDPو  ISP تمامی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در استان  ذینفعان بخش خصوصی 

ت نیازهایی که از ذینفعان فهرس

 بر طرف می شود

 ها انتقال پهنای باند از مرکز استان به شهرستان -

 ها و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مشترکین توسعه پورت -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 دریافت مجوز از شرکت ارتباطات زیرساخت کشور -

 خرید زمین جهت احداث ساختمان -

 مرکز تجهیز -

 برقراری مسیر فیبرنوری از مرکز استان تا شهرستان -
 ـ شرح کلی پروژه:  5
ها، مرکز ارائه پهنای باند توسط بخش دولتی احداث و در اختیار سایر متقاضیان بخش خصوصی قرار گیرد. هم  مقرر است جهت انتقال پهنای باند از مرکز استان به سایر شهرستان -

های بخش خصوصی  پذیرد که پس از خصوصی شدن این شرکت، درخواست سایر شرکتها توسط مسیر ارتباطی شرکت مخابرات صورت می به شهرستاناکنون انتقال پهنای باند 
 جهت توسعه و سایر موارد با سختی و مشكالتی همراه می باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت کشور ) متولی امر زیرساخت ارتباطی کشور ( اخذ شود نحوه کار و احداث این مراکز نیز بدین صورت است که ابتدا می بایست مجوز های  زم از  -
تان بر بستر فیبرنوری تا آن مرکز سپس زمین مناسب برای این امر خریداری گردد در ادامه تجهیزات ارتباطی  زم نصب و هم زمان با آن مسیر ارتباطی از مرکز استان تا شهرس

 برقرار گردد.

 وژه : ـ فاز بندی پر 6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 12/95 دریافت مجوز ارائه طر  توجیهی احداث مرکز و اخذ مجوز

 8/96 خرید ساختمان خرید ساختمان جهت احداث مرکز

 12/96 مجهز شدن ساختمان به ابزار ارتباطی  زم نصب تجهیزات ارتباطی  زم

 5/97 راری لینك ارتباطی از مرکز تا شهرستانبرق برقراری مسیر ارتباطی از مرکز تا شهرستان

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7
 اعتبار این طر  پس از برآورد و تامین اعتبار توسط بخش دولتی به شرکت ارتباطات زیرساخت داده می شود.

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 ها عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد مراکز ارائه پهنای باند دیتا در شهرستان
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

ارائه طر  توجیهی احداث مرکز و 
 اخذ مجوز

4/95 12/95 
ارتباطات  اداره کل

 زیرساخت استان بوشهر
 0 %15 دریافت مجوز

 8/96 1/96 خرید ساختمان جهت احداث مرکز
اداره کل ارتباطات 
 زیرساخت استان بوشهر

 0 %30 خرید ساختمان

 12/96 8/96 نصب تجهیزات ارتباطی  زم
اداره کل ارتباطات 
 زیرساخت استان بوشهر

مجهز شدن 
ساختمان به ابزار 

 مارتباطی  ز
30% 0 

برقراری مسیر ارتباطی از مرکز تا 
 شهرستان

1/97 5/97 
اداره کل ارتباطات 
 زیرساخت استان بوشهر

برقراری لینك 
ارتباطی از مرکز 
 تا شهرستان

25% 0 
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 همکاری بخش خصوصی آزمایشگاه ارزش افزوده تلفن همراه با عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد
 ل ارتباطات و فناوری اطالعات استاناداره کعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: توسعه اقتصاد دانش بنیان

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
هزار میلیارد  26نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سهم اقتصادی بخش فاوای کشور بیش از  به گزارش معاونت فناوری و -

هزار میلیارد تومان برسد. بر همین اسا  هر استان می بایست نقش خود  130بق برنامه ششم توسعه باید به تومان است که این رقم ط
 را جهت نیل به این هدف ایفا کند. از طرف دیگر رونق تولید محتوا منجر به ایجاد اشتغال و کارآفرینی مضاعف خواهد شد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
محور قرار دادن رشد بهره وری در  "بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که اشاره به موضوع  24از  3بند  این پروبه مطابق با -

تامین شرایط و فعال سازی کلیه امكانات و به حداکثر رساندن  "دارد. همچنین به موضوع  "اقتصاد با توانمند سازی نیروی کار 
 نیز اشاره دارد. 1از بند  "مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 تولید محتوای بومی و متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی -

 ایجاد اشتغال و ثروت -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

اه ارزش افزوده ایجادآزمایشگ
تلفن همراه باهمكاری بخش 

 خصوصی
 0 0 0 0 1 0 0 آزمایشگاه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 دانشگاه خلیر فار  ذینفعان اصلی پروژه 

 بخش های خصوصی فعال این حوزه  دانشجویان و سایراز تمامی فعا ن عرصه تولید محتوا اعم  - ذینفعان بخش خصوصی 

از ذینفعان  فهرست نیازهایی که

 بر طرف می شود

 نیاز به اشتغال -

 تولید ثروت -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ایجاد تفاهم نامه با شرکت های تجمیع کننده خدمات ارزش افزوده در حوزه تلفن همراه

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ال و تولید ثروت، آزمایشگاه ارزش افزوده تلفن همراه با همكاری سرمایه گرذار بخرش خصوصری در اسرتان ایجراد      در نظر است با توجه به اهمیت تولید محتوا ونقش آن در ایجاد اشتغ

 رت پرذیرد و انتقرال دانرش، هردایت    گردد. با این روش که برخی حمایت ها از جمله، اختصاص جا و مكان برای آزمایشگاه، تجهیز آن، تشكیل تیم های تولید محتوا توسط استان صرو 
 های تولید محتوا ،آموزش های مورد نیاز در این حوزه و ایجاد بازار توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرایی گردد. تیم 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 12/95 تفاهم نامه همكاری انعقاد تفاهم نامه با سرمایه گذار بخش خصوصی

 6/96 تجهیز آزمایشگاه تجهیز آزمایشگاه

 12/96 ایجاد تیم های دانش بنیان تشكیل تیم های تولید محتوا

 3/97 تولید محتوا ارائه آموزش و تولید محتوا

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7
 اعتبار این  پروبه توسط بخش خصوصی تعیین و تامین خواهد شد.

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

انعقاد تفاهم نامه با سرمایه گذار 
 بخش خصوصی

 دانشگاه خلیر فار  12/95 6/95
تفاهم نامه 
 همكاری

15% 0 

 6/96 1/96 زمایشگاهتجهیز آ
 –دانشگاه خلیر فار 
 بخش خصوصی

 0 %25 تجهیز آزمایشگاه
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 همکاری بخش خصوصی آزمایشگاه ارزش افزوده تلفن همراه با عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

 دانشگاه خلیر فار  12/96 6/96 تیم های تولید محتواتشكیل 
ایجاد تیم های 
 دانش بنیان

30% 0 

 3/97 1/97 ارائه آموزش و تولید محتوا
سرمایه گذار بخش 

 خصوصی
 0 %30 تولید محتوا
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 احداث شبکه بزرگراه اطالعاتی بوشهر عنوان پروژه پیشنهادی:
 و فناوری اطالعات استاناداره کل ارتباطات عنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: توسعه اقتصاد دانش بنیان

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

مگابیت در ثانیه، می بایست از دومنظر زیرساخت ارتباطی استان  20جهت دسترسی کاربران به شبكه ملی اطالعات با سرعت  -
 زیرساخت ارتباطی درون استان -2مرکز کشور زیرساخت ارتباطی استان به  -1بررسی گردد. 

های به عمل آمده در سه سال اخیر، خوشبختانه زیرساخت ارتباطی استان به سمت مرکز کشور با پیشرفت چشمگیری  با پیگیری -
ستان گیگابیت می باشد لیكن زیرساخت های درون ا 47همراه بوده است به نحوی که هم اکنون پهنای باند دیتای استان بیش از 

که عمدتاً متعلق به شرکت مخابرات می باشد با توجه به خصوصی شدن و عدم توسعه سیستم های ارتباطی با توجه به پیشرفت 
فضای مجازی، نیاز به بروزسانی جدی در این حوزه احسا  می گردد. لذا تالش بر این است با سرمایه گذاری بخش خصوصی، 

دار  ایجاد گردد. مضاف بر اینكه این زیرساخت ارتباطی بستر ارائه خدمات دولت الكترونیكی زیرساخت ارتباطی  ایمن، پرسرعت و پای
 نیز خواهد بود.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
صرفه جویی در هزینه های عمومی "بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که اشاره به موضوع  24از  16این پروبه مطابق با بند 

 نیز اشاره دارد. 1از بند  "تامین شرایط و فعال سازی کلیه امكانات "ارد. همچنین به موضوع د "کشور 

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

این پروبه  به همراه مرکز داده استان، زیرساخت  زم جهت گردش ترافیك دیتا در استان و کشور را برای محتوای بومی مهیا می 
 .سازند

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

ایجاد زیرساخت ارتباطی ایمن، 
 پرسرعت و پایدار در شهر بوشهر

بستر 
 ارتباطی

0 0 1 0 0 0 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم عموم –دستگاه های اجرایی  ذینفعان اصلی پروژه 

 شرکت انتقال داده ندا گستر صبا ) صبانت ( ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 نیاز به زیرساخت ارتباطی ایمن،پرسرعت و پایدار در شهر بوشهر -

 امكان ایجاد و ارائه خدمات ارزش افزوده در این حوزه -

 ژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پرو4
 ایجاد تفاهم نامه همكاری با شهرداری بوشهر

 ـ شرح کلی پروژه:  5
های  شهر بوشهر اقدام نماید تا در مرحله اول دستگاه در فیبرنوری( و مستقل )عمدتاً پایدار پرسرعت، مقرر است شرکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد زیرساخت ارتباطی ایمن،

های تجاری و در نهایت عموم مردم از این بستر ارتباطی بهره مند گردد. تمامی هزینه های این بستر به عهده بخش  صی اعم از بنگاههای خصو اجرایی استان و سپس سایر بخش
 خصوصی می باشد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 4/95 تفاهم نامه همكاری انعقاد تفاهم نامه با شهرداری بوشهر

 11/95 سند برنامه زمانبندی مه زمانبندی پروبهارائه برنا

 5/96 ایجاد زیرساخت ارتباطی اجرای زیرساخت ارتباطی

 7/96 دریافت خدمات توسط مشترکین ارائه خدمات ارزش افزوده

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 .اعتبار این پروبه توسط بخش خصوصی برآورد و تامین خواهد شد

 وان فازعن
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 احداث شبکه بزرگراه اطالعاتی بوشهر عنوان پروژه پیشنهادی:
 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

 4/95 4/95 اد تفاهم نامه با شهرداری بوشهرانعق

سرمایه گذار بخش 
 خصوصی

 0 %25 تفاهم نامه همكاری

 0 %15 سند برنامه زمانبندی 11/95 4/95 ارائه برنامه زمانبندی پروبه

 5/96 12/95 اجرای زیرساخت ارتباطی
ایجاد زیرساخت 

 ارتباطی
35% 200.000.000 

زش ارائه خدمات اربهره برداری و 
 افزوده

7/96 0 
دریافت خدمات 
 توسط مشترکین

25% 0 
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 راه اندازی سرویس اینترنتی در روستاهاعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: توسعه اقتصاد دانش نیان

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ه دالیل انجام پروژ

المللی مخابرات   در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته( الزامی از سوی اتحادیه بین ICT خدمات عمومی الزامی)USO خدماتارائه 
های پایه مخابراتی، فناوری اطالعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه  است که با هدف فراهم کردن امكان استفاده از سرویس

  و  این طر  با هدف کمك به توسعه پایدار روستاها و ایجاد بسترهای  زم برای توسعه کسب. آید جرا در میو مناطق محروم به ا
کارهای روستایی در نظر دارد ضمن تسهیل دسترسی به خدمات الكترونیكی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، با توسعه محتوا و 

ستایی و محروم، موجبات توانمندسازی نیروی کار در روستاها را از طریق آموزش، مهارت، خدمات کارآمد و رقابتی مورد نیاز مناطق رو
تواند تولید  باند می به اینترنت پهن ی روستائیها ها و سازمان ، بنگاهروستائیانتوسعه دسترسی  .خالقیت و کارآفرینی فراهم آورد

 .جامعه بینجامد یك روستائیاناقتصادی را افزایش داده و به ارتقاء سطح رفاه 
دهد، صنایع و  شده را افزایش می ها و عملیاتی که از گذشته بطور سنتی انجام می وری فعالیت دسترسی به اینترنت عالوه بر اینكه بهره

 .کند وکارهای کامالً بدیعی را نیز تولید می  کسب

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

ی استفاده خانوارهای ایرانی از فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار ایران مربوط به سال بر اسا  اطالعات مربوط به طر  آمارگیر -

با این  .، شكاف ضریب نفو  اینترنت در شهر و روستاها زیاد و ضریب نفو  در مناطق شهری تقریباً سه برابر مناطق روستایی است92
 کاهش می یابد. هریفاصله میان ضریب نفو  اینترنت در مناطق روستایی و شطر  

ی ها سازی صحیح در خصوص راهكارهای تحقق اقتصاد مقاومتی به روستائیان از طریق رسانه رسانی و فرهنگ ضرورت اطالع -

 .مشارکت آنان را به دنبال دارد و ، آگاهی مردم نسبت به این موضوع)اقتصاد مقاومتی(اینترنتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 قتصادمقاوم سازی ا

. بستر اینترنت در شناساندن دو محور مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی استان استالكترونیك کشاورزی و گردشگری 
و توسعه گردشگری را به دنبال  وری در کشاورزی و افزایش بهره فراگیر نمودن آن می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد این مبحث و

 ین امر در نهایت منجر به افزایش درآمد و اشتغال در روستاها خواهد شد.داشته باشد که ا

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 406 406 406 406 406 135 135 تعداد روستا توسعه بستر اینترنت در روستاها

 ژه : ـ ذینفعان اصلی پرو 3

 ساکنان روستاها - ذینفعان اصلی پروژه 

 شرکت های وب و آوا سل و سایر شرکت های مرتبط ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 رفع نیاز های زیرساختی ارتباطات در مناطق روستایی -

 ندهآماده سازی بستر ارتباطی برای پیاده سازی هرگونه ارتباط در آی -

 یش سرعت ایجاد خدمات در برنامه های آتیاافز -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 سایت یابی و تملك زمین احداث سایت  -

 مطالعات و ارزیابی میدانی از نقاط ا عالمی توسط کافرما  -

 ندازی فوندانسیون و دکل مخابراتینصب و راه ا -
 یو و اکتیو سایت های رادیویینصب و راه اندازی تجهیزات پس -

 اداره کل زیرساخت با شرکت های مجری جهت توسعه زیرساخت مورد نیاز-صدا وسیما–همكاری شرکت مخابرات  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باهدف ارائه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت در روستاهای سراسر کشور به کارفرم (USO) طر  خدمات عمومی اجباری روستایی

 .قرار خواهد داد در استان نسل چهارمروستا را تحت پوشش اینترنت پرسرعت بر بستر فناوری 406در این پروبه ملی بیش از « آواسل -وب  کنسرسیوم های»شده است.   تعریف

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 8/94 دارای شرایط دریافت اینترنت لیست روستاهای فاقد سرویس اینترنت و بندی مناطق مورد نیاز توسعهاحصاء و اولویت 

 12/94 سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

 6/95 نصب بخش سخت افزاری پروبه نصب تجهیزات ارتباطی  زم

 12/95 ی لینك ارتباطی و ارتباطات شبكه ایبرقرار برقراری لینك و اتصال به شبكه جهانی اینترنت
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 راه اندازی سرویس اینترنتی در روستاهاعنوان پروژه پیشنهادی: 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 اعتبار این  پروبه توسط بخش خصوصی برآورد و تامین خواهد شد.

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

احصاء و اولویت بندی مناطق مورد 
 نیاز توسعه

4/94 8/94 
اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات 
 استان بوشهر

یست روستاهای فاقد ل
 سرویس اینترنت و

دارای شرایط دریافت 
 اینترنت

5% 0 

 12/94 9/94 جذب سرمایه گذار بخش خصوصی
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

سرمایه گذاری بخش 
 خصوصی

35% 0 

 بخش خصوصی 6/95 1/95 نصب تجهیزات ارتباطی  زم
نصب بخش سخت 

 افزاری پروبه
35% 0 

و اتصال به شبكه برقراری لینك 
 جهانی اینترنت

7/95 12/95 
 –بخش خصوصی 

اداره کل ارتباطات 
 زیرساخت

برقراری لینك 
ارتباطی و ارتباطات 

 شبكه ای
25% 0 
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 چهارم تلفن همراه افزایش ضریب نفوذ پوشش نسل سوم وعنوان پروژه پیشنهادی: 
 ستاناداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: توسعه اقتصاد دانش نیان

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

های جدید سوم و چهارم تلفن همراه، سرویس های موبایل قابلیت تاثیرگذاری ویژه همزمان با توسعه فناوری های ارتباطی به ویژه نسل
 ای را برای دولت و حاکمیت کشور به دنبال خواهد داشت. هایی عمدهای روی اقتصاد دارند و دسترسی عمومی به آن، مزیت 

که سرویس های  به همان میزانی توسعه سرویس های دیتا قابلیت تاثیر گذاری روی رشد اقتصاد گرفته، براسا  تحقیقات صورت
 .داشت خواهد صوتی در نسل قبل داشتند، را

مردم به خدمات باند پهن همراه با کیفیت، امكانات وسیعی همچون دسترسی این زیرساخت پیشرفته از طریق ایجاد دسترسی عموم 
همگانی به خدمات دولت الكترونیكی، پرداخت و بانكداری همراه، سالمت همراه، آموزش مجازی و نیز خدمات سازمانی بر بستر موبایل 

یجاد می کند تا عالوه بر بهبود تجربه زندگی دیجیتال، را برای بهبود کیفیت خدمت رسانی در راستای رسیدن به جامعه پیشرفته ایرانی ا
 منجر به رونق بیشتر در بازار کسب و کار شود.

کند بلكه دسترسی و های ارایه خدمات از سوی دستگاه ها و سازمان ها را تسهیل میارایه این خدمات از طریق این بستر نه تنها روش
 .ز سرویس های نوین تسهیل می کنددریافت آنها را نیز برای مشترکان بهره مند ا

 در راستای نیل به خودکفائی و استفاده حداقل از سرمایه های ملی این پروبه قابلیت درآمدزائی با یی را رقم خواهد زد. ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

المللی، بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی با توسعه شبكه پهن باند محقق خواهد شد  اسا  تجارب بینباتوجه به اطالعات ارائه شده و بر
های کالن، توانایی  که این تكنولوبی بر کاهش وابستگی به نفت، اصال  الگوی مصرف، ایجاد تحرک، پویایی و بهبود شاخص چرا

رویكرد جهادی، مردم محوری، امنیت اقالم راهبردی و اساسی و دانش  های داخلی، مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تكیه بر ظرفیت
 .محوری تأثیرگذار است

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

افزایش منطقه تحت پوشش 
 نسل سوم وچهارم تلفن همراه

تعداد سایت نسل 
 سوم

139 577 627 650 700 760 800 

تعداد سایت نسل 
 چهارم

36 128 450 500 560 600 650 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 عامه مردم -
 دستگاه های اجرایی -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکت ایرانسل -
 همراه اولشرکت  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ختی ارتباطاتیرفع نیاز های زیرسا -

 آماده سازی بستر ارتباطی برای پیاده سازی هرگونه ارتباط در آینده -

 افزیش سرعت ایجاد خدمات در برنامه های آتی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 جستجوی مناطق دارای شرایط توسعه -

 ملزومات زیر ساختی از قبیل فیبر جهت انتقال پهنای باند   -

 چهار سیستم های نسل سه و پسیو از قبیل دکل، رادیو،تجهیزات  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
نفو  تلفن  بیضر شدن شتریهمراه و ب نترنتیقبال عموم مردم به استفاده از استبه ا تیبا عناو توسعه ارتباطات بر بستر اینترنت همواره یكی از اهداف شرکت های ارتباطی می باشد 

 .دیبا شیدر استان افزا تیجمع شینسل سوم و چهارم تلفن همراه متناسب با افزا یها BTSم است تعداد همراه به تلفن ثابت،  ز

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 12/94 لیست مناطق دارای نیاز  توسعه به نسل های سه وچهار احصاء و اولویت بندی مناطق مورد نیاز توسعه

 6/95 نصب بخش سخت افزاری پروبه رتباطی  زمنصب تجهیزات ا

 12/95 برقراری لینك ارتباطی و ارتباطات شبكه ای برقراری لینك
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 چهارم تلفن همراه افزایش ضریب نفوذ پوشش نسل سوم وعنوان پروژه پیشنهادی: 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 رآورد و تامین خواهد شد.اعتبار این  پروبه توسط بخش خصوصی ب

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان

 مسئول

 مربوطه
 خروجی

وزن 

 فعالیت
 هزینه

احصاء و اولویت بندی مناطق مورد 
 توسعه نیاز

4/94 12/94 

وزارت ارتباطات 
 وفناوری اطالعات

ستاهای فاقد لیست رو
ی سرویس اینترنت ودارا
 شرایط دریافت اینترنت

25% 0 

 6/95 1/95 نصب تجهیزات ارتباطی  زم
نصب بخش سخت افزاری 

 پروبه
50% 0 

برقراری لینك و اتصال به شبكه 
 جهانی اینترنت

7/95 12/95 
باطی و برقراری لینك ارت

 ارتباطات شبكه ای
25% 0 
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 افزایش پهنای باند ورودی استانعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: توسعه اقتصاد دانش بنیان

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
محتوای فضای مجازی از متن به تصویر و نیاز به پهنای باند بیشتر و همچنین سرعت پایین دسترسی به فضای با توجه به تغییر ماهیت 

 آید.ها و نیازهای ضروری استان به شمار می مجازی در استان، افزایش پهنای باند یكی از اولویت

 - ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 سازی اقتصاد مقاوم

این پروبه با توجه به اسناد با دستی خصوصاً قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر دسترسی به فضای مجازی و شبكه ملی اطالعات با 
 مگابیت بر ثانیه برای کاربران اجرایی می گردد. 20پهنای باند 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 نی هدفپیش بی موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 Gbps 6 9 47 47 47 47 47 افزایش ظرفیت پهنای باند استان

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 دستگاه های اجرایی -

 بخش خصوصی -

 FCP شرکت های متقاضی پهنای باند و دارای مجوز  ذینفعان بخش خصوصی 

فعان فهرست نیازهایی که از ذین

 بر طرف می شود

 رفع نیاز های زیرساختی ارتباطاتی -

 آماده سازی بستر ارتباطی برای پیاده سازی هرگونه ارتباط در آینده -

 افزیش سرعت ایجاد خدمات در برنامه های آتی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 مسیر یابی وثبت مسیرها -

 فیبر مورد نیاز  -
 وسایل حفاری  -

 دستگاه های اجرای قسمت پسیو فیبر -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
مورد نیاز در مسیر خروجی ارتباطی استان با عنایت به اینكه جهت افزایش پهنای باند می بایست مسیر شبكه ارتباطی از تهران تا بوشهر اصال  و تجهیز گردد لذا با توسعه تجهیزات 

 این افزایش پهنای باند اجرایی می گردد.

 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 8/94 سند نیازمندی های استان احصاء مشكالت و گلوگاه های ارتباطی

 12/94 سرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم مشكالت به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 6/95 نصب بخش سخت افزاری پروبه نصب تجهیزات ارتباطی  زم

 12/95 برقراری لینك ارتباطی و ارتباطات شبكه ای لینك  برقراری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7
 برآورد و تامین خواهد شد. ICTوزارت اعتبار این پروبه توسط 

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 خصوصی ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 افزایش پهنای باند ورودی استانعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

احصاء و اولویت بندی مناطق مورد 
 نیاز توسعه

6/94 8/94 

وزارت ارتباطات 
 وفناوری اطالعات

یبر کیلومتر مورد نیازف
 نوری

15% 0 

اعالم مشكالت به وزارت ارتباطات 
 و فناوری اطالعات

 0 %10 اعالم مشكالت 12/94 9/94

 6/95 1/95 نصب تجهیزات ارتباطی  زم
نصب بخش سخت 

 افزاری پروبه
45% 0 

برقراری لینك و اتصال به شبكه 
 جهانی اینترنت

7/95 12/95 
برقراری لینك 

ارتباطی و ارتباطات 
 ایشبكه 

30% 0 

 
 



 

 

 

 

 

 اداره کل بنادر و دریانوردی -5-7
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 مردمی کردن اقتصاد

 ملی تن 5000 یروبی جهت پذیرش کشتی های تا 

 ملی احداث پایانه کانتینری

 ملی -خصوصی احداث پایانه چند منظوره

 خصوصی احداث پایانه صادرات سبز

 ملی برازجان( -جاده دسترسی)از محور بوشهر

 ملی احداث تاسیسات زیربنایی

 برنامه ملی ارتقای بهره وری

 ملی % رادیویی آب های استان بوشهر100پوشش 

 ملی ساخت شناور دریاپاک
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 تن 50000عنوان پروژه پیشنهادی: الیروبی جهت پذیرش کشتی ها تا 

 اداره کل بنادر و دریانوردیاجرایی: عنوان دستگاه 

 عنوان برنامه ملی: مردمی کردن اقتصاد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 توسعه تجارت و رونق اقتصادی استان دالیل انجام پروژه 

 ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی و توسعه تجارت ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

تظار ایـن پـروژه بـر    نتایج مورد ان

 مقاوم سازی اقتصاد
 تقویت تجارت خارجی 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

انجام  یروبی کانال دسترسی 
هرای بنردر   و عمق پای اسكله

 متر 5/14بوشهر به 

 14.5 13.5 12.5 11.5 10.5 9.5 8.5 متر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  -

 سازمان پایانه ها  -

 شهرداری بوشهر  -

 گمرک بوشهر و . . . . -

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 زایش ظرفیت بندرتردد ایمن کشتی ها و اف

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 های  زم جهت انجام کاربرنامه ریزی

 ـ شرح کلی پروژه: 5
یط ایمن تن نیاز به عمق و عرض کانال مناسب است که بتوان در شرا  50.000های توسعه بندر بوشهر و به منظور پذیرش کشتی ها تا ظرفیت در راستای پشتیبانی از طر 

 نسبت به پهلوگیری و جداسازی کشتی ها ، تخلیه و بارگیری اقدام نمود.  

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 نقشه های ساخت انجام مطالعات

 98 متر 5/14ایجاد عمق  اجرای  یروبی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار ان اعتبارمیز

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 مطالعات

 0 2500000 0 2500000 0 1250000 1250000 0 0 اجرای  یروبی مرحله اول

 0 4505000 0 4505000 2000000 1250000 1250000 5000 0 اجرای  یروبی مرحله دوم

 0 7001000 0 7001000 2000000 2500000 2500000 1000000 0 جمع
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 تن 50000عنوان پروژه پیشنهادی: الیروبی جهت پذیرش کشتی ها تا 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 1/97 1/96 مطالعات

 اداره کل بنادر و دریانوردی

ای اجرایی نقشه ه
  یروبی

10% 5000 

 12/98 7/97  یروبی کانال خارجی
 تامین عمق
14.5 

50% 2500000 

 یروبی کانال داخلی و حوضچه 
 چرخش

1/99 12/99 
 تامین عمق
14.5 

40% 4505000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث پایانه کانتینری
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: مردمی کردن اقتصاد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 بوشهر و توسعه دریا محور خواهد شد. بندر ی کا  درریوبارگ هیتخل توانباعث افزایش  طر این  دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه زیرساخت های تجارت خارجی -

 استفاده از توان بخش خصوصی -

 بر هر واحد کا  از طریق تسریع در ارائه خدمات با استفاده از تجهیزات استراتژیك ش هزینه های مترکاه -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

ر افزایش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت تجارت خارجی، افزایش اشتغال پایدار، توزیع خدمات کانتینری در بین سایر بناد
 در راستای پدافند غیر عامل و خروج از هر گونه محدودیت در راستای غیر موثر نمودن تحریم های احتمالی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 TEU 0 0 0 0 0 300.000 0 احداث پایانه کانتینری

 لی پروژه : ـ ذینفعان اص 3

 بخش خصوصی ذینفعان اصلی پروژه 

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

از ذینفعان  که فهرست نیازهایی

 بر طرف می شود
 ایجاد پایانه های تخصصی برای بارگیری و تخلیه کا 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 برنامه ریزی جهت انجام کار

 رح کلی پروژه: ـ ش 5
که با احتساب احداث خواهد شد   TEU 300.000در راستای توسعه و تكمیل خدمات کانتینری به متقاضیان این عرصه احداث پایانه کانتینری جدید بندر بوشهر با ظرفیت 

 خواهد رسید.  TEU 620.000وضعیت موجود ظرفیت پایانه کانتینری به 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس ازعنوان ف

 95 لكه گذاری و تعیین کاربری انجام مطالعات

 95-99 بهره برداری پایانه کانتینری احداث پایانه کانتینری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 5000 0 0 5000 0 0 0 0 5000 مطالعات

 600000 0 0 600000 0 150000 150000 150000 150000 احداث اسكله

 500000 0 0 500000 0 200000 200000 100000 0 احداث محوطه

 0 600000 0 600000 0 300000 300000 0 0 تجهیزات پایانه

 1105000 600000 0 1700000 0 650000 650000 250000 155000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

 7/96 1/95 انجام مطالعات

اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

نقشه های اجرایی 
 اسكله و محوطه

10% 5000 

 12/98 8/96 احداث اسكله
احداث اسكله 
 کانتینری

30% 600.000 

 12/98 1/96 هاحداث محوط
احداث محوطه 
 کانتینری

30% 500.000 

 12/98 1/97 تجهیزات پایانه
بهره برداری از 
 پایانه کانتینری

30% 600.000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث پایانه چند منظوره
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: مردمی کردن اقتصاد

 هدف کالن پروژه : ـ 1

 بوشهر و توسعه دریا محور خواهد شد.بندر ی کا  در ریوبارگ هیتخل توانباعث افزایش  طر این  دالیل انجام پروژه 

 ی در راستای توسعه تجارت خارجی و  توسعه اقتصاد دریا محوربندر ساتیتاسیی ربنایوزی رساختیز تیتقو ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

مورد انتظار ایـن پـروژه بـر     نتایج

 مقاوم سازی اقتصاد

 توسعه زیرساخت های تجارت خارجی -

 استفاده از توان بخش خصوصی -
 کاهش هزینه های مترتب بر هر واحد کا  از طریق تسریع در ارائه خدمات با استفاده از تجهیزات استراتژیك -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف دموجو وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 1000000 0 0 0 0 0 تن پاسخگویی به نیازهای بازار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بخش خصوصی ذینفعان اصلی پروژه 

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 ی برای تخلیه و بارگیری کا ایجاد پایانه های تخصص

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 برنامه ریزی جهت انجام کار

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 .تن احداث خواهد شد1.000.000در راستای توسعه و تكمیل خدمات کانتینری به متقاضیان این عرصه با احداث پایانه چند منظوره جدید بندر بوشهر باظرفیت 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 لكه گذاری و تعیین کاربری انجام مطالعات

 95-99 بهره برداری پایانه چند منظوره احداث پایانه چند منظوره

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 5000 0 0 5000 0 0 0  5000 مطالعات

 600000 0 0 600000 0 200000 200000 200000 0 احداث اسكله

 1200000 0 0 1200000 0 600000 400000 200000 0 احداث محوطه

 0 400000 0 400000 0 200000 200000 0 0 تجهیزات پایانه

 1805000 400000 0 2205000 0 1000000 800000 400000 5000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

 12/95 1/95 مطالعات

اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

نقشه های 
اجرایی اسكله و 

 محوطه

10% 5000 

 600.000 %30 احداث اسكله 12/98 1/96 احداث اسكله

 1.000.000 %30 احداث محوطه 12/98 1/97 احداث محوطه

 12/98 1/97 تجهیزات پایانه
بهره برداری از 

 پایانه
30% 400.000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث پایانه صادرات سبز
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: مردمی کردن اقتصاد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ی در راستای توسعه تجارت خارجی و  توسعه اقتصاد دریا محوربندر ساتیتاسیی ربنایوزی رساختیز تیتقو دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه زیرساخت های تجارت خارجی -
 استفاده از توان بخش خصوصی -

 ا  از طریق تسریع در ارائه خدمات با استفاده از تجهیزات استراتژیكکاهش هزینه های مرتبط بر هر واحد ک -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

افزایش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت تجارت خارجی، افزایش اشتغال پایدار، توزیع خدمات کانتینری در بین سایر بنادر 
 و خروج از هر گونه محدودیت در راستای غیر موثر نمودن تحریمهای احتمالیدر راستای پدافند غیر عامل 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

توسعه و رونق صادرات 
 غیرنفتی

 0 1000000 0 0 0 0 0 تن

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بخش خصوصی ی پروژه ذینفعان اصل

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 ایجاد پایانه های تخصصی برای تخلیه و بارگیری کا 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 برنامه ریزی جهت انجام کار

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 .شد خواهد احداث تن1.000.000 تیظرف با بوشهر بندر سبز صادرات پایانه حداثا عرصه نیا انیمتقاض به سبز صادرات خدمات لیوتكم توسعهی درراستا

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1/95 لكه گذاری و تعیین کاربری انجام مطالعات

 95-99 هره برداری پایانه ترانزیت و صادرات سبزب احداث پایانه ترانزیت و صادرات سبز

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 1000 0 5000 0 0 5000 مطالعات

2001000 

 0 0 600000 0 200000 200000 200000 0 احداث اسكله
 0 0 1000000 0 400000 400000 200000 0 احداث محوطه
 0 0 400000 0 200000 200000 0 0 تجهیزات پایانه

 0 0 2001000 0 805000 800000 400000 5000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
وزن 

 فعالیت
 هزینه

 12/95 1/95 مطالعات

اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

نقشه های 
اجرایی اسكله و 

 محوطه

10% 5000 

 600.000 %30 احداث اسكله 12/98 1/96 احداث اسكله

 1.000.000 %30 احداث محوطه 12/98 1/97 احداث محوطه

 12/98 1/97 تجهیزات پایانه
بهره برداری از 

 پایانه
30% 400.000 
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 برازجان( –هادی: جاده دسترسی )از محور بوشهر عنوان پروژه پیشن
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: مردمی کردن اقتصاد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 توسعه زیر ساخت های حمل و نقل استان با تسهیل تردد به مجتمع نگین دالیل انجام پروژه 

 ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی و توسعه تجارت اد مقاومتیارتباط پروژه با اقتص

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 مردمی کردن اقتصاد، تقویت تجارت خارجی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تسهیل تردد به مجتمع بندری 
 نگین

 0 9/5 0 0 0 0 0 کیلومتر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  -

 سازمان پایانه ها  -

 شهرداری بوشهر  -

 گمرک بوشهر  -

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

ذینفعان  فهرست نیازهایی که از

 بر طرف می شود
 دسترسی به بندر نگین

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 برنامه ریزی جهت انجام کار

 ـ شرح کلی پروژه:  5

 .خواهدشد لومتراحداثیک 5/9 فتمسا دبوشهربهیبندرجد به( برازجان–ازمحوربوشهر) یدسترس بازارجادهی ازهاین بهیی وپاسخگو انیمتقاض به خدمات لیوتكم توسعهی درراستا

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 نقشه های ساخت انجام مطالعات
 95-98 ایجاد جاده اجرا و ساخت

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی یاستان جمع 99 98 97 96 95

 0 3000 3000 0 0 0 0 مطالعات
503000 

0 

 0 0 50000 0 200000 200000 100000 0 اجرا

 0 0 503000 3000 200000 200000 100000 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

 12/95 1/95 مطالعات
ه کل بنادر و ادار

 دریانوردی

نقشه های 
اجرایی اسكله و 

 محوطه

3000 10% 

 12/98 1/96 احداث جاده
اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

 %90 500.000 احداث اسكله
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث تاسیسات زیربنایی
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 می کردن اقتصادعنوان برنامه ملی: مرد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ی استان بوشهر برای توسعه تجارت خارجیریوبارگ هیتخل تیظرف شیافزا دالیل انجام پروژه 

 ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی و توسعه تجارت ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 ی اقتصادمقاوم ساز
 مردمی کردن اقتصاد  -

 تقویت تجارت خارجی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 700000 750000 400000 0 0 0 میلیون ریال تامین زیر ساختهای مورد نیاز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 روژه ذینفعان اصلی پ

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  -

 سازمان پایانه ها  -

 شهرداری بوشهر  -

 گمرک بوشهر -

 سرمایه گذاران بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 تامین زیر ساختهای مورد نیاز

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 ریزی جهت انجام کار برنامه

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 .شد خواهد احداث زیربنایی تاسیسات گذاران هیبازاروسرمای ازهاین بهیی وپاسخگو انیمتقاض به خدمات لیوتكم توسعهی درراستا

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 انجام مطالعات نقشه های ساخت

 96-98 انی برقرس اخذ انشعاب

 97-98 آبرسانی اخذ انشعاب یا احداث آب شیرین کن

 96-98 احداث کانالها و زیربنای تاسیساتی زیربنای تاسیساتی

 97-98 تاسیسات و ابنیه اداری سردرب ، ساختمانهای اداری و معابر

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 اعتبار محل تامین میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 0 0 0 0 5000 مطالعات

1855000 

0 

 0 0 250000 0 50000 100000 100000 0 برقرسانی

 0 0 100000 0 50000 50000  0 آبرسانی

احداث کانالها و زیربنای 
 تاسیساتی

0 300000 350000 350000 0 1000000 0 0 

 0 0 500000 0 0 250000 0 0 اداری تاسیسات و ابنیه

 0 0 1855000 0 700000 750000 400000 50000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث تاسیسات زیربنایی
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

 12/95 1/95 مطالعات

نادر و اداره کل ب
 دریانوردی

نقشه های 
 اجرایی

10% 5000 

 12/98 1/96 برقرسانی
احداث شبكه 

 برق
15% 250.000 

 100.000 %5 احداث شبكه آب 12/98 1/97 آبرسانی

 12/98 1/96 احداث کانالها و زیربنای تاسیساتی
احداث کانالها و 
 تاسیساتی

50% 1.000.000 

 12/98 1/97 تاسیسات و ابنیه اداری
احداث تاسیسات 
 و ابنیه اداری

20% 500.000 
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 رادیویی آبهای استان بوشهر 100عنوان پروژه پیشنهادی: پوشش % 
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: برنامه ملی ارتقای بهره وری

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 یت دریاییایجاد ایمنی و امن دالیل انجام پروژه 

 صیانت از آبهای تحت حاکمیت کشور،  کاهش سوانح دریایی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 افزایش بهره وری ، افزایش ایمنی دریایی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

رادیویی آبهای  100پوشش % 
 استان 

 0 0 0 0 %100 %90 %90 درصد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 اداره کل بناد و دریانوردی بوشهر -

 های کشتیرانی شرکت -

 صاحبان کا  -

 مالكان شناورها  -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 مالكان شناورها -

 تیرانیشرکت های کش   -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 افزایش بهره وری -

 افزایش ایمنی دریایی  -

 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 برنامه ریزی جهت انجام کار

 ـ شرح کلی پروژه: 5
از در جزیره خارک، نقطه کور رادیویی واقع شده در شمال غرب خارک تحت پوشش بمنظور پوشش صد درصدی رادیویی آبهای کشور، پس از تامین و نصب سخت افزاری مورد نی

 ایستگاه رادیویی ساحلی خارک قرار خواهد گرفت.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

اخذ موافقت شرکت پایانه های نفتی خارک جهت احداث 
 دکل در نقطه تعیین شده

 6/1395 نه های مواد نفتی بصورت مكتوباخذ موافقت شرکت پایا

 12/1395 پوشش کامل رادیویی تهیه و نصب سخت افزاری مورد نیاز

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

اخذ موافقت شرکت پایانه 
جهت  های نفتی خارک

احداث دکل در نقطه تعیین 
 شده

0 0 0 0 0 0 0 

1200 

0 

تهیه و نصب سخت افزاری 
 مورد نیاز

1200 0 0 0 0 1200 0 0 

 0 0 1200 0 0 0 0 1200 جمع
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 رادیویی آبهای استان بوشهر 100عنوان پروژه پیشنهادی: پوشش % 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 یانپا
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

اخذ موافقت شرکت پایانه های نفتی 
خارک جهت احداث دکل در نقطه 

 تعیین شده

1/6/95 1/8/95 
اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

 0 %50 مجوز شروع کار

تهیه و نصب سخت افزاری مورد 
 نیاز

1/8/95 29/12/95 
اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

 1200 %50 احداث دکل
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ساخت شناور دریاپاك
 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: برنامه ملی ارتقای بهره وری

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 جمع آوری آلودگی های نفتی در راستای حفاظت از محیط زیست دالیل انجام پروژه 

 ژه با اقتصاد مقاومتیارتباط پرو
 بهبود کیفیت محیط زیست  -

 ایمنی تردد دریایی  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 بهبود تردد دریایی -

 تقویت محیط زیست پایدار   -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 1 0 0 0 0 فروند خت شناورسا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 محیط زیست  -

 شرکتهای کشتیرانی -

 مالكان شناور -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکتهای کشتیرانی  -

 مالكان شناور  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 کاهش آلودگی ها   -

 بهبود کیفیت تردد   -

 ش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : ـ پی4
 برنامه ریزی جهت انجام کار

 ـ شرح کلی پروژه:  5
و تأکید قوانین داخلی بر حفظ و سالمت محیط زیست دریایی و همچنین استقرار سكوهای نفتی و گازی در آبهای استان  OPRCبا توجه به عضویت ایران درکنوانسیون 

 ی سازمان بنادر و دریانوردی جهت واکنش در مقابل سوانح منجر به آلودگی شناور دریاپاک بكار گرفته خواهد شد.بوشهر ، در راستای ماموریتها
 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1/95 نقشه های ساخت انجام مطالعات

 95-97 شناور اجرا و ساخت

 ال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ری 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1000 0 0 0 0 1000 مطالعات
851000 

0 

 0 0 850000 0 0 400000 400000 50000 اجرا و ساخت

 0 0 851000 0 0 400000 400000 51000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 اززمان آغ فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

 1/96 1/95 مطالعات
اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

نقشه های 
 ساخت

10% 1000 

 12/97 12/96 اجرا و ساخت
اداره کل بنادر و 
 دریانوردی

 850.000 %90 شناور



 

 



 

 

 

 

 

 مدیریت امور عشایر -5-8
 
 

 ین اعتبارمحل تام عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

عدالت بنیان کردن 

اتقتصاد و توسعه عدالت 

 اجتماعی

طراحی و اجرای سایت اسکان عشایری چاه 

 قد شهرستان دیر
 ملی

 ارتقاء بهره وری
تهیه و توزیع موادهای خورشیدی در مناطق 

 عشایر
 استانی
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 ایری چاه قد شهرستان دیرو اجرای سایت اسکان عش طراحیعنوان پروژه پیشنهادی: 
 مدیریت امور عشایرعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 درخواست عشایر منطقه  -
 محصو ت دامی وزراعی با توجه به شرایط خشكسالیایجاد بستر مناسب و فراهم ساختن زمینه جهت تولید بیشتر و بهتر  -
 کاهش مشقات زندگی کوچروی -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
آید همچنین  خانوار از خدمات بهداشتی و رفاهی و فرهنگی فراهم می 50مندی متمرکز و هدفمند  در صورت اسكان عشایر، امكان بهره

یش درآمد آنان فراهم می شود که این اقدامات در راستای برنامه عدالت بنیان کردن اقتصاد و موجب افزایش اشتغال ، بهره وری و افزا
 توسعه عدالت اجتماعی می باشد.

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
ولید داخلی از نتایر مورد انتظار مندی هدفمند عشایر از مراتع و منابع آبی و خاکی موجود در منطقه جهت افزایش و بهبود کیفیت ت بهره

 این پروبه است.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 10 15 15 10 0 0 0 خانوار اسكان عشایر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 منطقه - ذینفعان اصلی پروژه 

 و مشاوران پیمانكار - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تأمین سرپناه و منزل مسكونی -

 برق و ...( –راه  –های توسعه )آب  دسترسی به شاخص  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 اجرایی  –سنجی و تفضیلی  مطالعات امكان  -
 برق و ....( –آب  –منابع طبیعی  –)امور اراضی  ربط هایذی کسب مجوزها از ارگان  -
 تأمین اعتبار  زم جهت اجرایی شدن پروبه  -
 ـ شرح کلی پروژه:  5
 اجرایی سایت اسكان –یابی و تفضیلی  درخواست عشایر و سپس انجام و تصویب مطالعات مكان   -
 بع طبیعی و امور اراضیکسب مجوزهای  زم و تحویل مرتع موردنظر جهت اجرای سایت از منا  -
 اجرای پروبه  -
 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1390 تأیید امكان اجرای پروبه و تعیین مكان یابی سنجی و مكان مطالعه امكان

 1394 های اجرایی سایت و برآورد ریالی تعیین نقشه اجرایی –مطالعه تفضیلی 

 1393-1395 تحویل مرتع به امور عشایر جهت اجرای پروبه بوطه جهت کسب مجوزهای  زمانجام مكاتبات اداری مر

 1396-1399 کانیو و.... –جوی  –لبه گذاری  –زیرسازی  –تسطیح  آماده سازی زمین

 1397-1398 راه  و.... –برق  –تأمین آب  تأمین خدمات اولیه زیربنایی

 1398-1399 دبستان و خانه بهداشت  احداث احداث واحد آموزشی و خانه بهداشت

واحد   -واحد اداری  –احداث و تجهیز: پارک و فضای سبز 
 مذهبی

 1398-1399 واحد مذهبی –واحد اداری  –احداث و تجهیز: پارک و فضای سبز 
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 و اجرای سایت اسکان عشایری چاه قد شهرستان دیر طراحیعنوان پروژه پیشنهادی: 
 پروژه :   )میلیون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز  7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

انجررررام مكاتبررررات اداری 
مربوطررره جهرررت کسرررب 

 مجوزهای  زم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 45000 0 45000 11500 11500 12000 10000 0 آماده سازی زمین

ترررأمین خررردمات اولیررره   
 0زیربنایی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

احداث واحد آموزشی و خانه 
 بهداشت

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

احررداث و تجهیررز: پررارک و 
واحرد اداری   –فضای سربز  

 واحد مذهبی  -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 45000 0 45000 11500 11500 12000 10000 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی ئول مربوطهمس

انجام مكاتبات اداری مربوطه جهت 
 کسب مجوزهای  زم

 مدیریت امور عشایر 1395 1393
کسب مجوزهای 

  زم
20% 0 

 مدیریت امور عشایر 1399 1396 آماده سازی زمین
زیرسازی  –تسطیح 

 –لبه گذاری  –
 کانیو و.... –جوی 

30% 45000 

 1398 1397 زیربناییتأمین خدمات اولیه 
ادارات راه،مسكن، 

 برق-آب-شهرسازی
 0 %28 برق-آب-تأمین راه

احداث واحد آموزشی و خانه 
 بهداشت

1398 1399 
دانشگاه -آموزش و پرورش

 علوم پزشكی
احداث دبستان و 
 خانه بهداشت

12% 0 

احداث و تجهیز: پارک و فضای سبز 
 واحد مذهبی  -واحد اداری  –

1398 1399 
اوقاف و امور -ریدهیا

 خیریه

احداث و تجهیز: 
پارک و فضای سبز 

 –واحد اداری  –
 واحد مذهبی

10% 0 
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 تهیه و توزیع مولدهای خورشیدی در مناطق عشایرعنوان پروژه پیشنهادی: 
 مدیریت امور عشایرعنوان دستگاه اجرایی: 

 وری عنوان برنامه ملی: ارتقای بهره

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 عدم دسترسی نقاط کوچ و اسكان عشایر به برق انجام پروژه  دالیل

 در جهت ارتقا بهره وری انرژی های اجرا و استفاده از خطوط انتقال و توزیع برق حذف هزینه ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 خورشیدیهای  ترویر فرهنگ استفاده از انربی -
 های اجرا و استفاده از خطوط انتقال و توزیع برق حذف هزینه -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تهیه و توزیع مولدهای 
 خورشیدی

 1000 900 650 400 255 131 31 خانوار

تهیه و توزیع مولدهای 
 ی)واحد مسكونی(خورشید

 20 10 10 0 0 0 0 خانوار

تهیه و نصب آبگرمكن 
 خورشیدی

 10 10 0 0 0 0 0 خانوار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عشایر استان ذینفعان اصلی پروژه 

 شرکت های تهیه کننده مولدهای خورشیدی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 به شیكه توزیع و انتقال برق دسترسی

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 اند. تعیین نقاط کوچ و اسكان عشایرکه تاکنون به شبكه توزیع برق متصل نشده  -
 تأمین اعتبار  زم جهت اجرایی شدن پروبه -
 ـ شرح کلی پروژه: در این پروژه اقدامات زیر صورت می گیرد: 5

هرای خودجروش، طرر  تهیره و توزیرع و فرهنرگ اسرتفاده از مولردهای          دور از دستر  بودن و پراکندگی نقاط کوچ و اطراق عشایر کوچنده و همچنین نقاط اسكان کانون با توجه به
های کوچرك و مرحلره دوم    ی جهت تأمین روشناییخورشیدی، توسط سازمان امور عشایر ایران تهیه گردید. مرحله اول طر ، آموزش و آشنایی عشایر به استفاده از مولدهای خورشید

 دارد. طر ، استفاده از مولدهای خورشیدی جهت تأمین برق یك واحد مسكونی و آبگرمكن خورشیدی در مناطق کانون اسكان خودجوش، در دستور کار قرار
 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

ه به برق دسترسی تعیین نقاط کوچ و اسكان عشایر ک
 ندارند.

 1393-1395 مشخص نمودن عشایر واجد شرایط جهت توزیع مولدهای خورشیدی

 1393-1399 آموزش و استفاده عشایر از مولدهای خورشیدی تهیه و توزیع مولدهای خورشیدی

 1397 – 1399 ی جهت تأمین برق کاملتجهیز واحدهای مسكونی عشایر به مولدهای خورشید تهیه و توزیع مولدهای خورشیدی)واحد مسكونی(

 1398 - 1399 تجهیز واحدهای مسكونی عشایر به آبگرمكن خورشیدی تهیه و نصب آبگرمكن خورشیدی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

وچ و اسركان  تعیین نقاط کر 
عشایر که به برق دسترسی 

 ندارند.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

تهیرره و توزیررع مولرردهای  
 خورشیدی

2550 4600 8600 13690 17500 46940 46940 0 0 

تهیرره و توزیررع مولرردهای  
 خورشیدی )واحد مسكونی(

0 0 2200 2500 5600 10300 10300 0 0 

 0 0 57240 57240 23100 16190 10800 4600 2550 جمع
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 تهیه و توزیع مولدهای خورشیدی در مناطق عشایرعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

تعیین نقاط کوچ و اسكان عشایر که 
 به برق دسترسی ندارند.

 مدیریت امور عشایر 1395 1393

نمرررودن مشرررخص 
عشایر واجرد شررایط   
جهت توزیع مولدهای 

 خورشیدی

20% 0 

 مدیریت امور عشایر 1399 1393 تهیه و توزیع مولدهای خورشیدی
آمررروزش و اسرررتفاده 
عشررایر از مولرردهای  

 خورشیدی
50% 46940 

تهیه و توزیع مولدهای خورشیدی 
 )واحد مسكونی(

 مدیریت امور عشایر 1399 1397

تجهیرررز واحررردهای  
عشررایر برره  مسرركونی

مولدهای خورشریدی  
جهررت تررأمین برررق  

 کامل

15% 10300 

 مدیریت امور عشایر 1399 1398 تهیه و نصب آبگرمكن خورشیدی
واحررردهای تجهیرررز 

مسرركونی عشررایر برره 
 خورشیدیآبگرمكن 

15% 650 

 



 

 

 

 

 

 ایراهداری و حمل و نقل جادهاداره کل  -5-9
 
 

 تبارمحل تامین اع عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد
احداث پایانه حمل و نقل بار در شهرستان 

 بوشهر
 بخش خصوصی

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد

کنترل /پایش و نظارت بر تردد وسایط نقلیه 

با استفاده از سامانه های حمل و نقل 

 هوشمند  جاده ای  در استان بوشهر

سازمان اعتبارات متمرکز 

 راهداری و حمل و نقل

 ده ای کشورجا 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث پایانه حمل بار در شهرستان بوشهر
 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 فرسودگی ساختمان و تاسیسات پایانه بار موجود -

 ایجاد اختالل در تردد عبور و مرور وسایل نقلیه شهر بوشهر -

 احداث راه دسترسی جدید به بندر بوشهر و لزوم انتقال تردد  کامیون ها به محور جدید. -

 بوشهر. افزایش ایمنی تردد عبور و مرور با کاهش بار ترافیكی ورودی شهر -

 بهبود ارائه خدمات به رانندگان با احداث تاسیسات جدید توسط شرکتها ی حمل و نقل . -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
یكی از اهداف محوری در اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به توسعه صادرات غیر  نفتی است و این امر مستلزم ایجاد و توسرعه زیرسراختهای   

یجاد تاسیسات زیربنایی مناسب می باشدو بندر بوشهر به دلیل نقش آن در صادرات کرا  هرای غیرر نفتری  و     حمل و نقل به خصوص ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                    ترانزیت کا   نیازمند وجود یك پایانه  حمل و نقل با استانداردهای  زم می باشد که صاحبان کا  را ترغیب به انتخاب این بندر نماید

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش ایمنی تردد وسایط نقلیه  -

 افزایش میزان بار ورودی و خروجی از بندر بوشهر -

 افزایش میزان ترانزیت کا  از بندر بوشهر -

 تسهیل در فرایند تخلیه و بارگیری کا  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 0 0 1 0 0 یك باب پایانه حمل و نقل

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
صاحبان کا  ، شرکتهای حمل و نقل کا  ،اداره کل حمل و نقل و پایانه های بوشهر و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با تخلیه و 

 ا بارگیری ک

 اجرای این پروبه برای رفع نیازهای  ینفعان اصلی پروبه می باشد که همگی خصوصی هستند. ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 بهبود ارائه خدمات به صاحبان کا  و رانندگان . -

 تسریع در فرایند تخلیه و بارگیری کا . -

 ان نظارت بر عملكرد شرکت ها و موسسات حمل و نقل تجمیع ارائه خدمات و امك -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 اختصاص زمین  -

 پرداخت تسهیالت  از منابع بانكی . -

 همكاری دستگاههای اجرایی در فرایند صدور مجوزهای قانونی . -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

و کمك کرده  اتالف وقت رانندگان،کاهش سالمت تردد درون شهرها،جریان ترافیك شهری به سالم سازی محیط و تامین بهداشت روانیو نقل با خارج کردن کامیونها از پایانه حمل 
ه راحتی فراهم شده و امكان اعمال مدیریت منسجم برسیستم های حمل و نقل جاده ای ب پایانهبا احداث این . داران را تسهیل می کند ارایه خدمات مورد نیاز به رانندگان و کامیون
و درمجموع  بوشهر ساخته خواهد شد –محور جدیدتقاطع غیر همسطح چغادک  هكتار در مجاورت با 30به مساحتدر زمینی . این پایانه ضریب امنیت جابجایی کا  افزایش می یابد

 . در آن پیش بینی شده است بندر بوشهر رکت حمل ونقلی ش 70بیش از فعالیت 

 پروژه :  ـ فاز بندی 6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 8/95 اخذ سند مالكیت زمین برای  شرکت پایانه بارعقاب جنوب واگذاری زمین و انجام استعالمات  زم

 9/95 صدور مجوز اخذ موافقت اصولی

 12/95 ارائه نقشه و انعقاد قرارداد طراحی و تهیه نقشه و انتخاب پیمانكار

)محوطه سازی ،احداث ابنیه و شروع عملیات اجرایی 
 تاسیسات (

 96-98 احداث سازه ها
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث پایانه حمل بار در شهرستان بوشهر
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

و انجام  واگذاری زمین
 استعالمات  زم

0 0 0 0 0 0 0 0 
بخش 
 خصوصی

 100 0 0 100 0 0 0 0 100 اخذ موافقت اصولی

طراحی و تهیه نقشه و 
 انتخاب پیمانكار

500 0 0 0 0 500 0 0 500 

شروع عملیات اجرایی 
)محوطه سازی ،احداث 
 ابنیه و تاسیسات(

0 300000 350000 350000 0 1000000 0 0 1000000 

اگذاری زمین و انجام و
 استعالمات  زم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1000600 0 0 1000600 0 350000 350000 300000 600 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

واگذاری زمین و انجام استعالمات 
  زم

1/2/95 30/8/95 
ره کل راهداری و حمل ادا

 و نقل جاده ای
 0 %10 اخذ سند مالكیت

 30/9/95 1/5/95 اخذ موافقت اصولی

اداره کل راهداری و حمل 
 و نقل جاده ای

 100 %5 صدور مجوز

طراحی و تهیه نقشه و انتخاب 
 پیمانكار

1/5/95 29/12/95 
ارائه نقشه و 
 انتخاب پیمانكار

5% 500 

طه شروع عملیات اجرایی )محو
 سازی ،احداث ابنیه و تاسیسات(

1/1/96 12/11/98 80% 1000000 
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 نظارت /کنترل و پایش تردد وسایط نقلیه در محورهای ارتباطی با بهره گیری از سامانه های هشمند جاده ایعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاعنوان دستگاه اجرایی: 

 یشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: پ

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 افزایش تلفات ناشی سرعت با ی وسایط نقیه و لزوم مدیریت سرعت  -

 لزوم کنترل و نظارت بر تردد وسایط نقلیه  -

 آگاهی از وضعیت رخدادهای جاده ای و بسیر امكانات برای مدیریت حوادث  -

 بهره گیری از سامانه های هوشمند  جلوگیری از قاچاق کا  با -

 این سامانه ها عالوه بر افزایش ایمنی تردد می توانند در کنترل و جلوگیری از قاچاق کا  بعنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی تالش کنند. ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 جابحایی کا  و مسافر افزایش ایمنی در  -

 جلوگیری از تردد کامیونهای دارای بار قاچاق  -

 مدیریت ناوگان از مبدا تا مقصد و کاهش هزینه های مربوطه  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 78 72 65 56 52 15 8 سامانه سامانه کنترل سرعت

 21 20 18 17 16 16 16 دستگاه نظارت تصویری

 37 35 32 29 27 23 6 دستگاه تردد شمار

 5 4 4 3 3 2 2 دستگاه سامانه توزین در حال حرکت

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 صاحبان کا   -

 شرکتهای حمل و نقل کا    -

 ر و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با تخلیه و بارگیری کا اداره کل حمل و نقل و پایانه های بوشه -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 صاحبان کا   -

 مردم  -

 رانندگان  -

 شرکتها و.. -

 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 افزایش ایمنی در جابجایی بار و مسافر -

 امكان مدیریت ناوگان  -

 جلوگیری از جابجایی کا ی قاچاق -

 نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :  ـ پیش4
 ایجاد زیرساختهای مخابراتی در محورهای ارتباطی )فیبرنوری و....( -

 توانمندسازی شرکتهای داخلی در ارائه خدمات حمل و نقل هوشمند  -

 تامین او اختصاص اعتبارات ملی و استانی -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ناوگان ، رانندگان و جاده می باشد که برای دستیابی به اهداف اصلی این بخش که همان جابجایی کا  و مسافر در کم ترین زمان و حمل و نقل جاده ای دارای  سه عامل اساسی 

خیر یكی از اهداف ر در چندسال اهزینه ، افزایش ایمنی و رفاه است می بایست با بهره گیری از پیشرفتهای انجام شده در عرصه تكنولوبی به این مهم دست یابد . بدین منظو
ان یك سرمایه ملی در این محوری این بخش توجه ویژه به سیستم های حمل و نقل هوشمند می باشد سیستم های مذکور با هدف مدیریت ناوگان و رانندگان و حفظ جاده بعنو

ای در بخش های مختلف را تامین نمایند.سیستم های مذکور  در استان بوشهر بخش مورد استفاده قرار گرفته اند که خوشبختانه توانسته اند رضایت کاربران بخش حمل و نقل جاده 
 شامل سامانه های کنترل سرعت ، دوربین های نظارت تصویری ، سیستم های توزین درحال حرکت می باشد.

بی در حرکت ناوگان  ،تخلفات رانندگی ،نوع ناوگان و.......... مورد سامانه کنترل سرعت : این سامانه ها با هدف مدیریت  ناوگان از طریق کنترل  سرعت ، تعیین مسیرهای انتخا
 استفاده قرار می گیرد.

......از این دوربین ها در محل های دوربین های نظارت تصویری :  جهت اطالع رسانی به موقع در زمان حادث شده رخدادهای جاده ای  در مواقع خاص اعم از سیل ،تصادف و.......
 ستفاده می شود .حادثه خیز ا

ان بار باعث تخریب جاده ها سیستم توزین درحال حرکت :  حفظ راه بعنوان یك سرمایه ملی یكی از ضرورتهای بخش حمل و نقل جاده ای است جابجایی تناب اضافی توسط ناوگ
 توزین در حال حرکت استفاده می شود.،پل ها و............گردیده است به منظور جلوگیری از حادث شدن این معضل از سیستم های آنالین 
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 نظارت /کنترل و پایش تردد وسایط نقلیه در محورهای ارتباطی با بهره گیری از سامانه های هشمند جاده ایعنوان پروژه پیشنهادی: 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 94 ا تجزیه و تحلیل شبكه راهه بررسی وضعیت تردد محورها 

 94 صورتجلسه مكانهای دارای اولویت نصب  مكانیابی نصب سامانه های حمل و نقل هوشمند

 94 انتخاب پیمانكار برگزاری مناقصه  

 95-99 شروع عملیات اجرایی  اجرای پروبه )خرید تجهیزات ،نصب و..(

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

بررسی وضعیت تردد 
 محورها 

 0 0 استانی 0 0 0 0 0 -

مكانیابی نصب سامانه های 
 حمل و نقل هوشمند

 0 0 استانی 0 0 0 0 0 0

 0 0 استانی 0 0 0 0 0 0 برگزاری مناقصه  

اجرای پروبه )خرید 
 تجهیزات ،نصب و..(

 0 171900 استانی 171900 38200 27200 27650 16800 62050

 0 171900 استانی 171900 38200 27200 27650 16800 62050 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

 94 94 بررسی وضعیت تردد محورها

اداره کل راهداری و حمل 
جاده ای استان  و نقل

 بوشهر

تحلیل شبكه 
 راهها 

15% 0 

مكانیابی نصب سامانه های حمل و 
 نقل هوشمند

94 94 

تعیین مكانهای 
دارای اولویت 

 نصب

10% 0 

 94 94 برگزاری مناقصه

انعقاد قرارداد با 
 پیمانكار

 

30% 0 

اجرای پروبه )خرید تجهیزات ،نصب 
 و..(

95 99 
اجرا ، نصب و 
 راه اندازی

55% 171900 



 

 

 

 

 

 ایشرکت آب منطقه -5-10
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ارتقاء بهره وری

 ملی احداث سد تنگ ارم

 استانی-ملی احداث سد مخزنی باغان

 ملی احداث سد مخزنی خائیز

 فاینانس داخلی و اعتبارات عمومی احداث سد مخزنی دالكی

 ید ملیارتقاء توان تول

تحول کشاورزی شهرستان دشتستان )پایاب 

 سدهای رئیسعلی دلواری و دالكی(
 ملی

 ملی احداث سد مخزنی دشت پلنگ

ایجاد شبكه انتقال آب در اراضی کشاورزی 

 شهرستان دشتستان
 استانی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث سد تنگ ارم
 آب منطقه ای بوشهرشرکت عنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء  بهره وری عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
باتوجه به کمبود آب شرب بخش ارم دشتستان و نابودی منابع آب شرب زیرزمینی ومهاجرت روستاییان به شهرها سدتنگ ارم باهدف 

 شد.هزارنفردرحال ساخت می با21تامین آب شرب نزدیك به 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
درصورت اجرای سد و تامین آب شرب مطمئن برای مردم، مهاجرت معكو  اتفاق افتاده وکشاورزان بدون دغدغه تامین آب شرب می 

 توانند با کار و فعالیت برروی زمین های کشاورزی وباغات خوداقتصاد خانواده را بهبود بخشند.

پروژه که بـر   نتایج مورد انتظار این

 مقاوم سازی اقتصاد

افزایش اشتغال و درنتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان، افزایش امیددرمردم وخوشبین بودن به آینده،کاهش هزینه هرای سرالمت   
ناشی ازآب شرب و بهداشتی، پرهیز ازمهاجرت روستاییان به شهرها وکاهش هزینه های برا ی اجتمراعی، کراهش فشرار بررآب شررب       

 یرزمینی منطقه که درحال ازبین رفتن است.ز

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تامین آب شرب به 
 2.4میزان 

میلیون متر 
 مكعب

0 0 0 2.4 0 0 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ش ارممردم منطقه بخ ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران و مشاوران داخلی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی از ذینفعان بر 

 طرف می شود
 تامین آب شرب مردم منطقه

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ه است. و از ملزومات اجرایی شدن آن تامین اعتبار  زم است.این طر  درحال حاضر نیمه تمام می باشد و به دلیل نبود نقدینگی علی رغم اهمیت با ی طر  متوقف ماند

 ـ شرح کلی پروژه:  5
% درحال اجرا است و به دلیرل  85آغاز و با پیشرفت  91کیلومتری شهرتنگ ارم درحال ساخت است که ازسال  8سد مخزنی تنگ ارم با هدف تامین آب شرب مردم بخش ارم درفاصله

هزارنفرتامین وسیالب های رودخانه دو دره کره منبرع اصرلی آب     21وقف است امید است که با اجرای این طر  آب شرب شهرتنگ ارم با جمعیت بالغ برکمبود اعتبار درحال حاضر مت
ترمكعب وآب قابل تنظریم آن    میلیون م 2/3حجم مخزن  -متر135طول تاج -متر31طر  مزبوراست کنترل گردد،  ازجمله مشخصات فنی آن میتوان گفت که : ارتفاع از پی این  طر 

 میلیون مكعب خواهد بود.2.38

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

اتمام سازه بدنه سد و سرریز جانبی و بخشی از  کانال 
 انتقال

95پایان مهر ماه  آبگیری  اولیه  

  96ن تیر ماه پایا بهره برداری تكمیل کانال انتقال و ساختمانهای بهره برداری

96پایان شهریور   بهبود  عملكرد   تكمیل  هیدرو مكانیكال    

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

اتمام سازه بدنه سد و سرریز جانبی و 
 بخشی از  کانال انتقال

40000 30000 0 0 0 70000 0 70000 
0 

تكمیل کانال انتقالو ساختمانهای بهره 
 برداری

10000 10000 0 0 0 20000 0 20000 
0 

 0 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 تكمیل  هیدرو مكانیكال

 0 100000 0 100000 0 0 0 50000 50000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث سد تنگ ارم
 ه زمانبندی:برنام -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 30/7/95 7/4/95 تکمیل بدنه سد و سرریز
شرکت آرمه بتن 

 آبپخش
 70000 % 60 آبگیری سد

تکمیل کانال انتقال و 

 ساختمانهای بهره برداری
8/95 30/4/96 

شرکت آرمه بتن 
 آبپخش

 رداریتكمیل بهره ب

30 % 20000 

 30/6/96 2/96 تکمیل  هیدرو مکانیکال
شرکت آرمه بتن 

 آبپخش
10% 10000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث سد مخزنی باغان
 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء  بهره وری عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ین آب شرب و صنعت بخش جمتام دالیل انجام پروژه 

 مرتفع نمودن نیاز به خرید تجهیزات آبشیرین کن با هزینه های ارزی زیاد و تامین نیاز آبی صنایع بزرگ پایین دست طر . ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 کشور یداخل داتیتول شیافزا و عیصنا نیا اتیح ی ادامه و عیصنا مطمئن آب نیتام -
 .شهرها به انییروستا مهاجرت از یریجلوگ زیون یكاریب نرخ شیافزا روند از یریجلوگ و اشتغال شیافزا -
 .باشد یم مزبور طر  آب به وابسته ازکشاورزان یاریبس اقتصاد که سد دست نییپا یکشاورز یاراض یها حقابه حفظ  -
 رکشورهایازسا یواردات زاتیتجه به یوابستگ وکاهش کشور به یارز یبا  یها نهیهز نیتام از زیپره  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تامین آب شرب و 
صنعت  به میزان 

 م م م19.2

میلیون 
 0 مترمكعب

و 1اتمام مطالعات مرحله 
 طر  2

0 0 19.2 0 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 شرکت پا یش گاز فجر جم به عنوان یكی از صنایع بزرگ کشور و مردم منطقه انارستان ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران ومشاوران داخلی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 کمبود آب شرب مردم منطقه انارستان به طورکامل مرتفع می گرددآب موردنیازپا یشگاهای جم و 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 راست.مزبو پروبه اجرای نیازبرای پیش  ترین اصلی طر  اجرای مالی منابع گردیده تامین انتخاب طر  اجرای برای وپیمانكار زم رسیده اتمام به طر  مطالعات کلیه اینكه نظربه

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 و یصرنعت  مناطق ازین مورد وصنعت شرب آب نیزتامین و یکشاورز یاراض دست نییپا یها حقابه حفظ و باغان رودخانه یالبهایس وکنترل میتنظ هدف با باغان یمخزن سد احداث   
  و گرردد  یمر  احرداث  بوشهر شهر شرق جنوب لومتریک 182و باغان یروستا شرق جنوب یلومتریک 13 فاصله در باغان رودخانه یرو بر یطیمح ستیز تیوضع بهبود و انتقال شیافزا

 مترمكعرب  ونیلیم32.16 نرمال تراز در مزبور طر  یمخزن حجم.گردد مزبورمرتفع مشكالت طر  نیا یاجرا با است دیام عیصنا ادیارزیبس ازین و منطقه شرب دآبیکمبودشد به باتوجه
 .متر311 آن تاج متروطول 56 یپ از  سد ارتفاع .باشدی م مترمكعب ونیلیم15.63سد یمیتنظ وآب

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

26/10/92 پایان مطالعات مرحله اول و شروع مطالعات مرحله دوم مطالعات مرحله اول  

ات اجرایی سیستم انحرافپایان مطالعات مرحله دوم و شروع مطالعات عملی مطالعات مرحله دوم  29/12/95  

30/9/95 احداث زیر ساخت های اجرای بدنه سد اجرای سیستم انحراف  

میلیون متر مكعب آب رودخانه باغان 63/15بهره برداری از سد و تنظیم  اجرای بدنه سد  29/12/98  

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 تامین اعتبارمحل  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطالعات مرحله اول

 0 2000 0 2000 0 0 0 1000 1000 مطالعات مرحله دوم

 0 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 اجرای سیستم انحراف

 0 1760000 0 1760000 0 500000 600000 560000 100000 اجرای بدنه سد

معج  20100 561000 600000 500000 0 1862000 0 1862000 0 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث سد مخزنی باغان
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 92 92 مطالعات مرحله اول

 شرکت آب منطقه ای

 0 0 اول پایان مطالعات مرحله

 2000 1 پایان مطالعات مرحله دوم 96 95 مطالعات مرحله دوم

 95 95 اجرای سیستم انحراف
احداث زیر ساخت های 

 اجرای بدنه سد
5 100000 

 98 95 اجرای بدنه سد
بهره برداری از سد و تنظیم 

میلیون متر مكعب  63/15
 آب رودخانه باغان

94 1760000 
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 : احداث سد مخزنی خائیزعنوان پروژه پیشنهادی

 عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای بوشهر

 ارتقاء  بهره وری عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 کنترل جریان سیالبی رودخانه شیرین خائیزوتنظیم آن بعنوان آب کشاورزی و زیست محیطی دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
با توجه به خشكسالی های اخیر وکمبود شدید آب در بخش کشاورزی، با اجرای پروبه یاد شده وابستگی کشاورزان منطقه بخصوص 
نخیالت اهرم به آب بطور قابل توجهی مرتفع گردیده و باعث با  رفتن تولیدات کشاورزی در منطقه و درآمدزایی و تقویت توان تولید 

 ملی خواهد شد.

د انتظار ایـن پـروژه بـر    نتایج مور

 مقاوم سازی اقتصاد
 ایجاد اشتغال، درآمد زایی -

 افزایش تولید و نیل به خودکفایی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تامین آب کشاورزی 
 3.19به میزان 

میلیون متر 
 مكعب

0 
 انجام مطالعات

 2و  1 

ادامه انجام 
و  2مطالعات فاز 
 تصویب آن

0 0 3.19 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم منطقه اهرم ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران ومشاوران داخلی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 رای طر  یاد شده مرتفع می گردد.کمبود بخش قابل توجهی از آب کشاورزی منطقه با اج

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 پروبه2فاز مطالعات بیتصو -
 باشدی م آن یاجرا ازین شیپ نیتر یاصل طر  یاجرا یبرا اعتبار زم نیتام -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 اول مرحلره  گرمطالعرات ید ازطررف  التینخ بخصوص منطقه مردم یکشاورز آب یکمبودها و طرف كیاز اهرم درشهرستان یپرآب درفصول یسطح یآبها یآور جمع لزوم به باتوجه
 مترمكعب ونیلیم40 معادل بایتقر که رودخانه نیا سا نه آورد به باتوجه  د،یآغازگرد91 زازسالیخائ رودخانه یبررو شهراهرم با دست  یلومتریک10  در یرس هسته با زیخائ یخاک سد
 مكعب متر ونیلیم 66/15 مخزن وحجم متر 610 سد تاج مترطول36 سدبا ارتفاع به توانیم آن یفن مشخصات ازجمله. نمود مرتفع را منطقه مردم یکشاورز آب بودکم توان یم است
 .شودیم برآورد الیر اردیلیم400سد ازساختین مورد اعتبار و داشت اشاره آن

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 اریخت خروجی ملموس عنوان فاز

ها زیرساخت  96تا پایان سال   ساخت راههای دسترسی و تونل انحراف و خاکبرداری   

97تا پایان سال   ساخت بخشی از بدنه سد  بدنه سد و تاسیسات وابسته   

98تا پایان سال   ساخت مابقی بدنه سد و تاسیسات هیدرو مكانیكال و انجام آبگیری  بدنه سد و تاسیسات وابسته   

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( ـ 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

هازیرساخت  0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0 

 0 160000 0 160000 0 0 160000 0 0 بدنه سد و تاسیسات وابسته

 0 160000 0 160000 0 160000 0 0 0 بدنه سد و تاسیسات وابسته

 0 400000 0 400000 0 160000 160000 80000 0 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث سد مخزنی خائیز
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1396 1396 هازیرساخت

 شرکت آب منطقه ای

های دسترسی ت راهساخ
و تونل انحراف و 
 خاکبرداری و پی کنی

20% 80000 

 1397 1397 بدنه سد و تاسیسات وابسته
ساخت بخشی از بدنه 

 سد
40% 160000 

 1398 1398 بدنه سد و تاسیسات وابسته

ساخت مابقی بدنه سد و 
تاسیسات هیدرو 
مكانیكال و انجام 

 آبگیری

40% 160000 
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 هادی: احداث سد مخزنی دالکیعنوان پروژه پیشن
 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء  بهره وری عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
یون اصله نخل میل 2بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک منطقه، جلوگیری از خسارات ناشی از سیالب های زمستانه ، نجات بیش از 

مثمر که بر اثر خشكسالی های مداوم در حال نابودی است، اشتغالزایی ، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تولید انربی برق 
 آبی

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

و اقتصاد خانوارها دچار  ضعف در حال حاضر  به دلیل کمبود شدید آب، باغات بسیاری از مردم منطقه در معرض نابودی قرار دارد 
گردیده و مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها و مسائل و مشكالت اجتماعی بر حاد بودن موضوع افزوده است از طرفی با توجه 

 رفبرط موضوع آبی این نیروگاه برق وساخت طر  با اجرای به افزایش جمعیت نیاز به تولید و تامین برق مورد نیاز مردم است که
 نیاز می توان محصول دیگربا افزایش می دارد ازطرف است مصون کشور ارز از خروج با همراه که برق واردات از را وکشور میشود
وسایرکارخانجات  خرما بندی بسته واحدهای تولید، افزایش نمود با مرتفع فراوانی حد خرما را تا محصول به کشور داخلی بازار از زیادی

 .خودخواهدداشت دنبال به را اشتغال افزایش داخلی افزایش تولیدات ضمن و استمرار داده خود فعالیت به جانبی و واحدهای تولیدی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

زایش تولید افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها ، کاهش واردات  محصول خرما  به کشور و در نتیجه اف
 محصو ت باغی،  تامین برق مورد نیاز منطقه، رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه بهره برداری و بهره برداری بهینه از آب و خاک

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تامین آب کشاورزی 
 4.5به میزان 

یون میل
 مترمكعب

انجام مطالعات 
اجرای راه 

دسترسی اجرای 
بخشی از تونل 

 انحراف

انجام مطالعات 
اجرای راه 

دسترسی اجرای 
بخشی از تونل 

 انحراف

0 0 0 0 4.5 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم روستا، کشاورزان منطقه  ذینفعان اصلی پروژه 

 خلی، صنایع کوچكپیمانكاران ومشاوران دا ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

میلیون اصله نخل مثمر کشاورزان و باغداران منطقه دالكی، جلوگیری ازکمبود درآمد کشاورزان برا اجررای طرر  و     2تامین آب بیش از 
 افزایش محصول، کمبود بخشی از برق مورد نیاز استان و تامین آب  صنایع کوچك

 

 ش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : ـ پی4
 سرد  اصرلی  بدنره  اجررای  بررای  مری باشرد   اجررا  ی مرحله در سد آب انحراف تونل و دسترسی راه ازجمله سد های زیرساخت از و  بخشی رسیده انجام به طر  مطالعات اینكه باتوجه

 اجرای آن است. برای  زم اعتبار تامین نیاز پیش مهمترین

 پروژه:  ـ شرح کلی 5
 و محیطری  زیسرت  نیازهرای  تامین نیز و می باشد نابودی حال در رودخانه جریان طبیعی کمبود و اخیر خشكسالی اثر بر که نخل مثمر اصل میلیون2 از بیش نجات باهدف  دالكی سد
 حجرم .میباشرد  سراخت  درحرال  دالكی رودخانه ازسیالبهای زمستانه برروی ناشی ازخسارات شهرها و جلوگیری به ازمهاجرت کشاورزان جلوگیری و اشتغالزایی انربی برقابی و نیز تولید
مترمیباشرد و مجموعرا   1176 سرد  تراج  و طرول  خاکی با هسته آسفالتی جنس سد از مترمیباشد. نوع321دریا  سطح از سد تاج رقوم و مكعب متر میلیون 270 نرمال رقوم در آن مخزن

 انحرراف  تونلهرای  اجررای  درحرال %8فیزیكری  پیشرفت حاضربا متربوده و درحال1570 تقریبی متراب با آب استحصال تونل2 دارای شت کهخواهد دا خاکی عملیات مكعب متر میلیون6
 .میباشد

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

های سداحداث زیرساخت های انحراف وفراهم شدن زمینه احداث بدنه سدتونل     1395-1396  

ها و خیره وتنظیم آبمهارسیالب  احداث بدنه سد    1399-1397  

  1399 تولیدانربی برقابی   احداث نیروگاه
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث سد مخزنی دالکی
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی انیاست جمع 99 98 97 96 95

 1320000 0 0 1320000 0 0 0 660000 660000 سدی رساختهایز احداث

 3080000 0 0 3080000 748000 1100000 1232000 0 0 سد بدنه احداث

 462000 0 0 462000 462000 0 0 0 0 روگاهین احداث

 4862000 0 0 4862000 1210000 1100000 1232000 660000 660000 جمع

 ه زمانبندی:برنام -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 شرکت آب منطقه ای 1396 1395 سدی رساختهایز احداث

تونلهای انحراف وفراهم 
شدن زمینه احداث بدنه 

 سد
27.2% 1320000 

سد بدنه احداث  شرکت آب منطقه ای 1399 1397 
 و  خیره سیالبا و مهار

 تنظیم آب
63.3% 3080000 

 462000 %9.5 یبرقابی دانربیتول شرکت آب منطقه ای 1399 1399 روگاهین احداث
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تحول کشاورزی شهرستان دشتستان )پایاب سدهای رئیسعلی دلواری و دالکی(
 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 اء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: ارتق

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 صرفه جویی در مصرف آب در جهت ارتقاء بهره وری فیزیكی و اقتصادی آب کشاورزی دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
اریته هرای خرمرا )افرزایش    صرفه جویی در مصرف آب ) کاهش هزینه های ناشی از تامین آب( افزایش درآمد ناشی از تغییر و اصال  و

 درآمد ناشی از افزایش عملكرد محصول(

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 .تامین بهینه حقابه های اراضی کشاورزی پایین دست سد که اقتصاد بسیاری ازکشاورزان وابسته به آب طر  مزبورمی باشد -
 .ایدار جدیدو جلوگیری از روند افزایش نرخ بیكاری و جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرهاتثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پ  -
 درصد از ارقام غیر اقتصادی فعلی خرما )کبكاب( به ارقام تجاری پر بازده )مجول( 60افزایش درآمدها ناشی از جایگزینی  -
 ارقام موجود درصد از 40تثبیت نخلستان های موجود ناشی از اصال  و بازسازی -
هكتار اراضی دیم  مستعد و مرغوب   5000برنامه ریزی منابع آب صرفه جویی شده از قبل اجرای طر ، به منظور آبیاری حدود  -

 کشاورزی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

ایجاد تحول کشاورزی 
 ان دشتستانشهرست

)اصال  شیوه آبیاری، اصال  و 
نوسازی ارقام خرما در سطح 

 هكتار( 37325

 29860 22395 14930 7465 0 0 0 هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ار(هكت 37325باغداران وکشاورزان اراضی تحت پوشش شبكه های آبیاری پایاب سد های رئیسعلی دلواری و دالكی ) ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران ومشاوران داخلی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تامین و تثبیت آب مورد اراضی کشاورزی موجود، توسعه اراضی آبی استان از محل آب صرفه جویی شده و ایجاد اشتغال جدید

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
هكتار اراضی  37325وم مكان سنجی اجرای طر  به اتمام رسیده است. مطالعات مرحله اول بخشی از محدوده طر  در شرف آغاز می باشد. تكمیل مطالعات مرحله اول و دمطالعات ا

 طر  می باشد. هكتار پیش بینی شده سال اول اجرای طر   از ملزومات شروع 7465مورد نظر جهت اجرای طر  و تامین اعتبار به منظور آغاز 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 52نخیالت به دنبال دستیابی به اهداف مهمی همچون کاهش  ونوسازی اصال  خرما و عملیات بازده کم وارقام واریته آب، اصال  درمصرف جویی این طر  با سه سناریوی صرفه
 نخیالت کم بازده و غیراقتصادی با رقم اقتصادی و بازارپسند مجول می باشد. درصد از 60درصدی راندمان آبیاری و جایگزینی  100درصدی مصرف آب، افزایش 

درصدی درآمد ناخالص مصرف آب می باشد که زمینه تثبیت  1000درصد شبكه های آبیاری و زهكشی استان و افزایش بیش از  40از اهداف مهم دیگر این طر  اصال  و نوسازی 
 محل اجرای طر  فراهم خواهد نمود.  نفر بهره بردار در منطقه 6813اشتغال 

میلیارد ریال  12،558میلیارد ریال می باشد لیكن بر اسا  برآوردهای انجام شده  16،124بدیهی است این تحو ت عظیم در بخش نخیالت استان مستلزم تامین منابع مالی معادل 
 درآمد سا نه کشاورزان و فعا ن این عرصه را در پی خواهد داشت.  

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 97 تصویب مطالعات  مطالعات مرحله دوم

 97 اجرای خط و ابرسانی به مزارع و باغات اجرای سامانه انتقال 

 98 تغییر شیوه آبیاری اجرای سیستم آبیاری نوین

درصد نخیالت فعلی( 60اصال  واریته های نخل)  98 افزایش تولید عملكرد 

درصد نخیالت فعلی( 40اصال  و بازسازی نخیالت موجود)  98 افزایش تولید عملكرد 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تحول کشاورزی شهرستان دشتستان )پایاب سدهای رئیسعلی دلواری و دالکی(
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

مطالعات مرحله اول و دوم ونقشه 
 برداری و ایجاد تشكل آب بران

15000 15000 20000 0 0 50000 0 50000 
0 

 0 1400000 0 1400000 0  1400000 0 0 اجرای سامانه انتقال

 0 6632000 0 6632000 0 6632000 0 0 0 اجرای سیستم آبیاری نوین

 60  واریته های نخل)اصال
 درصد نخیالت فعلی(

0 0 0 2779000 0 2779000 0 2779000 0 

اصال  و بازسازی نخیالت 
 موجود

درصد نخیالت فعلی( 40)  
0 0 0 594000 0 594000 0 594000 0 

 0 11455000 0 11455000 0 10005000 1420000 15000 15000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

مطالعات مرحله اول و دوم ونقشه 
 برداری و ایجاد تشكل آب بران

95 97 

 آب منطقه ای

 50000 5% تصویب مطالعات

 97 96 اجرای سامانه انتقال
اجرای خط و آبرسانی به 

 مزارع و باغات
12%  1400000 

یناجرای سیستم آبیاری نو  96 98 

 جهاد کشاورزی

 6632000 68% تغییر شیوه آبیاری

اصال  واریته های نخل   
درصد نخیالت فعلی( 60)  

 2779000 10% افزایش تولید عملكرد 98 96

اصال  و بازسازی نخیالت 
درصد نخیالت فعلی( 40موجود)  

 594000 5% افزایش تولید عملكرد 98 96
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 د مخزنی دشت پلنگاحداث سعنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 تامین آب موردنیاز شرب و صنایع  استان بوشهر دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 نسربت بره   آن به ناچار برای ترامین آب مری بایسرت    ساخت عدم تامین می کند و درصورتاین طر  آب مطمئن صنایع پایین دست را 
 بره  زیرادی  ارزی هرای  خریدتجهیزات آبشیرنكن در کنار دریا که تماما تجهیزات آن وارداتی است اقدام نمرود کره برا ایرن کرار هزینره      

ارزی  و تجهیزاتی به سرایر کشرورها از د یرل اصرلی     می گردد و باعث خروج ارز می شود . به عبارتی کاهش وابستگی   کشورتحمیل
 اجرای این طر  می باشد.همچنین مشكل آب شرب چهار شهرستان مهم استان بوشهر برطرف می شود.

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 حیات آنها ادامه و شرب و صنایع مطمئن آب تامین  -
  شهرها به روستاییان مهاجرت و بیكاری از افزایش نرخ وجلوگیری طر  درشرایط اشتغال افزایش -
 حفظ حقابه های  اراضی کشاورزی پایین دست سد  -
 خود اتكایی و کاهش وابستگی به خارج جهت تامین آبشیرین کن ها و تجهیزات وارداتی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تامین آب شرب و صنایع و 
 کشاورزی 

 میلیون متر مكعب
 0 46 0 0 0 پایان مطالعات

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 کشاورزان منطقه  -

 امردم روست -

 صنایع مستقر در منطقه -

 پیمانكاران ومشاوران داخلی ذینفعان بخش خصوصی 

ه از ذینفعان فهرست نیازهایی ک

 بر طرف می شود

کمك به معیشت کشاورزان  –تامین آب شرب مطمئن برای منطقه با قیمت تمام شده در حدود نصف قیمت شیوه های جدید تامین آب 
 با افزایش محصو ت تولیدی

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 نكار برای ساخت، اصلی ترین پیش نیاز تامین مالی طر  می باشد.با توجه به انجام  شدن کلیه مطالعات سد و وجود پیما

 ـ شرح کلی پروژه:  5
شرب و  کشاورزی، مصارف آب منظورتامین به پلنگ دشت سد ساختمانساختگاه سد در استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش شنبه وطسوج ودهستان طسوج واقع گردیده است. 

میگ ردد.تامین آب  مطمئن  های صنعتی تامین مجتمع نیاز صنعت مورد مردم منطقه و آب  شرب آب سد احداث این با گردیده آغاز 94  زسالا مترمكعب میلیون46 میزان صنعت به
،حجم  هزار متر مكعب  250  متر،حجم بتن ریزی بدنه: 56،ارتفاع سد:    خاکی -نوع سد : سد ترکیبی بتنی برای حقابه بران کشاورزی طر  از دیگر اهداف اجرای این پروبه میباشد

 کیلومتر 5طول راه دسترسی:   خاکریزی بدنه:  یك میلیون متر مكعب،

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-96 انحراف آب سیستم انحراف

 96-98 تامین آب بدنه

 97-98 سرریز سد سرریز

 96-98 آبگیری سد آبگیر

 ز پروژه :   )میلیون ریال(ـ اعتبار مورد نیا 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 320000 0 320000 0 0 0 0 320000 سیستم انحراف

 0 800000 0 800000 0 200000 300000 300000 0 بدنه

 0 320000 0 320000 0 0 320000 0 0 سرریز

 0 160000 0 160000 0 40000 60000 60000 0 آبگیر

 0 1600000 0 1600000 0 240000 680000 360000 320000 جمع
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 احداث سد مخزنی دشت پلنگعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1396 1395 سیتم انحراف آب

 آب منطقه ای

 320،000 %20 انحراف آب

 800،000 %50 بدنه سد 1398 1396 بدنه 

 320،000 %20 سرریز سد 1398 1397 سرریز

 160،000 %10 آبگیری سد 1398 1396 سازه آبگیر
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 ایجاد شبکه انتقال آب در اراضی کشاورزی شهرستان دشتستانعنوان پروژه پیشنهادی: 
 شرکت آب منطقه ای بوشهر عنوان دستگاه اجرایی:

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 با توجه به کمبود آب  صرفه جویی در مصرف آب و ارتقاء بهره وری آب کشاورزی دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 صرفه جویی در مصرف آب  -

 تامین آبکاهش هزینه های ناشی از   -

 کشاورزان و تثبیت اشتغال آنانافزایش درآمد  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 .تامین بهینه حقابه های اراضی کشاورزی پایین دست سد که اقتصاد بسیاری ازکشاورزان وابسته به آب طر  مزبورمی باشد -
 .دیدو جلوگیری از روند افزایش نرخ بیكاری و جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرهاتثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار ج  -
 تثبیت نخلستان های موجود و جلوگیری از خشك شدن آنها-

 )میلیون ریال( ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 900 1000 500 0 0 هكتار آبیاریایجاد شبكه های 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 هكتار 2400باغداران وکشاورزان اراضی تحت پوشش شبكه آبیاری پایاب ایستگاه پمپاب نخلستان بمساحت  ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران ومشاوران داخلی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 ی شودبر طرف م
 تامین و تثبیت آب مورد اراضی کشاورزی موجود، توسعه اراضی آبی استان از محل آب صرفه جویی شده و ایجاد اشتغال جدید

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 از شده استمطالعات مرحله اول و دوم طر  به پایان رسیده و عملیات اجرایی ساخت ایستگاه پمپاب و خط انتقال اصلی آغ

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 درصدی راندمان آبیاری 100درصدی مصرف آب، افزایش  52نخیالت به دنبال دستیابی به اهداف مهمی همچون کاهش افزایش بهره وریجوییدرمصرفآب، و  این طر  با صرفه

 می باشد. 
درصدی درآمد ناخالص مصرف آب می باشد که زمینه  1000و زهكشی استان و افزایش بیش از هكتار شبكه های آبیاری  2400از اهداف مهم دیگر این طر  اصال  و نوسازی 

 نفر بهره بردار در منطقه محل اجرای طر  فراهم خواهد نمود.  1787تثبیت اشتغال 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

تامین فشار و انتقال آب در طول شبكهتامین سیستم  اجرای ایستگاه پمپاب و خط انتقال اصلی  95-96 

 97-96 انتقال آب به واحد های زراعی اجرای خطوط درجه دو

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

اجرای ایستگاه پمپاب و خط انتقال 
 اصلی

60000 60000 10000 0 0 130000 130000 0 0 

 0 0 80000 80000 0 0 40000 40000 0 اجرای خطوط درجه دو

 0 0 210000 210000 0 0 50000 100000 60000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

ب و خط انتقال اجرای ایستگاه پمپا
 اصلی

95 96 

 آب منطقه ای

خط –ایستگاه پمپاب 
متر 5400انتقال بطول   

%62 130000 

 97 96 اجرای خطوط درجه دو
خطول انتقال درجه دو 

کیلومتر 22بطول   
38%  80000 

 
 



 

 



 

 

 سازمان جهاد کشاورزی -5-11

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ملیارتقاء توان تولید 

 

پروبه ترکیب نژاد بزهای شیری برای پرورش در شرایط بسته و 
 نیمه بسته

 استانی

 استانی گوشتی( –توسعه پرورش نژادهای دومنظوره گاو )شیری 

 استانی توسعه پرورش شتر

 تسهیالت بهسازی و نوسازی اماکن دامی

 سرمایه شخصی -تسهیالت توسعه پرورش بز عدنی

 سرمایه شخصی -تسهیالت احدهای پرورش پولت و مرغ تخم گذارتوسعه و ایجاد و

 سرمایه شخصی -تسهیالت توسعه کشت درمحیط گلخانه

 سرمایه شخصی -تسهیالت در شهرستان های جم، دیلم، گناوه احداث و توسعه گلخانه

 تسهیالت   -ملی  اصال  باغات زیتون وارتقاءکیفیت روغن تولیدی

 تسهیالت   -ملی  شده داخلیتامین نهال اصال  

 تسهیالت  -استانی  توسعه گیاهان دارویی به جز آلوئه ورا

نظارت و تامین تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و بیولوبیك )تولید 
 محصول سالم(

 استانی

 ملی نظارت بر آفت کشها

 استانی مبارزه با آفات چوبخوار نخیالت

 ملی آبی در شهرستان گناوهتبدیل اراضی زراعی دیم به اراضی 

 ملی تبدیل اراضی زراعی دیم به اراضی آبی در شهرستان دیلم

اجرای طر  آبیاری تحت فشار در  اراضی کشاورزان استان 
 بوشهر

 ملی

احداث شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی)احداث  وبهسازی 
 کانالهای آبیاری عمومی(

 ملی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه ملی عنوان برنامه

 ارتقاء توان تولید ملی

 

تاٌمین واستحصال آب کشاورزی ازمحل طرحهای کوچك تاٌمین 
 آب درسطح استان بوشهر

 ملی

 ملی ایجاد تشكل آب بران

 استانی -ملی احیاء و مرمت قنوات در استان بوشهر

 ملی وشهرتجهیزونوسازی اراضی خارج ازشبكه مدرن در استان ب

تجهیزونوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی وبندهای انحرافی مستقل 
 دراستان بوشهر

 ملی

 ملی زهكشی اراضی درسطح استان بوشهر

 ملی کاهش امال  محلول در خاک

 استانی -ملی آموزشهای تخصصی بهره برداران

 تسهیالت جذب موادخام کشاورزی

 تسهیالت بازسازی ونوسازی واحدهای تولیدی

احداث شهرک گلخانه ای در شهرستان دیلم و شهرستان دشتستان 
 )بویری وتنگ ارم(

 تسهیالت -استانی -ملی

 تسهیالت ارتقاء مكانیزاسیون

 ملی استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

 التینخ از هكتار170 سطح در التینخ یاریآب وهیش اصال 
 آبپخش

 استانی -ملی

 استانی وزیع ملكه اصال  نژادشدهتامین وت

 ملی زهكشی اراضی در سطح استان بوشهر

 تسهیالت-ملی هكتار نخیالت سعدآباد 2400تغیر شیوه آبیاری در 
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 گوشتی( –عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه پرورش نژادهای دومنظوره گاو )شیری 

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 ه ملی: ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنام

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 توسعه جمعیت گاوهای شیری در استان بوشهر -

 کاهش هزینه های تولید و نگهداری به ازای هرکیلوگرم محصول تولیدی از هررا  دام مولد -

 د درمناطق روستایی کشور  حداکثربهره وری و افزایش راندمان براسا  نهاده های تولیدی موجو -

 افزایش سرعت رشد تولید گوشت قرمز -

 افزایش مقدار تولید شیر از لحاظ کمی و ترکیبات آن به لحاظ کیفی )پروتئین وچربی( -
 افزایش درآمد و سود خالص پرورش دهندگان گاو و اقتصادی شدن فعالیت گاوداری درروستا  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 های روستاییه نژادهای دو منظوره در دامداریتوسع -

 مقاومت در برابر بیماری ها و نیاز غذایی کمتر -

 افزایش تولید شیر و گوشت قرمز به ازای هر را  دام  -

 افزایش درآمد دامدار  -

 تامین غذا و امنیت غذایی  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 یری از مهاجرت روستاییان به شهرهااقتصادی شدن تولید و جلوگ

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 2500 2000 1500 1200 1000 800 650 را  افزایش جمعیت گاوهای دو منظوره

 45.42 41.38 39.54 37.77 36.05 35.50 34.2 هزار تن تولید شیر

 28.95 27.72 26.49 25.31 24.15 23.85 23.5 هزار تن تولید گوشت قرمز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 پرروش دهندگان گاو شیری ذینفعان اصلی پروژه 

 ها، صنایع لبنی، کارخانجات خوراک دام، فروشندگان عمده و خرده فروشکشتارگاه ذینفعان بخش خصوصی 

ان بر فهرست نیازهایی از ذینفع

 طرف می شود
 کمبود نقدینگی، کاهش بیماری ها، کاهش نیاز علوفه ای

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 وجود متقاضیان پرورش دهنده گاو شیری و داشتن پروانه بهره برداری گاو شیری

 ـ شرح کلی پروژه:  5
های آمیخته میباشد. معاونت بهبود تولیدات دامی استان با عقد تفاهم نامه با الک گوش و تلقیح مولدین و تلیسهاجرای پروبه شامل عملیات ثبت مشخصات به صورت نصب پ     

حویل نمایند. مرکز تلقیح مصنوعی استان موظف به تامین اسپرم و سایر ملزومات مورد نیاز و تای اقدام میمرکز تلقیح مصنوعی استان نسبت به اجرایی کردن حجم عملیات توسعه

باشد. مامورین تلقیح مصنوعی در هنگام عملیات تلقیح گاوها، نصب پالک گوش گاوهای بدون پالک را انجام داده و نسبت به تلقیح مصنوعی آنها به مامورین تلقیح مصنوعی می

 نمایند.گاوهای مولد با اسپرم نژادهای دومنظوره خارجی اقدام می

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ روجی ملموسخ عنوان فاز

 99-95 ثبت مشخصات دام های موجودپالک کوبی دام

 99-95  خیره بانك اسپرم تهیه اسپرم نژادهای دو منظوره

 99-95 های مولد و تولید نتاجآبستنی دام تلقیح مصنوعی
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 گوشتی( –عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه پرورش نژادهای دومنظوره گاو )شیری 

 د نیاز پروژه : )میلیون ریال(ـ اعتبار مور 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 740 740 200 170 150 120 100 پالک کوبی و ثبت

 0 0 2220 2220 550 500 450 420 300 تلقیح مصنوعی

 0 0 2960 2960 750 670 600 540 400 جمع

 انبندی:برنامه زم -8

 فعالیت/بسته کاری
زمان 

 آغاز

زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 740 25 ثبت سامانه بخش خصوصی 95 94 پالک کوبی و ثبت

  95 94 تلقیح مصنوعی
تولید آمیخته نژادهای 

 دومنظوره
75 2220 
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  در شرایط بسته و نیمه بسته پرورش برایعنوان پروژه پیشنهادی: پروژه ترکیب نژاد بزهای شیری 

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 ارتقاء توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 وقوع خشكسالی و کاهش ظرفیت مراتع و لزوم خروج دام از مرتع -

 اقتصادی نبودن تولیدبا  بودن هزینه های نگهداری دام در محیط بسته و  -

 نگهداریهای های فعلی جهت نگهداری آنها در محیط بسته با توجه به هزینهلزوم افزایش بهره وری بویژه افزایش چندقلوزایی در دام -

 تامین شیر و گوشت مورد نیاز -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 های کوچك با شرایط آب و هوایی استان بوشهر سازگاری دام -

 زایش بهره وری و امكان افزایش تولید حتی با کاهش جمعیت داماف  -

 تثبیت اشتغال در محیط روستا  -

 تامین امنیت غذایی  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 اقتصادی شدن تولید  -

 حفظ و تثبیت اشتغال تامین معیشت خانوار روستایی  -

 امنیت غذایی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 1000 800 700 600 500 500 234 را  اصال  نژاد بزهای بومی

 11.10 10.63 10.16 9.71 9.26 8.90 8.70 هزار تن تولید شیر

 2.44 2.41 2.38 2.36 2.33 2.30 2.27 هزار تن تولید گوشت

 صلی پروژه : ـ ذینفعان ا 3

 پرورش دهندگان دام سبك ذینفعان اصلی پروژه 

 های عرضه فرآورده های دامیصنایع تبدیلی، فروشگاه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 های تولیدکاهش هزینه -

 تامین شیر خام و گوشت قرمز خانوار -

 پروژه :  ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات4
 ، که پس از بررسی و انتخاب تحت پوشش قرار خواهد گرفت.  است را  دام مولد ماده بومی 50گله دارای حداقل تعداد  -
 روش پرورش بدون اتكاء به مرتع )به صورت بسته  یا مزرعه ای ( باشد. -

 های مولد گله ، خالص و از تیپ و جثه مناسبی برخوردار باشند.دام -
ه و دارای و تاسیسات حداقل به صورت نیمه صنعتی با توجه به ظرفیت پیشنهادی و مناسب از نظر بهداشتی برای پرورش بز در روشهای بسته مزرعه ای بودمالكیت ساختمان  -

 دستگاه شیردوش باشد.

 را  در کشت دیم در اختیار داشته باشد. 25ای را  بز مولد در کشت آبی و یك هكتار بر 50متقاضی بایستی زمین مناسب جهت علوفه کاری به ازای یك هكتار برای  -
 سال تجربه عملی در زمینه پرورش بز داشته و از عالقه کافی برای اجرای پروبه برخوردار باشد. 5متقاضی بایستی حداقل  -

 دامدار و یا یكی از اعضاء خانواده دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه باشند. -
 ـ شرح کلی پروژه: 5
ته گری بین بز مولد ماده بومی خاب گله واجد شرایط و بزهای مولد ماده بومی از لحاظ خلوص، تیپ و جثه مناسب و تولید دام. برای هر گله در سال اول اجرای پروبه، آمیخانت    

وجه به سهم بنتیكی مورد نظر و بر اسا  اقلیم هر منطقه تالقی ها واجد شرایط و بز مولد نر خارجی )آلپاین و سانن( و یا اسپرم آن انجام می گردد. در سال دوم وسالهای آتی با ت
 %بومی تثبیت وبا تالقی های داخل گروهی ادامه خواهد داشت.50%خارجی و50ادامه پیدا می کند ویا با سهم خونی 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 99-95 هاثبت مشخصات دام پالک کوبی

 99-95 سازی فحلیهمزمان گذاری و تزریق هورموناسفنر 

 99-95 های تحت پوششآبستنی دام تلقیح مصنوعی
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  پرورش در شرایط بسته و نیمه بسته برایعنوان پروژه پیشنهادی: پروژه ترکیب نژاد بزهای شیری 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 ن اعتبارمحل تامی میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 571 571 200 144 105 72 50 پالک کوبی و ثبت مشخصات

 0 0 1289 1289 400 296 245 198 150 اسفنر گذاری و تزریق هورمون

 0 0 2580 2580 800 600 490 390 300 تلقیح مصنوعی

 0 0 4440 4440 1400 1040 840 660 500 جمع

 رنامه زمانبندی:ب -8

 فعالیت/بسته کاری
زمان 

 آغاز

زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

 571 % 10 ثبت مشخصات پیمانكار 99 95 پالک کوبی و ثبت مشخصات

 1289 % 20 تنظیم سیكل فحلی پیمانكار 99 95 اسفنر گذاری و تزریق هورمون

 پیمانكار 99 95 تلقیح مصنوعی
ام مولد و تولید آبستنی د

 نژاد ترکیبی
60 % 2580 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه پرورش شتر

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 های داخلی و خارجی و پشم چینیانگلانجام عملیات مختلف بهداشتی، واکسیناسیون و مبارزه با  -

 جمع آوری شترها جهت آمارگیری و هویت دار نمودن آنها -
 های شترای درگلهاعمال روشهای صحیح مدیریتی و تغذیه -
 انجام عملیات رکورد گیری وزن، شیر و پشم شتر  -

 هاامكان ارزیابی تیپ و درمان بیماری -

 انجام کارهای اصال  نژادی در شتر -

 های برتر و انجام تلقیح مصنوعیزی فحلی، اسپرم گیری از لوکهمزمان سا -

 ای در شب هاکاهش تصادفات جاده -

 جلوگیری از حمله وحوش -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 وابستگی کامل این دام به مراتع و عدم نیاز به واردات نهاده های دامی  -

 استفاده از مراتع ضعیف و شوره زار   -

 وفه های خشبی با کیفیت پایین نظیر خاراستفاده از عل  -

 مقاوم در برابر خشكسالی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تثبیت فعالیت شترداری -

 ها کاهش بیماری -

 کاهش تلفات  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 1800 1600 1400 1200 1000 0 0 نفر جمعیت تحت پوشش

 72.51 71.77 70.92 70.06 69.42 69.02 68.90 تن گوشت قرمز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 پرورش دهندگان شتر ذینفعان اصلی پروژه 

 های دامیصنایع تبدیلی و عرضه کننده خرده و عمده فروش فرآورده ذینفعان بخش خصوصی 

ت نیازهایی که از ذینفعان فهرس

 بر طرف می شود

 هانگهداری شتر در شب -

 سهولت در عملیات مربوط به شتر -

 امكان واکسیناسیون و عملیات بهداشتی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 نفری 50داشتن کارت شترداری، حداقل جمعیت شتر 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 باشد.و فنس کشی جایگاه شتر با مشارکت خود شتردار می)گاش (شارکت در ایجاد بهاربندهای صحراییاین پروبه شامل عملیات م

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 ایجاد بهاربند صحرایی
ایجاد جایگاه برای نگهداری شتر و انجام عملیات 

 های مربوطه
99-95 

 )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

ایجاد بهاربند صحرایی سهم دولت 
 )براسا  مشارکت شتردار(

800 1020 1260 1520 1800 5600 5600 0 0 

 0 0 5600 5600 1800 1520 1260 1020 800 جمع
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 عه پرورش شترعنوان پروژه پیشنهادی: توس

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 95 ایجاد بهاربند صحرایی -1فاز

 سازمان جهاد کشاورزی

 5600 100 ایجاد جایگاه نگهداری شتر
 1100 20 صدور شناسنامه 99 95 پالک کوبی شترها

 250 5 صدور کارت شترداری 99 95 رداریصدور کارت شت
 4250 75 ایجاد بهاربند 99 95 خرید فنس و مصالح
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 عنوان پروژه پیشنهادی: بهسازی و نوسازی اماکن دامی

 جهاد کشاورزیسازمان  عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 وژه دالیل انجام پر

 روستاها و اشتغال سالم در سطح فعالیت های دامپروری افزایش راندمان تولید -

 سالمتی انسان و دام برای های روستاییرعایت مسایل بهداشتی در دامداری -

 نمودن شغل دامداری اقتصادی عیشتی دامداران ومبه وضعیت کمك  -

 بهداشتی افزایش محصو ت پروتئینی باکیفیت و کامالً -

 های مشترک انسان و داماز شیوع بیماریپیشگیری  -

 بهداشتی شدن تولید در محیط روستایی، کاهش تلفات دامی و افزایش درآمد دامدار و تثبیت اشتغال ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 اری امنیت غذاییافزایش بهره برداری و افزایش تولید و در نتیجه برقر

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 350 300 250 200 150 0 0 واحد بهسازی و نوسازی اماکن دامی

 43.21 41.38 39.54 37.77 36.05 34.85 33.50 هزار تن تولید شیر*

 6.81 6.74 6.66 6.58 6.52 6.50 6.47 نهزار ت تولید گوشت قرمز*

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 روستاییان و دامداران روستایی ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 صنایع تبدیلی -

 های دامیفرآورده عرضه کنندگان  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 یبهداشتی شدن تولید و کاهش تلفات دام

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 داشتن مجوز بهسازی و نوسازی اماکن دامی

 ـ شرح کلی پروژه:  5

 باشد.میلیون ریال می 200بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی از طریق پرداخت تسهیالت صورت خواهد گرفت. میزان تسهیالت مورد نیاز برای هر واحد 

 پروژه : ـ فاز بندی  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 بهداشتی شدن واحد های دامی بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 307000 90000 75000 62000 50000 30000 یارد ریال(کل تسهیالت مورد نیاز )میل
 تسهیالت

307000 

 307000 0 307000 90000 75000 62000 50000 30000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
بهسازی و نوسازی اماکن  -1فاز 

 دامی روستایی

 سازمان جهاد کشاورزی 99 95

واحد  1250بهداشتی نمودن 
 دامی

100 307000 

بازدید کارشناسی و برآورد  -1-1
 هزینه

صدور مجوز بهسازی و 
 نوسازی

10  0 

معرفی متقاضی جهت  -1-2
 دریافت تسهیالت

 0 5 دریافت تسهیالت

ارائه نقشه و نظارات  -1-3
 کارشناسی

 سازمان جهاد کشاورزی 99 95

 0 10 ارائه نقشه

 307000 70 اجرای عملیات نوسازی واحد دامی -1-4

 0 5 پروانه دامداری بازدید نهایی -1-5
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه پرورش بز عدنی

 جهاد کشاورزیسازمان  عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 سعه پرورش بز عدنی در مناطق ساحلی استان به عنوان یك نژاد سازگار با شرایط محیطی منطقهتو -

توجه بیشتر به بز عدنی به عنوان یك دام خانگی و پرورش در سیستم بسته با توجه به فقر مراتع، مشكل تامین علوفه و سیاست تعادل  -
 دام و مرتع

 به سمت مشاغل کا ب در مناطق ساحلی استان ایجاد اشتغال و جلوگیری از روی آوردن جوانان -

 تامین شیر و گوشت مورد نیاز -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

  از ویژگی های دام های تولید شده ، مقاومت در برابر گرم -

 رطوبت و فقر مراتع،جثه کوچك و نیاز غذای کم   -

این ویژگیها موجب افزایش  ی روستایی می باشد که مجموعنه هانیاز به فضای کم جهت نگهداری و مناسب برای نگهداری در خا -
 تولید گوشت و شیر به عنوان محصو ت اساسی و درآمد بهره برداران می شود.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 تامین معیشت خانوار روستایی و تثبیت اشتغال آنها

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 ندازه گیریواحد ا عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 250 2250 1900 1500 1000 0 0 را  افزایش جمعیت بز عدنی

 11.10 10.63 10.16 9.71 9.26 8.90 8.70 هزار تن افزایش تولید شیر

 2.44 2.41 2.38 2.36 2.33 2.30 2.27 هزار تن افزایش تولید گوشت قرمز

 اصلی پروژه : ـ ذینفعان  3

 مصرف کنندگان شیر خام و گوشت قرمز ذینفعان اصلی پروژه 

 روستاییان و دامداران روستایی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 نیاز به تامین شیر خام و گوشت قرمز خانوار و به طور کلی تامین معیشت خانوار

 ات و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزام4
 داشتن فضای کافی جهت نگهداری دام، داشتن شناسنامه بهره بردار

 ـ شرح کلی پروژه 5
 باشد. کل سرمایه گذاری مورد نیاز برایتی مد نظر میشبرای هر واحد دا بزرا   30برای توسعه پرورش بز عدنی، صرفاً توسعه واحدهای روستایی در نظر گرفته شده و ظرفیت   

میلیون ریال  20میلیون ریال و سهم آورده  100درصد تسهیالت، تسهیالت بانكی مورد نیاز  80میلیون ریال بوده با در نظر گرفتن  120را  30یك واحد پرورش بز عدنی به ظرفیت 
 است. 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 افزایش جمعیت بز عدنی و تولید شیر و گوشت قرمز را  6900توسعه پرورش بز عدنی به تعداد 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 27550 0 0 27550 1050 9000 7500 6000 4000 توسعه پرورش بز عدنی

 27550 0 0 27550 1050 9000 7500 6000 4000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 95 توسعه پرورش بز عدنی -1فاز 
 سازمان جهاد کشاورزی

 27550 100 افزایش تعداد بز عدنی

معرفی متقاضی جهت  -1-1
 دریافت تسهیالت

 0  70 سهیالتدریافت ت 99 95

 27550  20 پروانه دامداری - 99 95 خرید دام توسط متقاضی -1-2

 0  10 پروانه دامداری سازمان جهاد کشاورزی 99 95 بازدید نهایی و تایید -1-3
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه و ایجاد واحدهای پرورش پولت و مرغ تخم گذار

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی ن برنامه ملی:عنوا

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 تامین تخم مرغ مورد نیاز جمعیت استان و صادرات.-

 نوسازی واحد مرغ تخم گذار موجود در راستای بهینه سازی مصرف انربی و کاهش هزینه تولید. -

 رد نیاز مرغ تخم گذار استان و صادرات به بقیه استان ها. ایجاد واحد پرورش پولت به منظور تامین پولت مو -

 ایجاد واحد مرغ تخم گذار جدید .  -

 ایجاد اشتغال برای افراد بیكار و تثبیت شغل های موجود. -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
اهش هزینره هرای تولیرد و ترامین تخرم مررغ       نوسازی واحد مرغ تخم گذار موجود و ایجاد واحد جدید مرغ تخم گذار و پولت در راستای ک

 خوراکی مورد نیاز جمعیت استان در راستای تامین امنیت غذایی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 کمك به تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت در شرایط های مختلف اقتصادی و سیاسی و کاهش ریسك تولید.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.3 هزار تن  تولید تخم مرغ 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 گذار پرروش دهندگان مرغ تخم ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 

 مزارع مرغ مادر  -

 کشی  کارخانه های جوجه  -

 فروشگاه ها  -

 صنایع تبدیلی   -

 کارخانه های تولید دان -

 دارو  -

 واکسن و مكمل  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 کاهش هزینه تولید -

 تثبیت درآمد  -

 تداوم تولید صنایع وابسته   -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ارای مجوز پرورش پولت و مرغ تخم گذارپرورش دهندگان مرغ تخم گذار و افراد د

 ـ شرح کلی پروژه:  5
اسرت متقاضری بایسرتی از     در خصوص واحد مرغ تخم گذار موجود در استان به دلیل فرسوده و کهنه بودن تجهیزات که منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش درآمد گردیده

تی در واحد صورت گیرد تا هزینه ها کاهش یابد تهیه نموده و از طریق کارگروه کمك های اعتباری در اختیرار صراحب   طریق کارشناسان خبره و تخصصی لیستی از کارهایی که بایس
نسربت بره   در اختیار آنران قررار گیررد ترا     واحد قرار گیرد. در خصوص ایجاد مزارع پرورش پولت و مرغ تخم گذار جدید نیز افراد دارای پروانه تاسیس معتبر بایستی تسهیالت کم بهره 

 احداث واحد جدید اقدام نمایند.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 98-99 تاسیسات و تجهیزات –نوسازی ساختمان  بهینه سازی مرغ تخم گذار موجود

 95-96 گاز کشی واحدموجود و کاهش هزینه مصرف انربی تغییر الگوی مصرف انربی
 96-99 تامین پولت مورد نیاز واحدهای مرغ تخمگذار ایجاد واحد پرورش پولت

 96-99 تولید تخم مرغ و ایجاد اشتغال –ساخت واحد مرغ تخمگذار جدید  ایجاد واحد مرغ تخم گذار جدید

 تامین شود هر دو سال یكبار  افزایش قدرت خرید صاحب واحد در تامین نهاده ها و نهایتاً کاهسش هزینه ها  سرمایه در گردش واحد موجود
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه و ایجاد واحدهای پرورش پولت و مرغ تخم گذار

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 5000 0 0 5000 0 5000 0 0 0 نوسازی واحد مرغ تخم گذار موجود 

 14520 0 0 14520 0 0 0 14520 0 ایجاد واحد پرورش پولت یك واحد  

 40000 0 0 40000 0 0 20000 20000 0 ایجاد واحد مرغ تخم گذار جدید 

 25800 0 0 25800 8600 0 8600 0 8600 سرمایه در گردش 

 85320 0 0 85320 8600 5000 28600 34520 8600 جمع

 ندی:برنامه زمانب -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
نوسازی واحد مرغ تخم گذار 

 موجود 
98 

 سازمان جهاد کشاورزی 99

 5000 10 کاهش مصرف انربی

ایجاد واحد پرورش پولت یك 
 واحد  

 14520 40 پرورش پولت تخمگذار 96

 40000 40 تولید تخم مرغ 96 یدایجاد واحد مرغ تخم گذار جد

 95 سرمایه در گردش 
تامین سرمایه در گردش 
واحد و کوتاه کردن دست 

 د  ن
10 25800 
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 درمحیط گلخانه عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه کشت 

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ن پروژه : ـ هدف کال1

 دالیل انجام پروژه 
 پایین بودن کیفیت و کمیت محصول تولیدی  -

  بحران آب و خشكسالی موجود  -

 ایجاد اشتغال برای افراد بیكار و تثبیت شغل های موجود. -

ارتباط پروژه با اقتصاد 

 مقاومتی

 اتكا به منابع داخلی و وابستگی کمتر به منابع خارجی  -

 تامین امنیت غذایی -

 اشتغال مستقیم و غیر مستقیمایجاد  -

 تكا بر مردم و بخش غیر دولتی و استفاده از توان و ظرفیت انها -

 توسعه صادرات غیر نفتی -

نتایج مورد انتظار این 

پروژه بر مقاوم سازی 

 اقتصاد

 افزایش تولید محصول با کیفیت -

 خودکفایی در تولید -

 توسعه صادرات -

 اشتغالزایی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری هدف عنوان
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 توسعه کشت

 هكتار
85 110 50 100 150 300 400 

 7 6 5 4 3 0 0 اصال  و بازسازی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 یبهره برداران کشاورز ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تعاونیها  -

 اتحادیه ها  -

 بكه های زنجیره تعاونیش -

فهرست نیازهایی کـه از  

ــرف  ــر طـ ــان بـ  ذینفعـ

 می شود 

 افزایش تولید  -

 افزایش سود  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار و  آب مورد نیاز

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 آب در مقایسه با کشت در فضای باز خواهد شد.انجام این پروبه باعث خوداتكایی تولید محصو ت سبزی و صیفی و کاهش مصرف 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 افزایش سطح گلخانه ها توسعه کشت گلخانه

 95-99 افزایش تولید اصال ،بازسازی،نوسازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 مین اعتبارمحل تا میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 11000000 0 0 11000000 4400000 3300000 1650000 1100000 550000 توسعه کشت گلخانه

 37500 0 0 37500 10500 9000 7500 6000 4500 اصال ،بازسازی،نوسازی

 11037500 0 0 11037500 4410500 3309000 1657500 1106000 554500 جمع
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 درمحیط گلخانه عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه کشت 

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 11000000 95 افزایش سطح گلخانه ها سازمان جهاد کشاورزی 99 95 توسعه کشت گلخانه

 37500 5 افزایش تولید ان جهاد کشاورزیسازم 99 95 اصال ،بازسازی،نوسازی
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 در شهرستان های جم، دیلم و گناوه عنوان پروژه پیشنهادی: احداث و توسعه گلخانه

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 زمینیکاهش منابع آب زیر -

 پایین بودن عملكرد محصول -

 وجود آفات و بیماریهای زیاد در محصو ت جالیزی -

ارتباط پروژه با اقتصاد 

 مقاومتی
 در کشت گلخانه ای با تولید محصول صادراتی -

 کاهش ریسك تولید و کنترل بهتر شرایط محیطی باعث افزایش تولید محصول و درآمد کشاورزان می شود. -

این نتایج مورد انتظار 

پروژه بر مقاوم سازی 

 اقتصاد

 حفظ محیط زیست و توسعه پایدار -

 تبدیل بیالن منفی منابع آب به بیالن مثبت  -

 تثبیت و ایجاد اشتغال  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 توسعه گلخانه جم

 هكتار

0 0 40 40 0 0 0 

 350 300 250 200 150 0 0 توسعه گلخانه دیلم

 350 300 250 200 150 0 0 توسعه گلخانه گناوه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 یبهره برداران کشاورز ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تعاونیها  -

 اتحادیه ها  -

 شبكه های زنجیره تعاونی -

فهرست نیازهایی از 

طرف می ذینفعان بر 

 شود

 امكان تولید محصو ت خارج از فصل و افزایش مدت برداشت محصو ت -

 ایجاد گردش مالی دائمی در طول سال  -

 کاهش ریسك تولیدات -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ساله(10درصد بازپرداخت 7تامین و ابالغ تسهیالت با بهره کم و بازپرداخت طو نی مدت )سود  -
 ری آب منطقه ای برای تامین آبهمكا -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 را در پی خواهد داشت . و کاهش مصرف آب انجام این پروبه کاشت از فضای باز به گلخانه منتقل شده و افزایش تولید محصولبا 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 جم پایلوت تبدیل فضای باز به گلخانه شهرستان

 استفاده بهینه از منابع آب و خاکو افزایش تولید

96-95 

 95-98 پایلوت تبدیل فضای باز به گلخانه شهرستان دیلم

 95-98 پایلوت تبدیل فضای باز به گلخانه شهرستان گناوه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95
 88000000 0 0 88000000 0 0 0 44000000 44000000 احداث و توسعه گلخانه جم

 13750000 0 0 13750000 3850000 3300000 2750000 2200000 1650000 احداث و توسعه گلخانه دیلم

 13750000 0 0 13750000 3850000 3300000 2750000 2200000 1650000 احداث و توسعه گلخانه گناوه

 115500000 0 0 115500000 7700000 6600000 5500000 48400000 47300000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 احداث و توسعه گلخانه جم

95 

96 

 احداث گلخانه سازمان جهاد کشاورزی

4 % 88000000 

 احداث و توسعه گلخانه دیلم
99 

48 % 13750000 

 13750000 % 48 احداث و توسعه گلخانه گناوه
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 عنوان پروژه پیشنهادی: اصالح باغات زیتون و ارتقاء کیفیت روغن تولیدی

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 یافزایش توان تولید مل عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 پایین بودن کیفیت زیتون تولیدی  -

 مناسب نبودن رقم های زیتون موجود  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
افزایش تولید محصول و اتكا به منابع داخلی  -

تامین امنیت غذایی   -

 اشتغالزایی پایدار برای نیروهای انسانی   -

تظار این پروژه بر نتایج مورد ان

 مقاوم سازی اقتصاد
 افزایش تولید محصول زیتون و با رفتن درصد روغن استحصالی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 118 85 90 50 25 0 20 هكتار اصال  باغات زیتون

 41 31 23 14 12 0 8 تن تولید روغن زیتون

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بهره برداران زیتون ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تعاونیها  -

 اتحادیه ها -

 شبكه های زنجیره تعاونی -

فهرست نیازهایی که از 

ذینفعان بر طرف می 

 شود

 افزایش محصول  -

 افزایش سود حاصله  -

 اشتغالزایی -

 امات و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الز4
 تامین اعتبار به موقع

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 با انجام این پروبه باغات زیتون موجود اصال  شده و دارای محصول با کیفیت و کمیت با  خواهند شد . 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 گیاهی تغذیه –پیوند  اصال  باغات زیتون

 95-99 افزایش تولید روغن تولید روغن زیتون

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1840 0 1840 590 425 450 250 125 اصال  باغات زیتون

 12100 0 0 12100 4100 3100 2300 1400 1200 تولید روغن زیتون

 12100 1840 0 13940 4690 3525 2750 1650 1325 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 اصال  باغات زیتون
 سازمان جهاد کشاورزی 99 95

 1840 50 افزایش محصول

 12100 50 افزایش روغن تولید روغن زیتون
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 داخلی شده اصالح نهال عنوان پروژه پیشنهادی: تامین

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 استانوجود ارقام نامناسب در -یكسان نبودن رقم درختان باغهای موجود دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
افزایش تولید محصول  -

اتكا به منابع داخلی و وابستگی کمتر به منابع خارجی   -

 اتكا بر مردم و بخش غیر دولتی و استفاده از توان و ظرفیت انها -

نتایج مورد انتظار این پروژه که بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 ست افزایش تولید محصول با کیفیت و یكد -

 ایجاد باغهای یكدست و مقاوم به بیماری و کم آبی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 124367 111276 98184 91639 78548 0 0 اصله نهال مورد نیاز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ه برداران کشاورزبهر ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تعاونیها  -

 اتحادیه ها  -

 شبكه های زنجیره تعاونی -

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 افزایش محصول -

 افزایش سود حاصله  -

 اشتغالزایی  -

 ایجاد گردش مالی دائمی در طول سال برای تولید کننده -

 وژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پر4
 تامین اعتبار به موقع

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 ، سالم و مقاوم به بیماری و کم آبی خواهیم داشت . منظمبا انجام این پروبه باغات 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 منظماحداث باغات  تهیه  نهال مورد نیاز

 )میلیون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :    7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 31778 3500 0 35278 8705 7789 6872 6414 5498 تهیه نهال مورد نیاز

 31778 3500 0 35278 8705 7789 6872 6414 5498 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه مان پایانز زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
 35278  100 منظمباغات  سازمان جهاد کشاورزی 99 95 عرضه نهال مورد نیاز
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه گیاهان دارویی به جز آلوئه ورا

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 ملیعنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 توسعه و ترویر گیاهان دارویی و کمك به اقتصاد خانوار -

 بحران آب و تنوع کشت محصو ت زراعی  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم  -

توسعه صادرات غیر نفتی   -

 تفاده از توان و ظرفیت آنهااتكاء بر مردم و بخش غیر دولتی و اس -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 دارا بودن امكانات و منابع مالی و سرمایه انسانی -

 خودکفایی در امر تولید -

 پیوند بهینه منابع )سرمایه ، زمین ، آب ، کار و دانش ( -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف ودوضع موج

93 94 95 96 97 98 99 
 23 21 19 17 15 12 10 هكتار توسعه گیاهان دارویی به جز آلوئه ورا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 یبهره برداران کشاورز ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تعاونیها  -

 اتحادیه ها  -

 شبكه های زنجیره تعاونی -

 ذینفعان بر طرف می شود فهرست نیازهایی از
 افزایش تولید  -

 ایجاد اشتغال و غیره  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
  زمتامین اعتبار 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 ت استان می شود . در این پروبه گیاهان دارویی متناسب با اقلیم استان جهت تنوع در کشت گیاهان زراعی و خروج از سیستم تك کشتی وارد الگوی کش

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 95-99 مردمی کردن اقتصادکمك به صادرات غیرنفتی و  توسعه گیاهان دارویی به جز آلوئه ورا

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

توسعه گیاهان دارویی به جز آلوئه 
 ورا

1500 1700 1900 2100 2300 9500 3000 0 6500 

 6500 0 3000 9500 2300 2100 1900 1700 1500 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
ان دارویی به جز توسعه گیاه

 آلوئه ورا
 9500 100 تولید گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی 99 95
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 عنوان پروژه پیشنهادی: نظارت و تامین تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و بیولوژیک )تولید محصول سالم(

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 یعنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید مل

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 ارتقاء جایگاه استان در سند امنیت غذایی کشور  -

 افزایش بهره وری عوامل مفید   -

 حفظ و تعادل اکوسیستم های کشاورزی -

 جلوگیری از طغیان آفات و بروز مقاومت در آنها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
ایی و کاهش  مصرف سموم ضمن ارتقاء جایگاه استان در سند امنیت غذایی و سرالمت مصررف کننرده    با تاکید بر کنترل های غیرشیمی

 شاهد افزایش درآمد کشاورزان خواهیم بود

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تضمین درآمد کشاورز -

 تولید محصول عاری از آفت کش و جلوگیری از آلودگی محیط زیست  -

 بغذا و آ -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 594 525 504 440 440 420 380 هزارتن تولید

 27 25 24 22 22 21 20 هزارهكتار سطح زیرکشت

 22 21 21 20 20 20 19 تن در هكتار عملكرد در واحد

 :  ـ ذینفعان اصلی پروژه 3

 تمام بهره برداران و مصرف کنندگان محصو ت کشاورزی ذینفعان اصلی پروژه 

 بهره برداران ، وارد کنندگان و فروشگاههای عرضه تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و بیولوبیك ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 یمیایی و بیولوبیك  تر به تجهیزات کنترل غیرش دسترسی آسان -

 تضمین سالمت مصرف کنندگان   -

 کاهش مخاطرات زیست محیطی   -

 کاهش باقیمانده مواد شیمیایی در محصو ت کشاورزی استان   -

 افزایش ارزش افزوده در محصو ت کشاورزی  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
  نمونه برداری و آزمایش باقیمانده مواد شیمیایی  -

 نشریه و بازدید ( به منظور ترویر فرهنگ کاربرد تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و بیولوبیك و مصرف محصو ت گواهی شده  –کارگاه  –آموزش بهره برداران ) کال   -

 همكاری سایر ارگانها از جمله دانشگاه علوم پزشكی   -

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی   -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
های غیرمسری در اثر  مصرف محصو ت با باقیمانده مواد شیمیایی با تر از حد مجاز به شدت در حال افزایش است و  ای و بیماری های گوارشی و تغذیه حال حاضر شیوع بیماریدر 

و فلزات سنگین و هم تامین نیازهای غذایی بدن گام کودهای شیمیایی هم از حیث کاهش باقیمانده سموم  با اجرای این طر  می توان به سمت تضمین سالمت مصرف کننده
ای زیرزمینی، جاری و دریا و برداشت. از منظر مالحظات زیست محیطی نیز این طر  بسیار ضروری می باشد چون در شرایط تولید فعلی  نفو  سموم و کودهای شیمیایی به آبه

 باشد.   همچنین آلودگی های ناشی از ورود سموم به هوا کامال محتمل می

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 مبارزه غیر شیمیایی با آفات نظارت و تامین تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و بیولوبیك

 95-99 افزایش سطح آگاهی بهره برداران آموزش بهره برداران )کال  ، کارگاه  ، نشریات ترویجی و بازدید (

 95-99 تولید محصول سالم ی و آزمایش باقیمانده مواد شیمیایینمونه بردار
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 عنوان پروژه پیشنهادی: نظارت و تامین تجهیزات کنترل غیرشیمیایی و بیولوژیک )تولید محصول سالم(

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی عجم 99 98 97 96 95

نظررارت و تررامین تجهیررزات کنترررل 
 غیرشیمیایی و بیولوبیك

1500 1800 2100 2500 3000 10900 10900 0 0 

آمرروزش بهررره برررداران )کررال  ،  
 کارگاه  ، نشریات ترویجی و بازدید ( 

400 500 550 700 800 2950 2950 0 0 

نمونه بررداری و آزمرایش باقیمانرده    
 مواد شیمیایی 

1000 1200 1400 1700 2000 7300 7300 0 0 

 0 0 21150 21150 5800 4900 4050 3500 2900 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

نظارت و تامین تجهیزات کنترل 
 غیرشیمیایی و بیولوبیك

 سازمان جهاد کشاورزی 99 95

 10900 40 مبارزه غیر شیمیایی با آفات

آموزش بهره برداران )کال  ، 
کارگاه  ، نشریات ترویجی و 

 بازدید (

افزایش سطح آگاهی بهره 
 برداران

20 2950 

نمونه برداری و آزمایش باقیمانده 
 مواد شیمیایی

 7300 40 تولید محصول سالم
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 هاعنوان پروژه پیشنهادی: نظارت بر آفت کش

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 مموکاهش مصرف س -

 ساماندهی عرضه و سموم شیمیایی -

 تولید محصول سالم  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
لید محصو ت کشاورزی با مصرف بهینه سموم و عرضه سموم با کیفیت و مروثر برکنتررل آفرات    بدلیل نقش اجتناب ناپذیر سموم در تو

 ای در هزینه های مبارزه با آفت اتفاق می افتد صرفه جویی قابل مالحظه

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تضمین درآمد کشاورز -

 آلودگی محیط زیستتولید محصول عاری از آفت کش و جلوگیری از   -

 غذا و آب  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 42/12 27/12 12/12 97/11 82/11 31/11 تن 1 کش ها نظارت بر آفت

 22 21 21 20 20 20 19 تن در هكتار عملكرد در واحد

 ه : ـ ذینفعان اصلی پروژ 3

 برداران و مصرف کنندگان محصو ت کشاورزی تمام بهره ذینفعان اصلی پروژه 

 برداران  واردکنندگان و فروشگاههای سموم و بهره ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 عرضه سموم کم مصرف -

 کاهش وابستگی به سموم وارداتی و خارجی -
 ه کارنس کوتاهتر به بخش کشاورزیورود سموم با دور -

 ها دراین بخش با مونیتورینگ سموم   کوتاه شدن دست د  ن و واسطه -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 اندازی و فعال سازی سامانه مونیتورینگ سموم  راه -

 آموزش بهره برداران  -

 همكاری سایر ارگانها از جمله دریابانی  -

 با قاچاق کا  و ارز ، نیروی انتظامی ، ستاد نظارت بر گمرکات ستاد مبارزه   -

 فعالیت بیش از پیش فرمو تورهای سموم و سرمایه گذاران در تهیه و عرضه سموم جدید  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
همچنین تقویت سیستم نظارتی و آموزش بهرره بررداران و اعمرال اهررم     سموم قاچاق به کشور و  با فعال سازی سامانه مونیتورینگ سموم و همكاری سایر ارگانها و جلوگیری از ورود

 .های قانونی میتوان فرایند تولید محصول را بهینه نمود و باقیمانده سموم درمحصو ت کشاورزی را به حد مجاز رساند

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 مطلوب استفاده از آفت کش نظارت بر آفت کش ها

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 15000 0 15000 4000 3500 3000 2500 2000 نظارت بر آفت کش ها

 0 15000 0 15000 4000 3500 3000 2500 2000 جمع

 مانبندی:برنامه ز -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 15000 %100 بهینه سازی مصرف سموم مدیریت حفظ نباتات 99 95 هانظارت بر آفت کش
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مبارزه با آفات چوبخوار نخیالت

 یجهاد کشاورزسازمان  عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 خسارت جدی آفت به درختان خرما دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 و دلیل استراتژیك بودن نقش محصول خرما در معیشت و اقتصاد مردم استان با کنتررل ایرن آفرت درآمرد اقتصرادی افرزایش یافتره       ه ب

 محصول تولیدی امكان صادرات خواهد یافت.  

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 ، حفظ باغات خرما، اشتغال زاییانتضمین درآمد کشاورز

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 سطح مبارزه
 اییشیمی

 هزار هكتار
3 5/3 4 2/4 5 5/5 

 19 18 17 5/16 16 15 غیر شیمیایی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 برداران و مصرف کنندگان محصو ت کشاورزی  تمام بهره ذینفعان اصلی پروژه 

 صادرکنندگان خرما و شرکتهای فرآوری و بسته بندی محصول خرمانخلداران  ذینفعان بخش خصوصی 

 دتثبیت اشتغال و  افزایش درآم ست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شودفهر

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 آموزش بهره برداران -

 تخصیص اعتبار جهت تامین مواد مورد نیاز -
 تقویت درختان از طریق کود پاشی -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 .و رعایت بهداشت باغات و همچنین تقویت بنیه درختان و در صورت لزوم مبارزه شیمیایی با آفت به اهداف مورد نظر دست خواهیم یافتبا انجام بموقع عملیات تكریب درختان 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 کاهش و از بین رفتن آفت مبارزه با آفت چوبخوار نخیالت

 ژه :   )میلیون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پرو 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 10000 10000 3000 2500 2000 1500 1000 مبارزه با آفت چوبخوار نخیالت

 0 0 10000 10000 3000 2500 2000 1500 1000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان مان آغازز فعالیت/بسته کاری

 10000 %100 کنترل آفات چوبخوار خرما سازمان جهاد کشاورزی 99 95 مبارزه با آفات
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تبدیل اراضی زراعی دیم به اراضی آبی در شهرستان گناوه

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 ان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملیعنو

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 افزایش تولید محصول گندم، جو و دانه های روغنی  -

 ایجاد اشتغال   -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 دستیابی به تولید پایدار -

 کاهش ریسك تولید -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 قتصادمقاوم سازی ا
 کاهش وابستگی به بازارهای خارجی  -
 دستیابی به خودکفایی محصو ت اساسی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 58900 58900 58900 24000 24000 0 19000 تن افزایش تولید محصول

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان منطقه ذینفعان اصلی پروژه 

 های خصوصی مرتبط تشكل ذینفعان بخش خصوصی 

 افزایش توان اقتصادی و رفاه کشاورزان  فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین به موقع اعتبار  زم جهت طراحی و اجرای طر 

 شرح کلی پروژه: ـ  5
تولید اقتصادی هكتار از مزارع دیم شهرستان گناوه با عملكرد پایین و غیر اقتصادی تبدیل به مزارع آبی تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار با عملكرد و  8600با اجرای این طر  

 .می گردد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96 بلوک بندی مزارع و تعیین شبكه های اصلی و فرعی ری تحت فشارطراحی سیستم آبیا

 97 هكتار اراضی زراعی به سیستم آبیاری تحت فشار 8600تجهیز  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی تانیاس جمع 99 98 97 96 95

 240800 0 0 240800 0 0 0 240800 0 طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

 0 963200 0 963200 0 0 963200 0 0 اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

 240800 963200 0 1204000 0 0 963200 240800 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی وطهمسئول مرب زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

طراحی سیستم آبیاری تحت 
 فشار

 240800 %20 بلوک بندی مزارع سازمان جهاد کشاورزی 29/12/96 1/1/96

 سازمان جهاد کشاورزی 20/7/97 1/1/97 اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
اجرای سیستم آبیاری تحت 

 فشار
80% 963200 
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 ضی زراعی دیم به اراضی آبی در شهرستان دیلمعنوان پروژه پیشنهادی: تبدیل ارا

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 افزایش تولید محصول گندم -

 جو و دانه های روغنی -

 ایجاد اشتغال  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 دستیابی به تولید پایدار -

 کاهش ریسك تولید  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 وابستگی به بازارهای خارجی 

 دستیابی به خودکفایی محصو ت اساسی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 45250 4520 45250 12950 12950 443 9336 تن ش تولید محصولافزای

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بهره برداران ذینفعان اصلی پروژه 

 های خصوصی مرتبط تشكل ذینفعان بخش خصوصی 

 آنهاافزایش توان اقتصادی و رفاه بهره برداران و تثبیت اشتغال  فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین به موقع اعتبار  زم جهت طراحی و اجرای طر 

 ـ شرح کلی پروژه: 5
لكرد و تولید اقتصادی هكتار از مزارع دیم شهرستان دیلم با عملكرد پایین و غیر اقتصادی تبدیل به مزارع آبی تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار با عم 8600با اجرای این طر  

 می گردد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1/1/96 بلوک بندی مزارع و تعیین شبكه های اصلی و فرعی طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

 1/1/97 هكتار اراضی زراعی به سیستم آبیاری تحت فشار 8600تجهیز  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 240800 0 0 240800 0 0 0 240800 0 طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

 0 963200 0 963200 0 0 963200 0 0 اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

 240800 963200 0 1204000 0 0 963200 240800 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
1/1/96 29/12/96 

 سازمان جهاد کشاورزی
 240800 %20 بلوک بندی مزارع

1/1/97 20/7/97 
بیاری تحت اجرای شبكه آ
 فشار

80% 963200 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: اجرای طرح آبیاری تحت فشار در  اراضی کشاورزان استان بوشهر

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 جود  و ارتقاء بهره وری آب  و افزایش تولیداستفاده بهینه از آب مو دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 حمایت از کشاورزان وتولیدات داخلی  -

 کشاورزان پایدار    -

 خود کفایی  و امنیت غذایی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 د کیفیت محصول  با مصرف آب کمترافزایش  سطح زیر کشت گیاهان استراتژیك  نظیر گندم  وبهبو

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 3540 3540 3540 3540 3540 1403 790 هكتار اجرای طر  آبیاری تحت فشار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 قهکشاورزان  منط ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 مشاوران  و پیمانكاران مجاز فعال در این زمینه -

 تولیدکنندگان لوله ، اتصا ت  و تجهیزات آبیاری تحت فشار  -

 مدیریت بهینه منابع آب در دستر  و امكان افزایش سطح زیر کشت با آب موجود فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 لزامات و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، ا4
 مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار  -

 تامین اعتبار جهت اجرا و نظارت بر اجرای طر   -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
وسعه شبكه های آبیاری تحت فشرار در  در اجرای تاکید مقام معظم رهبری در اصال  الگوی مصرف  و مبارزه با اسراف  و به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب در بخش کشاورزی  وت

 سطح استان  به منظور ارتقا بهره وری آب  و تامین امنیت غذایی ،  توسعه سامانه های نوین آبیاری در اراضی استان انجام خواهد گرفت .

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1/1/96 تعیین شبكه های اصلی و فرعی بلوک بندی مزارع و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

 95-99 گزارش فنی  و مدیریت برنامه ریزی آبیاری مطالعه و طراحی سستم های آبیاری تحت فشار 
 95-99 ایجاد سیستم آبیاری نوین  اجرای طر  آبیاری تحت فشار 

 95-99 اجرای طر  بدون ایراد  فنی  نظارت براجرای طر 
 95-99 آموزش کشاورزان نظارت بر بهره برداری 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

مطالعه و طراحی سیستم های 
 آبیاری تحت فشار 

5310 5310 5310 5310 5310 26550 0 0 26550 

 202200 1145800 0 1348000 284000 284000 266000 266000 248000 اجرای طر  آبیاری تحت فشار

 0 54200 0 54200 11400 11400 10700 10700 10000 نظارت براجرای طر 

 0 40500 0 40500 8500 8500 8000 8000 7500 نظارت بر بهره برداری 

 228750 1240500 0 1469250 309210 309210 290010 290010 270810 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: اجرای طرح آبیاری تحت فشار در  اراضی کشاورزان استان بوشهر
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

مطالعه و طراحی سیستم های 
 آبیاری تحت فشار

 26550 25 گزارش فنی سازمان جهاد کشاورزی 99 95

 1348000 50 شبكه آبیاری سازمان جهاد کشاورزی 99 95 اجرای طر  آبیاری تحت فشار

 54200 15 افزایش راندمان سازمان جهاد کشاورزی 99 95 نظارت براجرای طر 

 40500 10 آموزش کشاورزان سازمان جهاد کشاورزی 99 95 نظارت بر بهره برداری
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 که های فرعی آبیاری و زهکشی)احداث  وبهسازی کانالهای آبیاری عمومی(عنوان پروژه پیشنهادی: احداث شب

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ارتقاء بهره وری و افزایش راندمان آبیاری دالیل انجام پروژه 

 بهبود زیرساخت های بخش کشاورزی با افزایش راندمان  انتقال  آب و صرفه جویی در مصرف آب اومتیارتباط پروژه با اقتصاد مق

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
کمك به بهبود زیرساخت های بخش کشاورزی سبب ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی خواهد شد و در نهایت ضمن جلوگیری از 

 روستاییان به شهرها باعث کاهش بیكاری خواهد شد. مهاجرت

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
احداث شبكه های فرعی آبیاری و 

 زهكشی
 2000 2000 1000 1000 500 170 100 هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان و باغداران لی پروژه ذینفعان اص

 تشكل آب بران ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 تسهیل در امر کشت و کار  -

 تسهیل در انتقال آب و آبیاری   -

 کاهش رشد علف های هرز   -

 کاهش استفاده از علف کش ها و حفظ محیط زیست -

 وضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفر4
 لزوم وجود تشكل آب بران  -

 لزوم وجود منابع آبهای سطحی در با دست   -

 توجیه اقتصادی طر  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ش راندمان آبیاری فراهم وری آب و افزایهدف از انجام پروبه احداث کانال های آبیاری از نوع پوشش بتنی است تا با کاهش عوامل موثر در هدررفت آب ، زمینه را جهت ارتقاء بهره 

 ش کشاورزی فراهم نماید.نماید و ضمن بهبود عملیات انتقال آب از منبع تأمین آب تا مزرعه، باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و شرایط را جهت تثبیت اشتغال در بخ

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 95-99 نقشه های اجرایی و براورد ریالی پروبه تهیه و تدوین مطالعات توجیهی،پایه

 95-99 افزایش آب قابل استفاده بهره بردار اجرای پروبه

 95-99 مشارکت بهره برداران در انجام کارها استقرار نظام بهره برداری و تحویل پروبه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 ن اعتبارمحل تامی میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95
 - 15000 - 15000 3500 3500 3000 3000 2000 مطالعات توجیهی،پایه

 - 300000 - 300000 70000 70000 60000 60000 40000 اجرای پروبه

استقرار نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

0 1000 1000 1500 1500 5000 - 5000 - 

          جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 مدیریت آب و خاک 99 95 مطالعات توجیهی،پایه
تهیه و تدوین نقشه های اجرایی 

 و براورد ریالی پروبه
10 15000 

 مدیریت آب و خاک 99 95 اجرای پروبه
ده بهره افزایش آب قابل استفا

 بردار
80 300000 

استقرار نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

 مدیریت آب و خاک 99 95
مشارکت بهره برداران در انجام 

 کارها
10 5000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تاٌمین و استحصال آب کشاورزی از محل طرحهای کوچک تاٌمین آب درسطح استان

 کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 استحصال آب موردنیاز اراضی کشاورزی   -

 حفظ خاک و منابع آب و جلوگیری از رسوب زایی در محل و کنترل سیل در مناطق  -

 تاٌمین آب موردنیازصنایع تبدیلی و فعالیتهای جنبی   -

 از نیروی کار  استفاده -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
اجرای سازه های تاٌمین و استحصال آب ضمن تاٌمین آب موردنیاز محصو ت موجب افزایش سرانه آنها و به تبع خودکفایی اقتصادی 

و افزایش تولیدات داخلی  اینگونه محصو ت در سطح ملی می شوند در ضمن با بكارگیری نیروی کارآمد و مولد منجر به ایجاد اشتغال
 می گردند . 

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 جلوگیری از مهاجرت نیروی کار   -

 خودکفایی اقتصادی در بعد محصو ت کشاورزی و تولید   -

 جلوگیری از خروج ارز از کشور -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 ش بینی هدفپی وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تاٌمین و استحصال آب کشاورزی از 
 محل طرحهای کوچك تاٌمین آب

 1 5/0 5/0 5/0 5/0 0 01/0 میلیون متر مكعب

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان و باغداران ذینفعان اصلی پروژه 

 تشكل آب بران ذینفعان بخش خصوصی 

 ذینفعان بر طرف می شود فهرست نیازهایی که از

 تسهیل در امر کشت و کار  -

 تسهیل در انتقال آب و آبیاری   -

 کاهش رشد علف های هرز   -

 کاهش استفاده از علف کش ها و حفظ محیط زیست  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار  زم

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 تاٌمین آب . جهتبهره برداری از سازه های احداثی  ی کوچك تاٌمین آب در مناطق مختلف، انجام عملیات اجرایی وشناسایی سازه ها انجام مطالعه ، پتانسیل یابی و 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 نتایر مطالعات برای اجرا انجام مطالعات در فازهای مختلف

99-95 
 تعیین مدیر و اعضا ء هیئت مدیره ایجاد تشكل و ساماندهی آن

 اجرای طر  های کوچك تأمین آب انجام عملیات اجرایی سازه

 مدیریت و نگهداری و مراقبت از سازه های احداث شده تشكیل نظام بهره برداری و تحویل پروبه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 عتبارمحل تامین ا میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 7200 0 7200 2000 1600 1400 1200 1000 انجام مطالعات در فازهای مختلف

 0 2500 0 2500 700 600 500 400 300 ایجاد تشكل و ساماندهی آن

 0 10700 0 10700 3000 2500 2000 1700 1500 انجام عملیات اجرایی سازه

برداری و تحویل  تشكیل نظام بهره
 پروبه

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تاٌمین و استحصال آب کشاورزی از محل طرحهای کوچک تاٌمین آب درسطح استان
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

ت در فازهای انجام مطالعا
 مختلف

95 99 
سازمان جهاد 
 کشاورزی

 7200 15 نتایر مطالعات برای اجرا

 2500 5 تعیین مدیر و اعضا ء هیئت مدیره ایجاد تشكل و ساماندهی آن

 10700 70 اجرای طر  های کوچك تأمین آب انجام عملیات اجرایی سازه

تشكیل نظام بهره برداری و 
 تحویل پروبه

و نگهداری و مراقبت از  مدیریت
 سازه های احداث شده

10 0 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد تشکل آب بران

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 واگذاری امور به بخش خصوصی -
 گری دولت  کاهش تصدی –
 مشارکت بهره برداران در اجرای طرحها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 ارتباط مستقیم با تولید در بخش کشاورزی و  افزایش درآمد کشاورزان -
 کاهش وابستگی به واردات محصو ت کشاورزی -
 حفظ و صیانت از منابع سرزمینی جهت نسلهای آینده -
 و معضالت اجتماعی منتر از مهاجرت کشاورزان کاهش مشكالت شهر نشینی-

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش تولید محصول در اراضی کشاورزی-
 افزایش درآمد و خوداتكایی کشاورزان -
 وابستگی  تقویت بنیه مالی و اقتصادی کشور از طریق خوداتكائی و خودکفائی در تولید محصو ت کشاورزی و عدم-

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 5 5 4 4 4 1 0 تعداد ایجاد تشكل آب بران

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان و باغداران  ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ینه خدمات پیمانكاری و مشاوره ای بخش خصوصی فعال در زم -

 بخش صنعت و صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی -

 عدم وابستگی بهره برداران به  بخشهای  دولتی فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 انجام خدمات مشاوره ای مرتبط با اجرای طر  -
 یر و مشارکت های مردمی ترو-
 ایجاد تشكل های مرتبط با موضوع-

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 این پروبه به منظور واگذاری کار به بخش خصوصی -

 کاهش تصدی گری دولت -

 مشارکت مستقیم بهره برداران در اجرای طرحها پیشنهاد گردیده است -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-96 تهیه و تدوین نقشه های اجرایی و براورد ریالی پروبه عات توجیهی،پایهمطال

 96-97 ایجاد تشكل طراحی ایجاد تشكل آب بران

 97-99 واگذاری کار به بخش خصوصی اجرای پروبه

 98-99 مشارکت بهره برداران در انجام کارها استقرار نظام بهره برداری و تحویل پروبه

 نیاز پروژه :   )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 3500 0 3500 0 0 0 1500 2000 مطالعات توجیهی،پایه

 0 2000 0 2000 0 0 1000 1000 0 طراحی ایجاد تشكل آب بران

 0 3000 0 3000 1000 1000 1000 0 0 اجرای پروبه

استقرار نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

0 0 0 1000 1000 2000 0 2000 0 

 0 10500 0 10500 2000 2000 2000 2500 2000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد تشکل آب بران
 برنامه زمانبندی: -8

 ینههز وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 96 95 مطالعات توجیهی،پایه

سازمان جهاد 
 کشاورزی

تهیه و تدوین نقشه های اجرایی و 
 براورد ریالی پروبه

10 3500 

 2000 10 ایجاد تشكل 97 96 طراحی ایجاد تشكل آب بران

 99 97 اجرای پروبه
واگذاری کار به 

 بخش خصوصی
70 3000 

استقرار نظام بهره برداری و 
 تحویل پروبه

98 99 
مشارکت بهره برداران در انجام 

 کارها
10 2000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احیاء و مرمت قنوات در استان بوشهر

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ترین منبع تامین آب به صورت ثقلی  استفاده بهینه از ارزان -

 حفظ و سالمت سازه تامین آب ) قنوات (  -

 افزایش دبی آستحصال و به تبع افزایش سطح زیر کشت -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ایجاد اشتغال مستمر  و کاهش بیكاری -

 ارتباط مستقیم با تولید در بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان -
 ی به واردات محصو ت کشاورزیکاهش وابستگ -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش تولید محصول در اراضی کشاورزی -

 افزایش درآمد و خوداتكایی کشاورزان  -
 تولید محصو ت کشاورزی و عدم وابستگی  ایجاد امنیت غذایی در -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
بازسازی و نوسازی و احیاء و مرمت 

 قنوات
 10 10 7 5 2 32/0 21/0 کیلومتر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مالكین قنات -کشاورزان بهره بردار از قنوات ذینفعان اصلی پروژه 

 پیمانكاران   ذینفعان بخش خصوصی 

 که از ذینفعان بر طرف می شودفهرست نیازهایی 
 کاهش هزینه های استحصال آب از جمله کاهش هزینه سوخت  -

 تأمین دائمی آب مورد نیاز -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تأمین اعتبار مورد نیاز 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 در محل و سپس بهره برداری و شیوه بهینه استفاده از آن  احیاء بازسازی و مرمت قنوات و اجرای دقیق سازه ای و عملیات فیزیكی

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 نتایر مطالعات برای اجرا انجام مطالعات در فازهای مختلف

 95-99 تعیین مدیر و اعضا ء هیئت مدیره ایجاد تشكل و ساماندهی آن

 95-99 بازسازی و مرمت قنات انجام عملیات اجرایی سازه

 95-99 مدیریت و نگهداری و مراقبت از سازه تشكیل نظام بهره برداری و تحویل پروبه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 2800 4200 7000 1800 1600 1400 1200 1000 لفانجام مطالعات در فازهای مخت

 0 1200 1800 3000 1000 800 500 400 300 ایجاد تشكل و ساماندهی آن

 0 12400 18600 31000 9000 8000 7000 4000 3000 انجام عملیات اجرایی سازه

تشكیل نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

1400 1600 1800 2000 2200 9000 5400 3600 0 

 0 20000 30000 50000 14000 12400 10700 7200 5700 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احیاء و مرمت قنوات در استان بوشهر
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

انجام مطالعات در فازهای 
 مختلف

95 99 

جهاد  سازمان 
 کشاورزی

 7000 10 نتایر مطالعات برای اجرا

 3000 5 تعیین مدیر و اعضا  هیئت مدیره 99 95 ایجاد تشكل و ساماندهی آن

 31000 70 بازسازی و مرمت قنات 99 95 انجام عملیات اجرایی سازه

تشكیل نظام بهره برداری و 
 تحویل پروبه

95 99 
مدیریت و نگهداری و مراقبت از 

 سازه
15 9000 
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 نوسازی اراضی خارج از شبکه مدرن در استان بوشهر و عنوان پروژه پیشنهادی: تجهیز

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 رتقاء بهره وری و افزایش راندمان آبیاری ساماندهی استفاده از اراضی کشاورزی با هدف ا -

 افزایش کمیت و کیفیت محصول  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
بهبود زیرساخت های بخش کشاورزی با ساماندهی استفاده از اراضی کشاورزی  و افزایش راندمان  انتقرال  آب و صررفه جرویی در     -

 مصرف آب 

 افزایش بهره وری و مقابله با خشكسالی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

کمك به بهبود زیرساخت های بخش کشاورزی سبب ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی خواهد شد و در نهایت ضمن جلروگیری از  
 مهاجرت روستاییان به شهرها و مقابله با خشكسالی باعث کاهش بیكاری خواهد شد.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تجهیزونوسازی اراضی خارج از 

 شبكه مدرن
 4500 4500 3000 2000 1000 0 0 هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان و باغداران ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تعاونی های تولید  -

 یمانكاران و مشاورانپ  -

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 کاهش هزینه های بخش کشاورزی  -

 رفع مشكالت کشاورزی به روش سنتی با اجرای مكانیزاسیون  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تأمین اعتبار مورد نیاز 

 ـ شرح کلی پروژه:  5

ارتقراء بهرره وری   اقداماتی چون تسطیح اراضی، یكپارچه سازی، اجرای سیستم های نوین آبیاری، احداث کانال های آبیاری و جاده های بین مزارع ، زمینه جهت با انجام  پروزهدر این 
 آب فراهم گردیده و ضمن افزایش تولید زمینه  زم جهت تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی فراهم می گردد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96-99 تهیه اسناد مناقصه و نقشه های اجرایی پروبه انجام مطالعات

 96-99 انتخاب پیمانكار و اجرای پروبه اجرا

 96-99 استقرار نظام بهره برداری و تحویل به بهره برداران تحویل به بهره بردار

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 16500 0 16500 5500 5000 3500 2500 0 انجام مطالعات

 0 430000 0 430000 170000 150000 70000 40000 0 اجرا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل به بهره بردار

 0 446500 0 446500 175500 155000 73500 42500 0 جمع
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 نوسازی اراضی خارج از شبکه مدرن در استان بوشهر و عنوان پروژه پیشنهادی: تجهیز
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 96 انجام مطالعات
سازمان جهاد 
 کشاورزی

قشه های تهیه اسناد مناقصه و ن
 اجرایی پروبه

15 16500 

 430000 75 انتخاب پیمانكار و اجرای پروبه 99 96 اجرا

 99 96 تحویل به بهره بردار
استقرار نظام بهره برداری و تحویل 

 به بهره برداران
10 0 
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 بوشهر عنوان پروژه پیشنهادی: تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی وبندهای انحرافی مستقل در استان

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 افزایش توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 زهكشی اراضی و افزایش میزان بهره وری از خاکها  -
 ارتقاء بهره وری و افزایش راندمان آبیاری -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 افزایش راندمان محصول در واحد سطح  -

 ایجاد خودکفایی محصول  -

 جلوگیری از مهاجرت -

 جلوگیری از خروج ارز  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

کمك به بهبود زیرساخت های بخش کشاورزی سبب ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی خواهد شد و در نهایت ضمن جلوگیری از 
 و افزایش تولید خواهد شد. مهاجرت روستاییان به شهرها باعث کاهش بیكاری

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای 
 مخزنی و بندهای انحرافی مستقل

 8000 8000 3000 2000 2000 32 0 هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 دولت  -

 کشاورزان    -

 بهربرداران  -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 کشاورزان محلی  -

 پیمانكاران   -

 مشاورران  -

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 کاهش هزینه های استحصال آب از جمله کاهش هزینه سوخت  -
 نیاز تأمین دائمی آب مورد -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تأمین اعتبار مورد نیاز 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 وری آب و افزایش راندمان آبیاری فراهمهدف از انجام پروبه احداث کانال های آبیاری از نوع پوشش بتنی است تا با کاهش عوامل موثر در هدررفت آب ، زمینه را جهت ارتقاء بهره 

 ش کشاورزی فراهم نمایدنماید و ضمن بهبود عملیات انتقال آب از منبع تأمین آب تا مزرعه، باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و شرایط را جهت تثبیت اشتغال در بخ

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 99-96 رد ریالی پروبهتهیه و تدوین نقشه های اجرایی و براو مطالعات توجیهی،پایه

 99-96 افزایش آب قابل استفاده بهره بردار اجرای پروبه

 99-96 مشارکت بهره برداران در انجام کارها استقرار نظام بهره برداری و تحویل پروبه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 13000 0 13000 3500 3500 3000 3000 0 مطالعات توجیهی،پایه

 0 205000 0 205000 70000 70000 35000 30000 0 اجرای پروبه

استقرار نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

0 1000 1000 1500 1500 5000 0 5000 
0 

 0 34000 39000 75000 75000 223000 0 223000 0 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی وبندهای انحرافی مستقل در استان بوشهر
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 96 مطالعات توجیهی،پایه
سازمان جهاد 
 کشاورزی

ین نقشه های اجرایی و تهیه و تدو
 براورد ریالی پروبه

15 13000 

 205000 75 افزایش آب قابل استفاده بهره بردار 99 96 اجرای پروبه

استقرار نظام بهره برداری و 
 تحویل پروبه

96 99 
مشارکت بهره برداران در انجام 

 کارها
10 5000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: کاهش امالح محلول در خاك

 سازمان جهاد کشاورزی وان دستگاه اجرایی:عن

 ارتقاء توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 کمبود ماده آلی خاک -
 کاهش تولید محصو ت کشاورزی در اراضی آبی  -
 کاهش در آمد و با  بودن هزینه های تولید نسبت به در آمد -
 مهاجرت کشاورزان لم یزرع شدن اراضی و -
 هدر رفت منابع آبی و کاهش ضریب بهره وری از منابع آبی -
 پایین بودن ضریب توسعه بخش کشاورزی -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 ارتباط مستقیم با تولید در بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان -
 کاهش وابستگی به واردات محصو ت کشاورزی -
 سرزمینی جهت نسلهای آینده حفظ و صیانت از منابع -

 رشد و توسعه بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت -

 کاهش مشكالت شهر نشینی و معضالت اجتماعی منتر از مهاجرت کشاورزان -
 با  بردن توان و ضریب بهره وری مطلوب و مفید از منابع خاکی موجود -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تولید محصول در اراضی کشاورزیافزایش  -
 افزایش درآمد و خوداتكایی کشاورزان  -
 تقویت بنیه مالی و اقتصادی کشور از طریق خوداتكائی و خودکفائی در تولید محصو ت کشاورزی و عدم وابستگی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
کاهش امال  محلول در خاک از 

طریق زهكشی و اضافه نمودن مواد 
 معدنی

 1 1 1 0.5 0.5 0 0 هزار هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان و باغداران  ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 بخش خصوصی فعال در زمینه خدمات پیمانكاری و مشاوره ای  -
 ایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزیبخش صنعت و صن-

 فهرست نیازهایی از ذینفعان بر طرف می شود
 کاهش عملیات آبشویی -
 کاهش عملیات زهكشی  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 انجام خدمات مشاوره ای مرتبط با اجرای طر  -
 ترویر و مشارکت های مردمی  -
 موضوعایجاد تشكل های مرتبط با  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
م ضرر تر از زهكشی اراضی و یا از در این پروبه برای جلوگیری از اثرات زیان آور خاک های شور و قلیایی و از بین بردن نمك های آن و یا تبدیل نمك های مضر به نمك های ک

 امال  معدنی استفاده می شود.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ سخروجی ملمو عنوان فاز

 96-95 شناسایی پتانسیل های موجود مطالعات مكانیابی و شناخت اراضی مستعد

 99 کاهش امال  و افزایش حاصلخیزی خاک عملیات اجرایی طر 

 99-96 جلوگیری از شور شدن اراضی نظارت و اموزش بهره برداران
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 عنوان پروژه پیشنهادی: کاهش امالح محلول در خاك

 رد نیاز پروژه :   )میلیون ریال(ـ اعتبار مو 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 10000 0 10000 0 0 0 5000 5000 مطالعات

 0 130000 0 130000 50000 50000 20000 10000 0 عملیات اجرایی

 0 4000 0 4000 1000 1000 1000 1000 0 آموزش و نظارت

 0 144000 0 144000 51000 51000 21000 16000 5000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 96 95 مطالعات

سازمان جهاد 
 کشاورزی

طراحی و نقشه و مشخصات اجرایی 
 پروبه

10 10000 

 99 96 عملیات اجرائی
ش شوری و افزایش کاه

 حاصلخیزی خاک
85 130000 

 99 96 آموزش و نظارت
تعامل و هماهنگی مطلوب در 
 راستای نیل به اهداف طر 

5 4000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: آموزشهای تخصصی بهره برداران

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
باتوجه به اهداف اقتصادمقاومتی ارتقاءدانش فنی وآگاهی بهره برداران می تواندظرفیتهاوپتانسیلهای بالقوه رادربخرش کشراورزی بالفعرل    

 نموده و منجربه افزایش تولیدشود.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 افزایش تولیدآموزش بهره برداران مستقیماًدر -

 .کمك به اقتصاد خانواده و استقالل وخودکفایی کشورنقش دارد -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 کاهش هزینه های تولید -

 ارتقاءسالمت محصو ت غذایی–افزایش تولیددرواحدسطح  -

 ش کارایی مصرف آب درتولیدمحصو تافزای -

 به تولیدروستاییجلوگیری ازمهاجرت به شهرهاوکمك  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 20000 17000 15000 13000 10000 7200 3900 نفر بهره بردارانی فنی توانمندساز

ی ت ازصندوقهایتوسعه وحما
 ییاعتبارات خردزنان روستا

 15 15 15 15 15 36 15 صندوق

 3500 3000 2200 1500 1200 1000 700 نفر ییزنان روستای توانمندساز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 و زنان روستایی بهره برداران بخش کشاورزی ذینفعان اصلی پروژه 

 تشكلهای مرتبط بابخش،مصرف کنندگان ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 افزایش درآمدکشاورزان ودرنهایت بهبودسطح زندگی آنان -

 توانمند سازی زنان روستایی -

 پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : ـ 4

  موضوع ومتخصص کارشنا  یانسان یروین -

 یکشاورز جهاد مراکز سطح در یآموزش وامكانات ابزار  -

  وشهرستانها مراکز ییوخودرو یبانیپشت امكانات -

  یفن یها یومحتو یکاربرد یفن العملها ستورد نیتدو -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 شامل: در این پروبه ها با هدف افزایش بهره وری نهاده ها علی الخصوص آب آموزش های  زم به بهره برداران داده خواهد شد که مراحل این آموزش

  مخاطبین شناسایی -

  هدف های گروه  آموزشی های نیاز تعیین  -

  ومخاطب موضوع با متناسب آموزشی روشهای تعیین  -

  استان زراعی تقویم براسا   آموزشی ریزی برنامه  -

 آموزش می باشد. اثربخشی و بررسی برنامه اجرای  -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 99-95 ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران آموزش

 )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 19200 24200 6000 5500 5200 4000 3500 آموزش

 0 5000 19200 24200 6000 5500 5200 4000 3500 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 95 آموزش
سازمان جهاد 
 کشاورزی

 24200 100 آموزش
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 عنوان پروژه پیشنهادی: جذب موادخام کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 ارتقاء توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 د ارزش افزوده محصو ت کشاورزی ایجا  -

 جلوگیری از ضایعات بخش کشاورزی  -

 کمك به توسعه بخش کشاورزی -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
با اجرای این پروبه میتوان به حداکثر بهره وری با حداقل هزینه رسید وکاهش ضایعات در این بخش باعث کاهش هزینه تولید وارتقاء 

 دی خواهد شد.کیفیت محصو ت تولی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تولید محصول با کیفیت  -

 افزایش راندمان در بخش کشاورزی   -

 عدم وابستگی به خارج  -

 افزایش صادرات صنایع تبدیلی و ارزآوری   -

 تكیه بر محصو ت داخلی   -

 ایجاد اشتغال وجلوگیری از بحران بیكاری  -

 روژه:ـ اهداف کمی پ 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 67 64 61 58 55 38 69 هزارتن جذب موادخام کشاورزی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

  و کشاورزان بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و شاغلین تولیدکنندگان ذینفعان اصلی پروژه 

 صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 محصو ت کشاورزی  افزایش راندمان تولید -

 با رفتن کیفیت محصو ت تولیدی در بخش  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 اعطای تسهیالت بانكی در بخش سرمایه در گردش -

 ی معوق استمهال تسهیالت بانك  -

 تاکید براتمام طرحهای نیمه تمام   -

 کاهش تعرفه های صادراتی برای واحدهای تولیدی صادراتی  -

 کاهش تعرفه های انربی )آب برق وسوخت(   -

 وجود زیر ساختهای  زم جهت ایجاد صنایع تبدیلی   -

  ـ شرح کلی پروژه: 5

بخش می باشد. با اجرای این پروبه ها و کاهش ضایعات و افزایش جذب مواد خام کشاورزی زمینه بیشتر و بهتری  این پروبه در بخش صنایع تبدیلی یكی از اهداف اصلی وکالن این

اشرتغال بیشرتر و پایردار در ایرن      برای توسعه بخش کشاورزی وهمچنین جذب مواد خام کشاورزی با کیفیت با تر در بخش صنایع تبدیلی فراهم خواهد شد.و از طرفی موجبات ایجاد

 خش را فراهم خواهد ساخت.ب

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 افزایش کیفیت محصول تولیدی –کاهش ضایعات  جذب موادخام کشاورزی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی یاستان جمع 99 98 97 96 95

 1934400 0 0 1934400 532000 449800 378000 314600 260000 جذب مواد خام کشاورزی

 1934400 0 0 1934400 532000 449800 378000 314600 260000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1934400 %100 تولید محصول صنایع کشاورزی 99 95 کشاورزی جذب موادخام
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 عنوان پروژه پیشنهادی: بازسازی ونوسازی واحدهای تولیدی

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 ارتقاء توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 وتجهیز ات  بروز نمودن ماشین آ ت  -

 ایجاد ارزش افزوده محصو ت کشاورزی   -

 جلوگیری از ضایعات بخش کشاورزی  -

 کمك به توسعه بخش کشاورزی -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
با اجرای این پروبه میتوان به حداکثر بهره وری با حداقل هزینه رسید وکاهش ضایعات در این بخش باعث کاهش هزینه تولید وارتقاء 

 یفیت محصو ت تولیدی ک

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تولید محصول با کیفیت  -

 افزایش راندمان در بخش کشاورزی  -

 عدم وابستگی به خارج  -

 افزایش صادرات صنایع تبدیلی و ارزآوری   -

 تكیه بر محصو ت داخلی  -

 ایجاد اشتغال وجلوگیری از بحران بیكاری  -

 کمی پروژه: ـ اهداف 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 6 5 6 5 5 0 0 واحد بازسازی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 و کشاورزانبخش صنایع تبدیلی کشاورزی  ذینفعان اصلی پروژه 

 صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی ذینفعان بخش خصوصی 

 ازهایی که از ذینفعان بر طرف می شودفهرست نی
 افزایش راندمان تولیدمحصو ت کشاورزی  -

 با رفتن کیفیت محصو ت تولیدی در بخش  -

 کاهش انربی مصرفی  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 اعطای تسهیالت بانكی در بخش سرمایه در گردش -

 استمهال تسهیالت بانكی معوق   -

 طرحهای نیمه تمام  تاکید براتمام -

 کاهش تعرفه های صادراتی برای واحدهای تولیدی صادراتی -

 کاهش تعرفه های انربی )آب برق وسوخت(  -

 وجود زیر ساختهای  زم جهت ایجاد صنایع تبدیلی  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ن پروبه کارگاههای وکارخانه های صنایع تبدیلی بازسازی ونوسرازی شرده وتجهیرزات    این پروبه در بخش صنایع تبدیلی یكی از اهداف اصلی وکالن این بخش می باشد. با اجرای ای

لید ، افزایش اشرتغال ، بهبرود کیفیرت    وماشین آ ت موجود که در اثر گذشت زمان مستهلك وفرسوده شده اند بازسازی ونوسازی میشوند.تاثیر این کار وخروجی آن افزایش راندمان تو
 مصرف انربی وکاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی خواهد بود محصو ت تولید شده ، کاهش

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 بهبود کیفیت محصول –افزایش تولید  بازسازی ونوسازی واحدهای صنایع کشاورزی

 ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون  7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 135000 0 0 135000 30000 25000 30000 25000 25000 بازسازی و نوسازی

 135000 0 0 135000 30000 25000 30000 25000 25000 جمع
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 یعنوان پروژه پیشنهادی: بازسازی ونوسازی واحدهای تولید

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 135000 %100 افزایش تولید صنایع کشاورزی 99 95 بازسازی و نوسازی
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 و تنوبه ( عنوان پروژه پیشنهادی: احداث شهرك گلخانه ای در شهرستان دیلم و شهرستان دشتستان )بویری ،تنگ ارم

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 استفاده بهینه ازمنابع آب وخاک -

 انربی ونهاده ها -

 استقرارصنایع تبدیلی -

 تولید تكمیلی وسایرواحدهای مرتبط درشهرکهابه منظورتكمیل زنجیره -

 وگسترش کشاورزی صنعتی ودانش بیان ایجادزیرساختها -

 کاربردتكنولوبی وفنآوری نوین -

 افزایش کیفی وکمی تولیدات کشاورزی -

 تامین امنیت غذایی -

 تولیدمحصو ت گلخانه ای باکیفیت و سالم برای ارتقای سالمت جامعه  -

 دهایجادفرصتهای شغلی وپایدارومولدبرای نیروهای تحصیلكرده ماهروسا -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

  شناسایی وتمرکزبرفعالیتها و زنجیره های مزیت داراقتصادی -

  احیا و به حرکت درآوردن تولیدداخلی  -

  دانش بنیان شدن بخشهای مهم اقتصادی وکشاورزی  -

 بهره برداری از بخش هایی که قبال در آنهاسرمایه گذاری کالن شده است  -

 بی افزایش بهره وری انر -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

    توسعه کشت های ارگانیك در راستای تامین امنیت غذایی کشوربه همراه ارتقای سالمت جامعه -

 وتوانمندیهای استان ها پتانسیل استفاده بهینه از  -

 افزایش تولیدات داخلی وصادرات محصو ت وکاهش واردات -

    رونق اقتصادی درجوامع روستاییایجادفرصتهای شغلی و -

 کاهش ضایعات محصو ت کشاورزی باپیش بینی صنایع تبدیلی  -

ارتقاء ارزش افزوده محصو ت کشاورزی با تنوع بخشی و فعالیت های مكمل و اقتصادی  به ویژه  استقرار صنایع تبدیلی، تكمیلی   -
 و نگهدارنده

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 ه گیریواحد انداز عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 مطالعات

 هكتار
0 363 0 0 0 0 0 

 0 0 120 120 123 0 0 یاحداث شهرک گلخانه ا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بهره برداران کشاورزی و فازغ التحصیالن بخش کشاورزی ذینفعان اصلی پروژه 

 ران و بهره برداران بخش کشاورزیسرمایه گذا ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 تحقق سیاستهای کلی وزارت جهادکشاورزی درراستای استفاده بهینه ازمنابع آب وخاک وارتقاءسالمت غذایی -
 افزایش عملكردفنی واقتصادی بخش خصوصی -

 تولیدشغل واشتغال زایی پایدار -

 ات و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزام4
 نجام مطالعات آمایش استعداد یابی و مكان یابی اراضی مستعدا -

 مناسب وقابل دسترسی با پذیرش اجتماعی با  -
 امكان سنجی و تامین حامل های انربی شامل برق -

 آب -
 گازو مخابرات و زمین -

 انجام طراحی های پایه و تفصیلی -
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 انه ای در شهرستان دیلم و شهرستان دشتستان )بویری ،تنگ ارم و تنوبه (عنوان پروژه پیشنهادی: احداث شهرك گلخ

 ـ شرح کلی پروژه:  5
باشردومرحله اجراشرامل   پروبه احداث شهرک های کشاورزی وگلخانه ای ازدومرحله مطالعات واجراتشكیل میشودکه مرحلره مطالعرات شرامل فازشرناخت،امكان سرنجی وطراحری می      

 :زیرساخت شامل.ه استایجادزیرساخت واحداث ساز

 تسطیح وقطعه بندی  -

 حصارکشی  -

 جدول بندی  -

 جاده دسترسی به شهرک -

 جاده بین گلخانه ها  -

 انشعاب  -

 داخلی برق، گاز و آب و مخابرات.های  انتقال و شبكه -

 سیستم جمع آوری فاضالب -

دماتی و پشتیبانی فنی شامل صنایع تبدیلی، سردخانه، واحد بسته بندی و سالن کنترل  زم به توضیح است در شهرک های مذکور واحد های خمی باشد .  ساختمان نگهبانی و....  -
 نیز تعبیه شده است.
 موقعیت جغرافیایی :

پهنه با مشخصات زیر جهت احداث شهرک های گلخانه ای گزینش شده است : 1پهنه  و شهرستان دیلم  2در حوزه شهرستان دشتستان   
هكتار گلخانه و واحد های خدماتی و پشتیبانی . 60هكتار و پیش بینی  120ین پروبه تنگ ارم با مساحت زم– 1  
 هكتار گلخانه و واحد های خدماتی و پشتیبانی . 80هكتار و پیش بینی  120پروبه بویری با مساحت زمین – 2
  هكتار گلخانه و واحد های خدماتی و پشتیبانی. 80هكتار و پیش بینی  123پروبه تنوب با مساحت -3

 منبع تامین آب :
 تامین آب سه محدوده فوق از منابع آبهای سطحی و غیر متعارف می باشد .

 محل برداشت آب جهت شهرک گلخانه ای تنگ ارم ، سد تنگ ارم و برای شهرک گلخانه ای بویری ، سد رئیسعلی دلواری تعیین شده است.
 ا استفاده از آب شیرین کن می باشد. محل برداشت آب جهت شهرک گلخانه ای تنوب دیلم از آب دریا ب

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-94 2و  1پایان مطالعات شناخت فاز  مطالعات -1فاز

 95 استعدادیابی ومكانیابی شهرکهای کشاورزی فازشناخت -1-1

 95 امكان سنجی اجرای شهرکهای کشاورزی فازیك -1-2

 95 ی شهرک های کشاورزیطراحی پایه وتفصیل فازدو -1-3

 95 آماده سازی فضای ایجادسازه های گلخانه ای زیرساخت -2فاز 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 8934 0 8934 0 0 0 0 8934 مطالعات )سایر(

 0 272250 3635250 907500 0 0 300000 300000 307500 ها زیرساخت

 1561300 0 0 1561300 0 0 396000 586400 578900 احداث سازه 

 1561300 281184 3635250 2477734 0 0 696000 886400 895334 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه فعالیتوزن  خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 97 94 مطالعات -1فاز

 سازمان جهاد کشاورزی

 8934 %10 اتمام مطالعات طر 

 900 %0.04 تهیه گزارش مطالعاتی 31/3/95 1/2/94 مطالعات فازشناخت

 1500 %0.06 امكان سنجی اجرایی 30/6/95 1/4/95 مطالعات فازیك

 6534 %0.9 طراحی پایه وتفصیلی 30/9/95 1/7/95 مطالعات فازدو

 907500 %37 اجرای زیرساختها 31/4/96 1/10/95 زیرساخت ها -2فاز

 15613000 %62 تكمیل شهرکهای کشاورزی 1/5/97 1/5/96 سازه گلخانه -3فاز 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقاء مکانیزاسیون

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 ان تولید ملیارتقاء تو عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 پایین بودن ضریب مكانیزاسیون -

 افزایش هزینه های موجود -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 اتكا بیشتر به تولیدات ماشین ها و ادوات کشاورزی داخلی  -

 بهره وری بیشتر از منابع تولید از جمله آب و خاک  -

 فزایش بهره وری انربیافزایش تولید و ا -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 کاهش هزینه های تولید  -

 افزایش تولید -

 اقتصادی تر نمودن تولیدات محصو ت  کشاورزی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 27/1 23/1 19/1 15/1 1/1 04/1 98/0 اسب بخار در هكتار یزاسیونضریب مكان

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی ذینفعان اصلی پروژه 

 شرکت ها و سازندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی ذینفعان بخش خصوصی 

 فهرست نیازهایی از ذینفعان بر طرف می شود
 هش هزینه های تولید،تولید پایدار و اقتصادی محصو ت کشاورزیکا -

 افزایش اشتغال در بخش کشاورزی   -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تخصیص به موقع اعتبار جهت تامین ماشین ها و ادوات کشاورزی مورد نیاز کشاورزان -

 ها و ادوات کشاورز ازندگان ماشینبررسی و رفع موانع تولید شرکت ها و س -

 ترویر و آموزش بهره برداران  -

 ـ شرح کلی پروژه: 5
کیفی محصو ت کشاورزی و پایداری در با اجرای این پروبه ضمن ورود انواع ماشین های کشاورزی نظیر تراکتور ها و کمباین ها و سایر ادوات های مورد نیاز شاهد افزایش کمی و 

 تولید خواهیم بود.

 ی پروژه : ـ فاز بند 6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 افزایش ماشین آ ت و ادوات کشاورزی ارتقا ضریب مكانیزاسیون

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 410000 0 0 410000 80000 80000 80000 80000 90000 افزایش ضریب مكانیزاسیون

 410000 0 0 410000 80000 80000 80000 80000 90000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 سازمان جهاد کشاورزی 29/12/95 1/1/95 افزایش ضریب مكانیزاسیون
كانیزه شدن عملیات م

 کشاورزی
100 410000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: استفاده از آبهای نامتعارف  در کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی عنوان دستگاه اجرایی:

 ارتقاء توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 استفاده بهینه از منابع آبی موجود و کشاورزی  کمبود منابع آب موجود در بخش  - دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ارتباط مستقیم با تولید در بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان -
 کاهش وابستگی به واردات محصو ت کشاورزی -
 حفظ و صیانت از منابع آبی  جهت نسلهای آینده -

بر نتایج مورد انتظار این پروژه 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تولید محصو ت کشاورزی با استفاده از منابع آبی نامتعارف  -
 افزایش درآمد و خوداتكایی کشاورزان  -
 کاهش استفاده از منابع آب و خاک پایه  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 1.2 1.3 1 1 0.79 0 0 میلیون مترمكعب فاده از آبهای نامتعارفاست

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کشاورزان و باغداران و تشكلها ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 بخش خصوصی فعال در زمینه خدمات پیمانكاری و مشاوره ای  -
 مرتبط با بخش کشاورزی صنایع -

 که از ذینفعان بر طرف می شودفهرست نیازهایی 
 کاهش هزینه کرد بهره برداران در استحصال آب -
 تأمین آب مورد نیاز -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 انجام خدمات مشاوره ای مرتبط با اجرای طر  -
 ایجاد تشكل های مرتبط با موضوع -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 .یری از برداشت بی رویه آب های زیر زمینی و تولید محصول با استفاده از آب های نامتعارف پیشنهاد شده استاین پروبه به منظور جلوگ

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 96-95 تهیه و تدوین نقشه های اجرایی و براورد ریالی پروبه مطالعات توجیهی،پایه

 98-96 استفاده بهره بردار افزایش آب قابل اجرای پروبه
 99-98 مشارکت بهره برداران در انجام کارها استقرار نظام بهره برداری و تحویل پروبه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 3500 0 3500 0 0 0 1500 2000 مطالعات توجیهی،پایه

 0 5000 0 5000 0 2000 2000 1000 0 اجرای پروبه

استقرار نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

0 0 0 1000 1000 2000 0 2000 0 

 0 10500 0 10500 1000 3000 2000 2500 2000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی بوطهول مرمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 96 95 مطالعات توجیهی،پایه

 سازمان جهاد کشاورزی

تهیه و تدوین نقشه های 
 اجرایی و براورد ریالی پروبه

10% 3500 

 98 96 اجرای پروبه
افزایش آب قابل استفاده بهره 

 بردار
80% 5000 

استقرار نظام بهره برداری و 
 تحویل پروبه

98 99 
برداران در مشارکت بهره 

 انجام کارها
10% 2000 
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 هکتار از نخیالت آبپخش170عنوان پروژه پیشنهادی: اصالح شیوه آبیاری نخیالت در سطح 

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء بهره وری

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ود  استفاده بهینه از آب موج -

 ارتقاء بهره وری آب   -

 محصول افزایش تولید -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 حمایت ازتولیدات داخلی -

 خود کفایی  و امنیت غذایی -

 افزایش درآمد و رفاه کشاورزان  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 صول و افزایش تولید  مح کاهش هزینه های تولید، بهبود کیفیت -

 مصرف آب کمتر  -

 بهبود زیرساخت های بخش کشاورزی  -

 ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی   -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 مطالعه طر  

 هكتار
0 170 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 170 0 0 اجرای طر 

 عان اصلی پروژه : ـ ذینف 3

 منطقه کشاورزان ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ز فعال در زمینه آبیاری تحت فشارمشاوران و پیمانكاران مجا -

 تولیدکنندگان لوله  -

 و تجهیزات آبیاری تحت فشاراتصا ت  -

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 که موجب تثبیت اشتغالیاری کم در اختیار باغداران قرار  می گیرد  آب به میزان کافی  و با دور آب -

 افزایش تولید و درآمد بهره برداران می شود. -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 انجام مطالعات اجتماعی -

 تهیه نقشه کاداستر، ایجاد تشكل آب بران   -

 انجام مطالعه و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار  -

 امین اعتبار دولتی مورد نیاز جهت اجرای طر ت -

 ر شر  کلی پروبه:  5
فتن آب و توسعه شبكه های آبیاری درراستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در اصال  الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی  و مبارزه با اسراف  و به منظور جلوگیری از هدر ر

هكتار  از اراضی منطقه آبپخش  170تفاده بهینه از آب موجود  و ارتقاء بهره وری آب  و تامین امنیت غذایی ، و افزایش تولید در سطح تحت فشار در سطح استان،این طر   جهت اس
 گیرد . انجام می

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 94 تهیه نقشه مشخصات و دفترچه طراحیگزارش فنی  و  نقشه برداری و مطالعه و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

 95-94 تشكیل زیر ساخت ها مورد نیاز احداث زیر ساخت

 95-94 ایجاد  یك شبكه آبیاری مدرن در منطقه اجرای طر  آبیاری تحت فشار
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 هکتار از نخیالت آبپخش170عنوان پروژه پیشنهادی: اصالح شیوه آبیاری نخیالت در سطح 

 پروژه :   )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد نیاز 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

نقشرره برررداری، مطالعرره  و طراحرری 
 سیستم آبیاری تحت فشار

3900 0 0 0 0 3900 0 3900 0 

 0 0 24000 24000 0 0 0 18000 6000 احداث زیر ساخت

ر در اجرای طر  آبیاری تحرت فشرا  
 اراضی

0 21176 0 0 0 21176 0 18000 3176 

 3176 21900 24000 49076 0 0 0 36000 9900 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 94 94 نقشه برداری و مطالعه و طراحی

 سازمان جهاد کشاورزی

یه نقشه گزارش فنی  و ته
 مشخصات و دفترچه طراحی

30 3900 

 95 94 احداث زیر ساخت
ایجاد  یك شبكه آبیاری 

 مدرن در منطقه
40 24000 

اجرای طر  آبیاری تحت فشار 
 در اراضی

95 96 
ایجاد  یك شبكه آبیاری 

 مدرن در منطقه
30 21176 
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 تامین وتوزیع ملکه اصالح نژادشدهعنوان پروژه پیشنهادی: 

 ن دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزیعنوا

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء بهره وری

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 بهبودصفات کلنی زنبورعسل وافزایش گرده افشانی -

 افزایش تولیدعسل وموم،افزایش مقاومت زنبورعسل درمقابل بیماریهاوشرایط سخت -

 ینه های پرورشکاهش مصرف زمستانه و کاهش هز -

 کاهش بچه گیری و کاهش نیشزنی زنبورعسل    -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
باتوزیع ملكه های اصال  شده بین زنبورداران صفت هم خونی درزنبورستان کاهش وبهره وری افزایش می یابد. نژادتوزیرع شرده آرام و   

 اکثراستفاده وبهره وری درسال بعد می رسد.پر تولیدو مقاوم است که به کمك زنبوردار تكثیر و به حد

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
ایجاد نژادی جدیددرزنبورستانهای استان و حذف تدریجی نژادقبلی عالوه بر  مقراوم سرازی، افرزایش تولیرد کراهش هزینره هرا وسرود         

   اقتصادی را به دنبا ل دارد.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری وان هدفعن
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 670 560 465 388 324 270 260 تن افزایش تولیدعسل

 22800 19000 15800 13200 11000 9000 7500 کیلوگرم افزایش تولیدموم

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 زنبورداران استان ذینفعان اصلی پروژه 

 ان بخش خصوصی ذینفع
روستائیان بخصوصافرادمرتبط بازنبورداری وهمچنین صنایع وکارگاههایی مانندبسته بندی عسل،کندوسازان و سایر 

 افرادی که باصنعت زنبورداری مرتبط هستند.

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 افزایش تولید -

 کاهش هزینه ها و درآمد زایی  -

 الزامات و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، 4
 انتخاب ایستگاه  تولیدملكه مناسب و اصال  شده درراستای نیل به اهداف پروبه-
 عقدقراردادبا ایستگاه-
 انتخاب شهرستانها وزنبورداران مجری طر -
 انجام آموزشهای  زم-
 توزیع ملكه اصال  شده-
 ملكه توزیع فرم ثبت رکوردواطالعات بین زنبورداران  گیرنده -

 ر شر  کلی پروبه:  5
پروبه و  درزمان تولیدملكه یعنی اواخربهمن تاآخرفروردین ماه است( بعداز انتخاب ایستگاه  تولیدملكه مناسب و اصال  شده درراستای نیل به اهداف"درمرحله اجرای پروبه )که معمو 

زنبورداران و نظارت ی تعاونی ل با همكاریخواهندشدکه بعدازتحوی منتخب معرفی ستگاه هایهابه ا افت ملكهیعقدقراردادبا ایستگاه موردنظر،زنبورداران مجری طر  جهت در
ار زنبوردارجهت ثبت اطالعات قرارخواهد یدورفتار ملكه ها در اختیرد و در همان زمان فرم مخصوص ثبت اطالعات رکورد تولیگی ع ملكه ها صورت میکارشنا  هرشهرستان توز

 . گرفت

 بندی پروژه : ـ فاز  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 توزیع ملكه در بین زتبورستان ها خرید و توزیع ملكه اصال  شده وفرم رکورگیری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 5600 5600 1600 1400 1100 900 600 زیع ملكه اصال  شدهخریدو تو

 0 0 5600 5600 1600 1400 1100 900 600 جمع
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 تامین وتوزیع ملکه اصالح نژادشدهعنوان پروژه پیشنهادی: 

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 5600 100 افزایش تولید عسل سازمان جهاد کشاورزی 99 95 و توزیع ملكه اصال  شدهخرید
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 زهکشی اراضی در سطح استان بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء بهره وری

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 داران استانزنبور دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
روستائیان بخصوصافرادمرتبط بازنبورداری وهمچنین صنایع وکارگاههایی مانندبسته بندی عسل،کندوسازان و سایر افرادی که باصنعت 

 زنبورداری مرتبط هستند.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 ای بخش کشاورزی و  ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزیکمك به بهبود زیرساخت ه

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تجهیز و نوسازی اراضی زیر 

سدهای مخزنی و بندهای انحرافی 
 مستقل

 2000 2000 2000 1000 1000 32 104 هكتار

 نفعان اصلی پروژه : ـ ذی 3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 دولت -
 کشاورزان  -
 بهربرداران - 

 ذینفعان بخش خصوصی 

 کشاورزان محلی-
 پیمانكاران  -
 مشاورران - 

 کاهش هزینه های مربوط به ماندابی و شور شدن اراضی فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود

 روضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مف4
 تامین اعتبار  زم

 ـ شرح کلی پروژه:  5
دف ارتقاء بهره وری از آب و خاک هدف از انجام پروبه زهكشی ارضی خارج کردن آبهای اضافی از منطقه نزدیك به ریشه به منظور ایجاد تهویه در خاک و اصال  ساختار آن با ه

 ت تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی فراهم نمایداست که ضمن بهبود عملیات کشت و کار، شرایط را جه

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96-99 تهیه و تدوین نقشه های اجرایی و برآورد ریالی پروبه مطالعات توجیهی،پایه

 96-99 افزایش آب قابل استفاده بهره بردار اجرای پروبه

 96-99 مشارکت بهره برداران در انجام کارها ل پروبهاستقرار نظام بهره برداری و تحوی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 12000 0 12000 4000 3500 2500 2000 0 مطالعات توجیهی،پایه

 0 60000 0 60000 20000 20000 10000 10000 0 اجرای پروبه

استقرار نظام بهره برداری و تحویل 
 پروبه

0 1000 1000 1500 1500 5000 0 5000 0 

 0 77000 0 77000 25500 25000 13500 13000 0 جمع
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 زهکشی اراضی در سطح استان بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان اززمان آغ فعالیت/بسته کاری

 مدیریت آب وخاک 99 96 مطالعات توجیهی،پایه-1فاز

تهیه و تدوین نقشه های 

 12000 15 اجرایی و براورد ریالی پروبه

 مدیریت آب وخاک 99 96 اجرای پروبه-2فاز

افزایش آب قابل استفاده بهره 

 60000 75 بردار

بهره برداری  استقرار نظام-3فاز
 و تحویل پروبه

 مدیریت آب وخاک 99 96

مشارکت بهره برداران در 

 5000 10 انجام کارها
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 هکتار نخیالت سعدآباد 2400ر شیوه آبیاری در یتغیعنوان پروژه پیشنهادی: 

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی

 عنوان برنامه ملی: ارتقاء بهره وری

 ژه : ـ هدف کالن پرو1

 تغییر سیستم آبیاری )غرقابی( به روش های نوین آبیاری در راستای مدیریت خشكسالی و کاهش منابع آبی دالیل انجام پروژه 

 افزایش راندمان آبیاری و استفاده بهینه از آب های موجود ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 فزایش راندمان آبیاری ا -

 افزایش تولید   -

 اشتغال  -

 توسعه بخش کشاورزی -

 جلوگیری از مهاجرت  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 90 75 60 45 30 15 /0 درصد افزایش راندمان آبیاری

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 بهره برداران بخش کشاورزی  -

 نخل داران -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پیمان کاران اجرایی  -

 کارخانجات تولید لوله و اتصا ت   -

 مشاوران -

 فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می شود
 افزایش درآمد -

 تثبیت اشتغال و خوداتكایی -

 وژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پر4
 تخصیص به موقع آب مورد نیاز طر  از آب منطقه ای -

 تشكیل کارگروه کشاورزی آب بران -

 تامین اعتبار مورد نیاز استانی و ملی -

 تامین اعتبار مورد نیاز ترویجی و انجام مطالعات اجتماعی -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 هكتار 2400رقابی به آبیاری تحت فشار به مساحت اصال  روش آبیاری نخیالت شهرستان دشتستان بخش سعدآباداز آبیاری غ

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95الی  94 تهیه نقشه و مشخصات اجرای طر  انجام مطالعات و طراحی

 98الی  96 اجرای عملیات میدانی اجرا

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار ن اعتبارمیزا

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 0 5000 0 0 0 0 5000 انجام مطالعات و طراحی

 420000 0 0 420000 0 140000 140000 140000 0 اجرا

 420000 5000 0 425000 0 140000 140000 140000 5000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان مان آغازز فعالیت/بسته کاری

 95 95 انجام مطالعات و طراحی
 سازمان جهاد کشاورزی

 5000 10 پایان مطالعات و طراحی

 420000 90 تغیر شیوه آبیاری 99 96 اجرا

 



 

 

 

  اداره کل شیالت -5-12
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 توان تولید ملیارتقا 

های میگوی پرورشی در استان SPR , SPF ایجاد مراکز 
: میگوی مقاوم نسبت SPRمیگوی عاری از بیماری :(SPF ساحلی

 (به بیماری )خاص(

 ملی

احداث، بهسازی، ساماندهی و  یروبی بنادر صیادی و مراکز 
 تخلیه صید

 ملی

شهرک  احداث و ساماندهی مجتمع های آبزی پروری و ایجاد

 های کشاورزی
 استانی-ملی

 سایر افزایش ضرب مكانیزاسیون در توسعه آبزی پروری

 سایر افزایش میزان سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی آبزیان

 استانی های مصنوعی آبزیانایجاد زیستگاه

بهسازی بازارهای موجود و ساخت بازارهای جدید عرضه 

 بهداشتی آبزیان
 سایر

وگان صیادی از طریق حذف مجوز صید و اعطا موافقت نا تعدیل

 اصولی پرورش ماهی در قفس
 سایر -استانی-ملی

 سایر  متعارف نا توسعه آبزی پروری در آب های

 سایر توسعه پرورش ماهی در قفس

 ملی حفاظت از منابع و  خایر دریایی به منظور پایداری صید
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: میگوی SPR: میگوی عاری از بیماری، SPFهای ساحلی)میگوی پرورشی در استان SPR , SPF مراکز د عنوان پروژه پیشنهادی: ایجا

 مقاوم نسبت به بیماری )خاص((
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
وجب وارد آمدن خسارت بسیار سنگینی به صنعت پرورش میگو در جهان شده اند.وقوع این پدیده غیرمنتظره بیماریهای ویروسی م

 موجب شده در چند ساله اخیر برنامه های اصال  بنتیكی برای دستیابی به مولدین مقاوم و عاری از بیماری در اولویت قرار گیرد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 از واردات مولدین میگو به کشورجلوگیری از هدر رفت سرمایه جلوگیری می شود.جلوگیری،  فنی با رسیدن به دانش  -

 میزان تولید با  رفته و ریسك تولید حداقل می رسد.هزینه های تولید کاهش یافته  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 رسیدن به دانش فنی تولید میگو -

-  SPR , SPF، کاهش هزینه های تولید 

 حمایت از تشكل ها و اتحادیه های غیردولتی   -

 با  بردن ظرفیت تولید و توسعه پایدار صنعت پرورش میگو -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 10000 8000 6000 4000 0 0 5000 قطعه)جفت( SPFتولید میگوی 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 اداره کل شیالت -

 پژوهشكده میگو -

 صنایع تبدیلی و فرآوری میگو -

 پرورش دهندگان و صادر کنندگان میگو -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ها و مراکز تكثیر هچری -

 پرورش دهندگان میگو -

 صادرکنندگان میگو -

فعان فهرست نیازهایی که از ذین

 بر طرف می شود

 و در نتیجه بی نیاز شدن واردات مولدین میگو  SPR , SPFدستیابی به دانش فنی تولید میگوی  -

 کاهش هزینه های تولید  -

 تولید با  و کم خطرتر و ....  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 یستم گلخانه ای جهت پرورش میگوهاتمامی امكانات س دسترسی به پیش مولدین سالم و به اندازه کافی، سالن هچری با -

 نیاز به سیستم مدار بسته   -

 گلخانه مولد سازی   -

 آب سالم و عاری از هرگونه پاتوبن و...  -
 در این پروبه اقدامات زیر صورت می گیرد:ر شر  کلی پروبه:  5

در مرحله بعد  روها در شرایط  ده و مورد پایش قرار گیرند. نسل آول میگوی تولید شده مورد پایش قرار: در سال اول بایستی پیش مولدین مورد نیاز جمع آوری شSPFتولید میگوی 
سپس میگوها را به قسمت گلخانه مولدین انتقال داده و در مرحله آخرر میگوهرای سرالم و     .استفاده مجدد انجام می شود مورد وگلخانه ای و سیستم مدار بسته پرورش داده می شوند 

 خوانده می شود SPFرای ضریب رشد با  انتخاب شده و در شرایط بهینه و قرنطینه قرار گرفته و به عنوان میگوی دا
وبراره در  بایستی آنها را در چندین مرحله در مواجهه با بیماری قرار داد و در هر مرحله میگوهای سالم و زنرده را انتخراب کررده و د    SPR: برای دستیابی به مولدین SPRتولید میگو 

 ی خواهیم داشت که نسبت به یك بیماری خاص مقاومت نسبی دارد.یسال( به طول می انجامد و در نهایت میگو4مواجهه با بیماری قرارداد و این کار حداقل تا سه یا چهار )

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96سال  %نیاز کل استان40تولید  SPFفاز اول 

 97سال  % نیاز کل استان60تولید  SPF فار دوم

 98سال  % نیاز کل استان80تولید  SPF فاز سوم

 99سال  % نیاز کل استان100تولید  SPF فاز چهارم
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: میگوی SPR: میگوی عاری از بیماری، SPFهای ساحلی)میگوی پرورشی در استان SPR , SPF مراکز عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد 

 وم نسبت به بیماری )خاص((مقا
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 SPF 0 2400 0 0 0 2400 0 0 2400فاز اول 

 SPF 0 0 3600   3600 0 0 3600 فار دوم

 SPF 0 0 0 4800  4800 0 0 4800 فاز سوم

 SPF 0 0 0 0 6000 6000 0 0 6000 فاز چهارم

 16800 0 0 16800 6000 4800 3600 2400 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 96 96 فاز اول

 SPF تولید میگوی بخش خصوصی

25 2400 

 3600 25 97 97 فاز دوم

 4800 25 98 98 فاز سوم

 6000 25 99 99 فاز چهارم
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 الیروبی بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید ، ساماندهی،بهسازی ،عنوان پروژه پیشنهادی: احداث
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 انجام پروژه  دالیل

 رشد و ارتقاء سطح بنادر مطابق با استانداردهای جهانی  -

 پشتیبانی از فعالیتهای صیادی -

 تدارک و پشتیبانی ساحلی از پروبه های پرورش ماهی در قفس  -

 ارتقاء بهداشت آبزیان   -

 ارتقا کیفی  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 اهبردی ارتقاء بهره وری و افزایش تولید محصو ت ر -

 امنیت غذایی جامعه   -

 عدم وابستگی به خارج و اتكاء به توان داخلی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

گذاری و ایجاد زمینه برای بخش خصوصی جهت افزایش و جذب سرمایه گذاری در بنادر ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار در سرمایه -
 ماهیگیری 

 غذایی و سالمت جامعه تامین امنیت  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 2 4 3 4 3 3 2 بندر احداث،توسعه،تكمیل و ساماندهی

 2 2 1 2 2 1 1 بندر بهسازی و  یروبی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 جامعه بصورت اعم و جامعه صیادی مردم آحاد -

 صاحبان صنایع صادرکنندگان و عاملین خرید و فروش محصو ت آبزی -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 های صیادیتعاونی -

 صیادان  -

 صاحبان صنایع و صادرکنندگان آبزیان  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ت دریاییتامین کیفی محصو  -

 مرتفع شدن -

 ه روز شدن و  ایمن بودن بنادر ماهیگیریب -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 یك و دو –پیش نیازها: مطالعات فازهای صفر 

 الزامات : تامین اعتبار  زم
 ـ شرح کلی پروژه:  5

ها ی پهلوگیری و تخلیه صرید، سراختمان هرا و فضراهای پشرتیبانی، مراکرز       ن اسكلهاحداث، توسعه ،تكمیل و ساماندهی بنادر صیادی و مراکز تخلیه شامل احداث موج شكن ها، تامی

ج شكن های فرسروده،  های دسترسی،احداث سیستم های تاسیساتی نظیر برق و آب و مخابراتی و کمك ناوبری، بهسازی و  یروبی شامل  یروبی حوضچه ها، بازسازی موایمنی، راه

 بانی فرسوده و خارج از سرویس.بازسازی اسكله ها و تاسیسات پشتی

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 مطالعات فاز صفر و مستندنگاری شناسایی نیازهای بنادر

 95-99 مطالعات فازهای اول و دوم ارائه راهكارهای توسعه و تكمیل و بهسازی و...

  استانداردهای روز احداث بنادر و ارتقاء سطح بنادر موجود بر اسا
 جهان

 احداث،توسعه،تكمیل و ساماندهی و بهسازی و  یروبی
99-95 
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 الیروبی بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید ، ساماندهی،بهسازی ،عنوان پروژه پیشنهادی: احداث
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 4000 0 4000 0 0 0 0 4000 شناسایی نیازهای بنادر

ارائه راهكارهای توسعه، تكمیل و 
 بهسازی و  یروبی

6000 6500 7000 7500 8000 35000 0 35000 0 

 0 1750000 0 1750000 350000 350000 350000 350000 350000 احداث و ارتقاء بنادر

 0 1789000 0 1789000 358000 357000 357000 356500 360000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 سازمان شیالت ایران 95 95 شناسایی نیازهای بنادر
مطالعات فاز صفر و 

 مستندنگاری
5 4000 

، ارائه راهکارهای توسعه

 تکمیل و بهسازی و الیروبی
 35000 10 مطالعات فازهای اول و دوم سازمان شیالت ایران 99 95

 سازمان شیالت ایران 99 95 احداث و ارتقاء بنادر
احداث،توسعه،تكمیل و 
ساماندهی و بهسازی و 

  یروبی
85 1750000 
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 های کشاورزی ایجاد شهركهای آبزی پروری و  احداث و ساماندهی مجتمععنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 های تولید، مدیریت بر حلقه تولید و حفظ اکوسیستم ساماندهی زنجیره تولید آبزیان بمنظور کاهش هزینه -
 پروری زایش راندمان تولید و توسعه عمودی آبزیتبیین راهكارهای اف -
 های تولید مدرنیزه کردن روش -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
پروری، دقیقاً مفاهیم اقتصاد  های آبزی  توان از پروبه گرا(، می های ارزآوری و صادرات)برون زا بودن و توجه به فرصت با توجه به درون

 ط نمود.مقاومتی را استخراج و استنبا

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 های تولید و افزایش حاشیه سوددر هر حلقه کاهش هزینه -

 افزایش اشتغال مولد -

 های تولید مدیریت بهینه زنجیره -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 7 5 4 3 1 0 0 مجتمع های کشاورزی یجاد شهرکا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 جامعه جویای کار استان  -

 التحصیالن  فارغ -

 فرهیختگان -

 این پروبه صرفاً به بخش خصوصی واگذار شده و بالطبع جامعه  ینفع، بخش خصوصی خواهد بود. ذینفعان بخش خصوصی 

ی که از ذینفعان فهرست نیازهای

 بر طرف می شود

 های تولید نسبت به وضعیت فعلی تولید کاهش هزینه -

 افزایش تولید در واحد سطح -

 کمك به افزایش ارزش افزوده آبزیان -

 ها سهولت در تأمین نهاده -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 یابی مناسب یزرع ساحلی بر اسا  مكان واگذاری اراضی لم -

 های مورد نیاز در شهرک مین زیرساختتأ -

 بندی در عرصه واگذارشده منطقه -

 تأمین طر  توجیهی مناسب -

 تأمین نقدینگی مورد نیاز با بهره کم -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
هرا واحردهای تولیردی در کنرار اسرتقالل در       ن پرروبه شوند. در ای های تولید احداث می های کشاورزی بمنظور یكپارچه سازی روند تولید و یا مدیریت بر عرصه های ایجاد شهرک پروبه

 نماید. برداری یكسان در فرآیند و مدیریت تولید امكان کنترل ورودی و خروجی تولید را فراهم می مدیریت خرد، با تبعیت از نظام بهره

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 و بررسی توجیه اقتصادی و نقشه طر تعیین مكان شهرک  مطالعات و جانمایی 

 96-98 های تعیین شده کالن و مشاعات احداث کلیه زیرساخت احداث زیر ساخت

 98-98 های تعیین شده جهت واگذاری به متقاضیان تحویل بلوک واگذاری

 99 شروع تولید برداری بهره

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار ان اعتبارمیز

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 14000 0 14000 4900 3500 2800 2100 700 مطالعات و جانمایی

 0 70000 0 70000 24500 17500 14000 10500 3500 احداث زیرساخت

 0 14000 0 14000 4900 3500 2800 2100 700 واگذاری

 0 42000 0 42000 14700 10500 8400 6300 2100 برداری بهره

 0 140000 0 140000 49000 35000 28000 21000 7000 جمع
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 های کشاورزی های آبزی پروری و ایجاد شهرك احداث و ساماندهی مجتمععنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه لیتوزن فعا خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1395 1395 مطالعات و جانمایی

شرکت شهرک های 
 کشاورزی

 14000 %10 جانمایی

 70000 %50 تكمیل زیر ساخت 1397 1395 احداث زیرساخت

 14000 %10 واگذاری به متقاضیان  1397 1397 واگذاری

 42000 %30 بهره برداری 1397 1396 برداری بهره
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 ایش ضریب مکانیزاسیون در توسعه آبزی پروریعنوان پروژه پیشنهادی: افز
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
مصرف کننده اقتصادی و با توجه به توسعه صنعت آبزی پروری در کشور تولیدات این بخش بایستی هم برای تولید کننده و هم برای 

مقرون به صرفه باشد.استفاده از ماشین آ ت و تجهیزات و ادوات و توسعه مكانیزاسیون عالوه بر کاهش هزینه تولید و سختی کار در 
 این بخش ، افزایش تولید و بهره وری با تر را به همراه دارد.

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
که ما از بخش آبزی پروری تولید بیشتر و با کیفیت با تر را انتظار داریم چاره ای جز کاهش مشكالت بر  در اقتصاد مقاومتی و زمانی

 باشد و این پررررروبه می تواند هم تولید بیشتر و هم بهره وری با تر را به همراه داشته باشد. سر راه افزایش تولید و بهره وری نمی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 اوم سازی اقتصادمق

با انجام این پروبه میزان تولید در واحد سطح و بهره وری افزایش می یابد و قیمت تمام شده محصول کاهش یافته و قابل رقابت در 
 بازار جهانی خواهد بود و با صادرات این تولیدات در آمد ارزی افزایش می یابد.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 یگیر

 پیش بینی هدف وضع موجود

94 95 96 97 98 99 1400 
 14000 12000 10000 8000 6000 2500 0 دستگاه تجهیز مزارع پرورش

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
سد سپس  ینفعان با توجه به اینكه اگر قیمت تمام شده محصول کاهش یابد محصول با قیمت پایین تر به دست مصرف کننده می ر

 اصلی آحاد جامعه می باشد.

 پرورش دهندگان بخش خصوصی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 افزایش تولید و به تبع آن افزایش درآمد، ایجاد اشتغال

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
تر  ز ادوات و تجهیزات مورد نیاز آبزی پروری خارج از کشور وارد می شود  زم است شرکتهای ساخت تجهیزات و ادوات آبزی پروی در کشور فعالبا توجه به اینكه هم اکنون بعضی ا

 و با کیفیت بهتری وارد عمل شوندتا نیاز آبزی پروران در این زمینه برآورده شود. 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
پاش اتوماتیك، دستگاههای اندازه گیری  ت نسبی در حال انجام فعالیت هستند و تعداد کمی مزارع مجهز به تجهیزاتی مثل هواده، خوراکمزارع پرورش میگو هم اکنون بصور

پایان فصل پرورش از تولید توانند در فاکتورهای فیزیكو شیمیایی آب و... هستند.اگر این مزارع مجهز به این ادوات باشند عالوه بر کاهش سختی کار و مدیریت بهتر استخرها می 

 بد.با تری در واحد سطح برخوردار شوند.استفاده از این ادوات کاهش مصرف آب ،غذا و.... را در پی دارد و قیمت تمام شده محصول کاهش می یا

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 کاهش مصرف نهاده ها مكانیزاسیون مزارع پرورش میگو

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

اجرای مكانیزاسیون در مزارع 
 پرورش میگو

120000 160000 200000 240000 280000 1000000 0 0 1000000 

 1000000 0 0 1000000 280000 240000 200000 160000 120000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1000000 100 تجهیز مزارع اداره کل شیالت 99 95 مكانیزاسیون



 
 برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 

198 
 

 

 گذاری در صنایع تبدیلی آبزیان عنوان پروژه پیشنهادی افزایش میزان سرمایه
 اداره کل شیالتنوان دستگاه اجرایی: ع

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 توسعه و نوآوری در محصو ت تولیدی ه روز وهای نوین و ب آوری استفاده از فن دالیل انجام پروژه 

 مدیریت منابع ارزی مردمی، حمایت از تولید ملی ولتی و های دو استفاده از همه ظرفیت ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 توسعه تجارت خارجی و بازار داخلی -

 افزایش صادرات و افزایش مصرف سرانه آبزیان  -

 های شیالتی تنوع در تولید فرآورده -

 رایجاد اشتغال پایداو  رونق اقتصادی صنایع تبدیلی آبزیان -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 4 4 4 3 5 46 44 واحد احداث صنایع تبدیلی آبزیان

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مصرف کنندگان آبزیان ذینفعان اصلی پروژه 

 ی عاملها صاحبان صنایع، بانك ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 ایجاد اشتغال، افزایش تولید محصو ت شیالتی و تأمین مواداولیه مورد نیاز کارخانجات

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 اعتبار  زم -

 یابی پتانسیل  -

 گذاری گذاران جهت سرمایه ترغیب سرمایه  -
 در این پروبه اقدامات زیر صورت می گیرد:ه: ر شر  کلی پروب 5

 .گذاری در صنایع تبدیلی جهت امنیت تولید و با  بردن ارزش افزوده تولیدات و جذب سرمایه، توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش تولید افزایش میزان سرمایه

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 افزایش فرآوری آبزیان آبزیاناحداث صنایع تبدیلی 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 1640000 0 0 1640000 280000 400000 280000 250000 430000 احداث صنایع تبدیلی آبزیان

 1640000 0 0 1640000 280000 400000 280000 250000 430000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
احداث صنایع تبدیلی  -1فاز 

 آبزیان
 1640000 100 فرآوری آبزیان اداره کل شیالت 99 95
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 تگاههای مصنوعی آبزیانعنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد زیس
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ریزی و تغذیه آبزیان  احداث مكان امن برای تخم -
 جبران کاهش  خیره آبزیان  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 اشتغال -

 عدم وابستگی به کشورهای خارجی -

 توسعه صید و صیادی و تقویت صنایع شیالتی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 افزایش  خایر آبزیان و جلوگیری از رکود صید و صیادی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
ایجاد پناهگاه بمنظور تكثیر  

 آبزیان
 1 1 1 1 2 0 0 مورد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 جامعه صیادی، صنایع شیالتی ذینفعان اصلی پروژه 

 سازی، توربافی و ... صنایع شیالتی، لنر ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 یان افزایش  خایر آبز -

 افزایش میزان صید -

 افزایش درآمد صیادان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 های  یربط یابی، احداث، اخذ استعالمات دستگاههای اجرایی و ارگان مطالعه، مكان

 ـ شرح کلی پروژه:  5
های مصنوعی آبزیان به ن به منظور تقویت زیستگاههای طبیعی نیاز مبرم به ایجاد زیستگاهبا توجه به برداشت بیش از حد ظرفیت  خایر در سالهای گذشته و کاهش  خایر آبزیا

 باشد. منظور ایجاد پناهگاه امن جهت تخم ریزی و تغذیه آبزیان می

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96تا 95سال  مكان یابی اجرای پروبه مطالعه زیستگاه مصنوعی

 97تا 96سال  افزایش  خایر آبزیان اد زیستگاه مصنوعیایج

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 2000 2000 0 0 0 0 2000 مطالعه زیستگاه مصنوعی
 0 0 16200 16200 0 0 7200 6000 3000 احداث زیستگاه مصنوعی

 0 0 18200 18200 0 0 7200 6000 5000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 2000 10 جانمایی اجرای پروبه اداره کل شیالت 95 95 مطالعه

 16200 90 افزایش  خایر آبزیان یالتاداره کل ش 97 95 احداث زیستگاه مصنوعی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: بهسازی بازارهای موجود و ساخت بازارهای جدید عرضه بهداشتی آبزیان
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 آسان شهروندان به بازار آبزیانامكان دسترسی  -

 نظارت بر محیط عرضه آبزیان  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی -

 مدیریت مصرف، توسعه بازار داخلی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 کاهش قاچاق صید از مرزهای آبی -

 آبزیانافزایش مصرف سرانه  -

 افزایش صادرات آبزیان  -

 ایجاد اشتغال  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 2 2 2 2 1 8 8 واحد بهسازی بازارهای موجود

 1 1 1 1 1 0 0 واحد احداث بازارهای جدید

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کنندگان مصرف ن اصلی پروژه ذینفعا

 صیادان و کسبه و صنف فروشندگان آبزیان ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تعادل در یكسان سازی قیمت محصو ت -

 خرید محصو ت بهداشتی و با کیفیت  -

 بهداشت محیط عرضه آبزیان  -

 وژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پر4
 اعتبار  زم -

 محل مناسب و مكان اجرای پروبه -

 الگوی مناسب و قابل اجرا -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

 هایی که به چنین بازارهایی دسترسی ندارند. های احداث بازار و شهرستان خارج کردن بازارهای موجود از وضعیت کنونی و بهبود عرضه محصو ت در مكان

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس ان فازعنو

 95-99 نوسازی بازارهای فعلی بهسازی بازارهای موجود

 95-99 عرضه بهداشتی محصو ت آبزی احداث بازارهای جدید

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 120000 0 0 120000 20000 20000 20000 40000 20000 ازی بازارهای موجودبهس

 300000 0 0 300000 50000 50000 50000 100000 50000 احداث بازارهای جدید

 420000 0 0 420000 70000 70000 70000 140000 70000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مربوطه ولمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 120000 30 نوسازی بازارهای فعلی اداره کل شیالت 99 95 بهسازی بازارهای موجود

 اداره کل شیالت 99 95 احداث بازارهای جدید
عرضه بهداشتی محصو ت 

 آبزی
70 300000 
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 موافقت اصولی پرورش ماهی در قفس عنوان پروژه پیشنهادی: تعدیل ناوگان صیادی از طریق حذف مجوز صید و اعطاء
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 % بیشتر از  خایر موجود ، کاهش  خایر آبزیان دریایی)خصوصا کفزیان(40افزایش تالش صیادان   -

 دانتثبیت اشتغال صیا  -

 افزایش توان تولید پروتئین دریایی  -

 گرایش صیادان که با خصوصیات آبزیان دریایی آشنایی دارند به پرورش ماهی در قفس در دریا  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
تصراد  هرای اق  با حذف شناور های صیادی و حذف سوخت یارانه ای این شناورها منجربه کاهش مصرف سروخت در راسرتای سیاسرت    -

 گردد. مقاومتی می
 های صیادی برای صیادان واقعی که کار آنها تداوم دارد.اقتصادی شدن سیاست  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 %از شناورهای صیادی استان40حذف تعداد حداقل  -

 تعدیل تالش صیادی و کمك به پایداری  خایر آبزیان ارزشمند استان -

 شغل صیادی و کمك به ایجاد اشتغال جدید در مناطق ساحلی خصوصا جنوب استانتثبیت   -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 20000 15000 10000 5000 2000 0 0 تن پرورش ماهی در قفس

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مالكین شناورهای صیادی تعدیل شده و ساحل نشینان اصلی پروژه ذینفعان 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 مالكین شناورهای صیادی تعدیل شده و ساحل نشینان -

 سرمایه گذاران بخش خصوصی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
صیادان که به دلیل کاهش  خایر آبزیان فعالیت آنان غیر با افزایش تولید، مشكالت مالی و اقتصادی آنان مرتفع می گردد، اکثر 

 اقتصادی شده به فعالیت اقتصادی منجر می گردد و شغل آنان تثبیت می شود

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 انجام مطالعات دقیق ساحلی بمنظور سنجش نقاط مستعد استان بمنظور اجرای طر  پرورش ماهی در قفس -

 د زیر ساخت مناسب انجام پروبه مذکور ایجا -

 تخصیص اعتبارات  زم از سهم اعتبارات استانی -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

اسب بخار یا ابطال مجوز صید و ضبط و تحویل گرفتن لگن و موتور پنر فروند  240در صورت ابطال و حذف پروانه صید )موافقت اصولی صید( یك فروند موتور لنر به صورت موتور 
 اسب بخار موافقت اصولی احداث سایت پرورش ماهی در قفس صادر می گردد.55قایق 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-96 فروند قایق 580و  فروند موتور لنر240حذف مجوز صید  تعدیل ناوگان صیادی خرد

 97-95 موافقت اصولی پرورش ماهی180واگذاری  پرورش ماهی در قفس

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 960000 960000 0 0 0 480000 480000 تعدیل ناوگان صیادی خرد
 0 0 480000 480000 0 0 480000 0 0 پرورش ماهی در قفس

 0 0 1440000 1440000 0 0 480000 480000 480000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 960000 70 خروج ناوگان صیادی اداره کل شیالت 1/4/96 1/4/95 تعدیل ناوگان صیادی خرد

 480000 30 افزایش تولید آبزیان ل شیالتاداره ک 1/4/98 1/4/97 پرورش ماهی در قفس
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه آبزی پروری در آبهای نامتعارف
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
شود و استفاده شرب و کشاورزی ندارد لذا  قابل توجهی از آبهای داخلی کشور را شامل میبا توجه به اینكه آبهای نا متعارف حجم 

 باشد. هایی برای استفاده بهینه از منابع داخلی الزامی می تعریف چنین پروبه

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
ومتی که یكی از آنها افزایش توان تولید استفاده از تمامی با تولید میگو و ماهی در آبهای نامتعارف زمینه دستیابی به اهداف اقتصاد مقا

 .می شودهای موجود در کشور محقق  ظرفیت

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

دمی و نیروی های مر رود که با ایجاد مشاغل جدید برای افراد با تحصیالت مرتبط از ظرفیت با تولید آبزیان در آبهای نامتعارف انتظار می
جوان کشور استفاده شده و با افزایش تولید مواد غذایی در حجم بیشتر از واردات آبزیان خوراکی با تاریخ مصرف طو نی به کشور 

 شود. جلوگیری می

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 200 68 45 21 0 0 0 تن تولید آبزیان

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
دهد که با افزایش تولید مواد غذایی و استفاده از آبهای نامتعارف در زمینه تولید پایدار  این پروبه بطور کلی منافع ملی کشور را ارتقاء می

 .دارد و حفظ محیط زیست و منابع آبی مفید در کشور گام بر می

 ذینفعان بخش خصوصی 
 افراد مالك زمین در جوار منابع آبی نامتعارف -

 افراد تحصیلكرده در زمینه شیالت -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 افزایش درآمد، ایجاد اشتغال

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ن بوشهر با ارائه اطالعات جغرافیایی و فاکتورهای فیزیكی شیمیایی آب در منابع آبی مذکورانجام مطالعه جامع و کامل از منابع آبی در استا

 ـ شرح کلی پروژه:  5

 شود. اراضی مستعد ساخت اسرتخرهای پررورش آبزیران کره بررای کشراورزی       می ردد و آبهای نامتعارف و غیر قابل شرب و کشاورزی شناساییمی گابتدا منابع آبی در استان بررسی 

گردند، برای انتخاب مكان مناسب مسائل زیست محیطی نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. پس از تعیرین مكران مرورد    می باشند و در جوار منابع آبی مورد نظر هستند انتخاب  مناسب نمی

 گردد. سازی می نظر با توجه به گونه پرورشی استخر احداث شده و بعد از تكمیل از آبزی مورد نظر  خیره

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 طر  جامع وضعیت آبهای استان مطالعه آبهای داخلی استان

 95 تعیین مناطقی که قابلیت کشاورزی ندارند تعیین اراضی مستعد

 96-99 احداث  حوضچه های پرورش احداث استخرهای پرورش

 96-99 رورشیتولید میگوی پ پروری های آبزی اجرای طر 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 2000 0 0 2000 0 0 0 0 2000 مطالعه آبهای داخلی استان

 500 0 0 500 0 0 0 0 500 تعیین اراضی مستعد

 8250 0 0 8250 4950 1650 1100 550 0 احداث استخرهای پرورش

 27000 0 0 27000 16200 5400 3600 1800 0 پروری های آبزی اجرای طر 

 37750 0 0 37750 21150 7050 4700 2350 2500 جمع

 

 

 



 
 برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 

203 

 

 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه آبزی پروری در آبهای نامتعارف
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ مان پایانز زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 اداره کل شیالت 95 95 مطالعه آبهای داخلی استان
طر  جامع وضعیت آبهای 

 استان
10 2000 

 500 5 شناسایی مناطق اداره کل شیالت 95 95 تعیین اراضی مستعد

 اداره کل شیالت 99 96 احداث استخرهای پرورش
احداث  حوضچه های 

 پرورش
30 8250 

 27000 55 تولید میگوی پرورشی اداره کل شیالت 99 96 پروری های آبزی اجرای طر 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: توسعه پرورش ماهی در قفس
 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 تانسیل  زم در آبهای دریای خلیر فار وجود پ -

 هزار تن در سال پرورش ماهی در قفس 50بر اسا  مطالعات و وجود ظرفیت حداقل  -

 ایجاد اشتغال پایدار  و توسعه آبزی پروری دریایی و تامین درصدی از پروتئین مورد نیاز جامعه   -

 صادرات و ارز آوری محصول -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 كان بهره برداری و استفاده از منابع آبی سرزمینیام -

 کاهش وابستگی این پروبه در دراز مدت به منابع خارجی -

 بكارگیری منابع انسانی متخصص داخلی با همكاری مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی    -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 ذکر با برنامه ریزی و ایجاد سیستم مدیریت خود اتكاییدر دسترسی به اهداف مورد نظر فوق ال

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
توسعه تولید پایدار پرورش ماهی 

 در قفس
 20000 15000 10000 5000 2000 0 0 تن

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اصلی پروژه  ذینفعان

 ذینفعان بخش خصوصی 
 بخش خصوصی در این صنعت شامل تولید کنندگان  -

 پرورش دهندگان و مصرف کنندگان -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ایجاد فرصت شغلی جدید و پایدار -

 افزایش درآمد پرورش دهندگان -

 افزایش سرانه مصرف آبزیان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 مطالعات میدانی( که توسط سازمان شیالت ایران انجام گردیده است-انجام مطالعات و آماده سازی بستر اجرای پروبه )آمایش سرزمین -

 حمایت علمی تحقیقاتی تسهیالتی از  ینفعان بخش خصوصی  -

 تولید بچه ماهی مورد نیاز و در میان مدت تاسیس مراکز تكثیر آبزیان دریایی متناسب اکوسیستم دریایی خلیر فار . تربیت منابع انسانی مورد نیاز پروبه، تامین و -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ای متناسرب برا تقاضرای    یرت هر  تولید و توسعه ماهی در قفس های دریایی از طریق احداث مجتمع های دریایی پرورش با نصب و مونتاب قفس های دریایی در مجموعه های برا ظرف 
هینه از منابع آبری دریرایی کشرور برا     پرورش دهندگان در حوضه های دریایی ساحلی مطالعه شده و مورد توافق ارگانهای  یربط دریایی )محیط زیست محور( با رعایت اصول استفاده ب

 مزیت های  کر شده در ستون با  .

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 احداث مراکز تكثیر برای به وزن رسانی بچه ماهی  احداث آماده سازی مراکز تكثیر

 95-99 تولید ماهی اجرای طر  های پرورش ماهی در قفس ها

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 100000 0 0 100000 25000 25000 20000 15000 15000 احداث آماده سازی مراکز تكثیر

اجرای طر  های پرورش ماهی 
 در قفس ها

90000 90000 120000 160000 20000 480000 0 0 480000 

  0 0 580000 45000 185000 140000 105000 105000 جمع
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 رورش ماهی در قفسعنوان پروژه پیشنهادی: توسعه پ
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 100000 30 گرمی 20تولیدبچه ماهی  اداره کل شیالت 99 95 احداث آماده سازی مراکز تكثیر

اجرای طر  های پرورش ماهی 
 در قفس ها

 480000 70 ید ماهیتول اداره کل شیالت 99 95

 



 
 ه اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوز

 

206 

 

 

 عنوان پروژه پیشنهادی: حفاظت از منابع و ذخایر دریایی به منظور پایداری صید

 عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل شیالت

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ر مضاعف به  خایر آبزیانبه منظور کنترل صیدگاهها و جلوگیری از فشا دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 تأمین پروتئین وغذای مورد نیاز جامعه -

 آبزیان حفظ  خایر  -

 ارزآوری  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 حفظ وضعیت موجود -

 کاهش وابستگی به منابع خارجی و ترمیم  خایر آبزیان -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
حفظ و حراست از منابع آبزی به 

 منظور توسعه پایدار
 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 کیلومتر مربع

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 برداران قانونمند)صیادان( بهره ذینفعان اصلی پروژه 

 های صیادی، صاحبان صنایع شیالتی تعاونی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 اشتغالزایی، کمك به حل مشكالت معیشتی صیادان -

 مرتفع شدن مسائل بیمه صیادان -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 لففروند قایق گ 12ت ناوبری، تعدادفروند لنر با تمام امكانا 4تأمین حداقل  -

 نیروی انسانی آموزش دیده  -

 اعتبار کافی  -

 ـ شرح کلی پروژه: در این پروژه اقدامات زیر صورت می گیرد: 5
 تجهیزات و امكانات  زمخرید  با منابع صیانت بهتر از این  گشت زنی مداوم وحفاظت از تمامی عرصه های دریایی در راستای 

 پروژه :  ـ فاز بندی 6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 تجهیز یگان حفاظت از منابع خرید تجهیزات و شناورها

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 35000 0 35000 8500 8000 7500 6000 5000 خرید تجهیزات و شناورها

 0 35000 0 35000 8500 8000 7500 6000 5000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 اداره کل شیالت 99 95 خرید تجهیزات و شناورها -1فاز
تجهیز یگان حفاظت از 

 منابع
100 35000 



 

 

 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری -5-13
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ارتقای توان تولید ملی

های بحران مقابله با بیابان زایی و کنترل کانون

 بیابان زا و گردوغبار
 استانی-ملی

مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه 

 سدهای موجود
 سایر-ملی

 سایر-استانی مطالعات آبخیزداری و منابع طبیعی 

مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری 

 های فاقد سددر حوزه
 سایر-استانی

مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه 

 سدهای در دست ساخت
 سایر-استانی

 اجرای عملیات اجرایی آبخیزداری شهرستان جم

 استانی
عملیات اجرایی آبخیزداری حوزه چاه اجرای 

 مبارک

  ارتقای توان تولید ملی

 )درون زایی اقتصادی(

 - کاداستر اراضی ملی

 استانی تعیین حریم سواحل استان بوشهر
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مقابله با بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی بیابانزا وگرد و غبار
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصادی(

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

هكترار از آن در   409344هكتار از اراضی استان بوشهر تحت تاثیر فرسایش بادی می باشرد کره    454641براسا  مطالعات انجام شده 
کانون بحران فرسایش بادی قرار دارد . با وجود فعالیتها و اقدامات گسرترده ای کره در امرر بیابرانزدایی و کنتررل فرسرایش برادی و         16

حرکت ماسه های روان انجام شده به علت تشدید اثر عوامل انسانی هنوز مساحت زیادی از استان تحت تاثیر پدیده بیابانزایی اسرت. در  
هه اخیر وقوع ریز گردها نیز مزید بر علت شده است لذا ایجاب می نماید با اقدامات بیابانزدایی، کانون های بحرانری فرسرایش برادی و    د

 ریز گردها کنترل گردد .

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 طبقات کم در آمد و متوسط توسعه کارآفرینی و تسهیل و تشویق همكاری های جمعی با تاکید بر ارتقای در آمد و نقش  -
 تامین امنیت غذایی با فراهم سازی بستر تولید -
 تقویت فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 آموزش و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی  -
 قابله با بیابانزایی توسعه مشارکت مردمی در م -
 اصال  نظام بهره برداری از اراضی بیابانی -
 توانمند سازی و تقویت زیر ساختها -
 به عنوان عامل اصلی اقتصاد مقاومتی یکنترل کانون های بحرانی بیابانزا و گرد و غبار جهت حفظ محیط زیست انسان -
 احیای بیولوبیك عرصه های بیابانی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 ن هدفعنوا

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

های مقابله با بیابانزایی و کنترل کانون
 بحرانی فرسایش بادی و ریز گردها

 946 946 946 946 946 1793 1214 هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 بهره برداران، جوامع محلی  -

 ساکن در اراضی بیابانی و حاشیه آنمردم  -

 سرمایه گذاران در اراضی بیابانی و اراضی حاشیه آن ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 کنترل فرسایش بادی و ریز گردها به عنوان عامل مخرب و تهدید کننده در محیط زیست و در محیط سرمایه گذاری -

 زیستی و اقلیمیبهبود شرایط  -

 ادافیكی جهت زیستن و سرمایه گذاری  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 پیش نیازها: 

 مطالعاتی کانون های فرسایش بادی طر  -

 طر  های مطالعاتی بیابانزدایی و مدیریت مناطق بیابانی -

 طر  مدیریت جنگلهای دست کاشت بیابانی -
 الزامات:

 قتصاد مقاومتیسیاستهای ابالغی ا  -

 قانون برنامه پیشنهادی ششم توسعه -

 قانون اساسی  50برنامه ملی مقابله با بیابانزایی، اصل   -

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -

 فرسایش بادی و بیابانزاییسایر قوانین و مقررات و دستورالعمل و آیین نامه های مرتبط با توسعه فضای سبز و مقابله با ریزگرد و گرد و غبار و  -
کانون بحران فرسایش بادی قرار  16هكتار از آن در  409344هكتار از اراضی استان بوشهر تحت تاثیر فرسایش بادی می باشد که  454641مفروضات: براسا  مطالعات انجام شده 

ایش بادی و حرکت ماسه های روان انجام شده به علت تشدید اثر عوامل انسانی هنوز مساحت زیادی از دارد. با وجود فعالیتها و اقدامات گسترده ای که در امر بیابانزدایی و کنترل فرس
 زدایی، کانون های بحرانی فرسایش بادی و ریزاستان تحت تاثیر پدیده بیابانزایی است. در دهه اخیر وقوع ریز گردها نیز مزید بر علت شده است لذا ایجاب می نماید با اقدامات بیابان

 گردها کنترل گردد.
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مقابله با بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی بیابانزا وگرد و غبار
 ـ شرح کلی پروژه:  5

اجرایی در کانون های بحرانی و مناطق اقدامات کلی در پروبه شامل کنترل و تثبیت کانون های بحرانی فرسایش بادی از طریق احیای بیولوبیك عرصه های بیابانی و تمرکز عملیات 
جنگلهای های موثر و متاثر از بیابانزایی در اجرایی طرحهای مشارکتی و افزایش تنوع گونه ای و انتقال تجارب و دانش فنی از طریق اجرای مدیریت تحت تاثیر آن و همكاری دستگاه

 های سنواتی دست کاشت، مدیریت رواناب در عرصه های بیابانی و حفاظت و قرق این عرصه ها است.  دست کاشت، تولید نهال، نهالكاری، مراقبت و آبیاری از نهالكاری

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

های دست تولید نهال و نهالكاری، مراقبت و آبیاری، مدیریت جنگل
 کاشت، مدیریت رواناب

 هكتار4730های بحرانی در سطح مقابله با بیابانزایی و کنترل کانون
99-95 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تولیررد نهررال و نهالكرراری، مراقبررت و  
هررای دسررت آبیرراری، مرردیریت جنگررل
 کاشت، مدیریت رواناب

13230 23750 37950 56970 82680 214580 20000 194580 0 

 0 194580 20000 214580 82680 56970 37950 23750 13230 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تولید نهال و نهالكاری، مراقبت  -1فاز 
های دست و آبیاری، مدیریت جنگل

 کاشت، مدیریت رواناب
95 99 

 اداره بیابان

مقابله با بیانزایی و کنترل 
کانون های بحرانی در 

 هكتار 4730سطح 
100 214580 

 21500 25 تولید نهال و نهالكاری 99 95 تولید نهال و نهالكاری -1-1

 42000 25 مراقبت و آبیاری 99 95 مراقبت و آبیاری -1-2

 101080 25 بمدیریت روانا 99 95 مدیریت رواناب -1-3

 99 95 مدیریت جنگلهای دست کاشت -1-4
های دست مدیریت جنگل
 کاشت

25 50000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 هدف کالن پروژه : ـ 1

 دالیل انجام پروژه 
 کنترل فرسایش و رسوب      -
 افزایش بهره وری مخزن سدها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
با  بردن عمر مفید سدها به طوری که با افزایش حجم مخازن سدها میتوان معادل میلیاردها تومان هزینه که معادل ساخت چند سد 

 طریق استحصال آب نمود.می شود، از این 

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

تثبیت اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید، افزایش درآمد آبخیزنشینان با دست سدها و همچنین بهره برداری کامل از سرمایه گذاری 
 های مالی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف جودوضع مو

93 94 95 96 97 98 99 

 600 650 570 400 408 1471 184 هكتار کنترل رسوب و فرسایش

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 وزارت نیرو -

 سازمان جنگلها -

 مراتع و آبخیزداری کشور -

 محیط زیست اداره کل -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ه سدبهره برداران با دست حوز -

 پیمانكاران و شرکت های مجری -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 ایجاد اشتغال،مهار و کنترل فرسایش و رسوب  و بهره وری با ی مخزن سد

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار جهت اجرای پروبه    -
 تامین کادر فنی  زم جهت نظارت    -
    تجهیزات و خودرو جهت سرکشی به پروبه ها -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

میلیون ریال در سطح استان اجرا خواهد شد . برا اجررای ایرن پرروبه هرا از انباشرت رسروب پشرت سرد           21657هكتار و با اعتبار  2628این پروبه طی برنامه ششم توسعه و در سطح 

 ید سد رئیسعلی دلواری تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.جلوگیری و بر افزایش مخزن و همچنین عمر مف

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 سه ماهه اول هر سال تدوین و انعقاد توافقنامه و ارسال به بوشهر تشكیل جلسه تصویب طر  در تهران

 هه دوم و سومدو دوره سه ما اجرای پروبه برگذاری مناقصه و تحویل زمین و اجرا

 در پایان پروبه بهره برداری آزمایشی از پروبه تحویل موقت پروبه

 بهره برداری مطمئن و تامین آب مورد نظر تحویل دائم و قطعی
یك سال پس از تحویل 

 موقت

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكیل جلسه و تصویب طر  در تهران

 4332 17325 0 21657 5798 5710 4552 2904 2693 برگزاری مناقصه و تحویل زمین و اجرا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل موقت پروبه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل دائم و قطعی

 4332 17325 0 21657 5798 5710 4552 2904 2693 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تشكیل جلسه و تصویب طر   -فاز اول
 در تهران

95 99 

 طبیعی اداره کل منابع

 0 2 تصویب طر 

برگزاری مناقصه و تحویل  -2فاز 
 زمین و اجرا

 21657 86 تحویل پروبه 99 95

 99 95 ایعملیات مكانیكی و سازه
عملیات مكانیكی و سازه 

 ای
60 17320 

 99 95 عملیات بیولوبیك

 اداره کل منابع طبیعی

 عملیات بیولوبیك

10 2170 

 1000 10 99 95 عملیات بیومكانیك

 1167 6 99 95 عملیات مدیریتی

 99 95 تحویل موقت پروبه -3فاز 
بهره برداری آزمایشی از 

 پروبه
10 0 

 0 2 تامین آب مورد نظر 99 95 تحویل دائم و قطعی -4فاز
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعات جامع آبخیزداری و منابع طبیعی
 طبیعی و آبخیزداریاداره کل منابع عنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ، اجرایی شدن پروبه طی سال های آتی را تسهیل می نماید.با توجه به گستردگی سطو  حوزه های آبخیز استان به انجام این مطالعات  دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
انجاکه  فرسایش خاک و حمل رسوب و پایین رفتن سفره آبهای زیرزمینی باعث فقر و در نتیجه مهاجرت از روستاها می گردد، لذا از 

 مطالعه و اجرای پروبه های آبخیزداری منجر به مهاجرت معكو  ، ایجاد اشتغال و تثبیت آن خواهد شد.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش محصول در هكتار ،حفاظت آب و خاک و تزریق سفره های زیر زمینی -

 اد اشتغال مولد در توسعه روستا ایج -

 های و پرورش طیور و ...... ایجاد صنایع تبدیلی و دامداری -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 116000 72000 54000 69000 83030 16920 53448 هكتار لعهمطا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره کلمحیط زیست،  اداره کلمنابع طبیعی و آبخیزداری، کل اداره  ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 روستاهای مجاور و کشاورزان  -

 یع تبدیلی صاحبان صنا -

 کشاورزیو طر  های صنعتی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ایجاد اشتغال -

 حفظ خاک کشاورزی   -

 تغذیه سفره های آب های زیرزمینی  و تامین آب   -

 جلوگیری از سیل و حفظ امالک مردم   -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 روبه   تامین اعتبار جهت اجرای پ -

 تامین کادر فنی  زم جهت نظارت    -

   تجهیزات و خودرو جهت سرکشی به پروبه ها  -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
خواهد شد م فراه، رشد اقتصادی و .... سال های آتی را تشكیل می دهند و با اجرای این پروبه ها زمینه به تثبیت اشتغالاز س اجرای پروبه هایاین پروزه در قالب طرحهای مطالعاتی 

. 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 ارائه  دفترچه های مطالعاتی انجام مطالعات

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 7839 0 31356 39195 13587 7667 5227 6072 6642 انجام مطالعات

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 95 انجام مطالعات -1فاز
اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
 39195 100 ارائه دفترچه مطالعاتی
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 طالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های فاقد سدعنوان پروژه پیشنهادی: م

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 کنترل فرسایش و رسوب  -

 وری کشاورزی  در منطقه  مورد نظر تامین آب کشاورزی و ارتقای بهره   -

 آبخیزداری و حفاظت و بهره برداری از منابع پایه  در جهت امنیت غذایی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 تغذیه مصنوعی سفره آبهای زیر زمینی         -
 افزایش محصول کشاورزان         -
 کنترل فرسایش و رسوب و پیشگیری از سیالبهای مخرب     -
 حفظ و احیای آبخیزهای بحرانی             -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 23037 22060 20237 18742 18443 15952 5304 هکتار هاکنترل رسوب و تغذیه آبخوان

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  -

 محیط زیست    اداره کل  -

 گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 روستاهای مجاور)کشاورزان( -

 صاحبان صنایع تبدیلی     -

 داری ها و مرغداری هاطر  های صنعتی، کشاورزی، دام -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ایجاد اشتغال     -
 حفاظت از خاک کشاورزی -

 تغذیه سفره آبهای زیر زمینی و تامین آب  -
 جلوگیری از سیل و حفظ امالک مردم منطقه  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
       تامین اعتبار جهت اجرای پروبه    -

 تامین کادر فنی  زم جهت نظارت    -

     تجهیزات و خودرو جهت سرکشی به پروبه ها -

 در این پروبه اقدامات زیر صورت می گیرد:ر شر  کلی پروبه:  5
ترن   1537875انجام ایرن پرروبه هرا از فرسرایش      میلیون ریال در سطح استان اجرا خواهد شد با 828636هكتار و با اعتبار  102519این پروبه ها طی برنامه ششم توسعه و در سطع 

 .اد اشتغال خواهد بودخاک جلوگیری شده و بر تغذیه سفره آبهای زیرزمینی به میزان قابل توجهی افزوده میگردد و هچنین در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ایج

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 99-94 ن عملیات مكانیكی، بیولوبیكی و بیومكانیكیپایا اجرای پروبه

 99-94 بهره برداری آزمایشی از پروبه تحویل موقت

 یكسال پس از تحویل موقت بهره برداری مطمئن و تامین آب مورد نظر تحویل دائم و قطعی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 تبارمحل تامین اع میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 165728 0 662908 828636 222608 193788 154495 136021 121724 اجرای پروبه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل موقت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل دائم  و قطعی
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 165728 0 662908 828636 222608 193788 154495 136021 121724 جمع

 پیشنهادی: مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های فاقد سد عنوان پروژه
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
 اداره کل منابع طبیعی 99 95 اجرای پروبه -1فاز

پایان عملیات مكانیكی، 
 كانیكیبیولوبیكی و بیوم

85 828636 
 678636 45 اداره کل منابع طبیعی 99 95 عملیات مكانیكی و سازه ای -1-1

 80000 20 اداره کل منابع طبیعی 99 95 عملیات بیولوبیك -1-2

 50000 10 اداره کل منابع طبیعی 99 95 عملیات بیومكانیك -1-3

 20000 10 اداره کل منابع طبیعی 99 95 عملیات مدیریتی -1-4

 99 95 موقت تحویل -2فاز 
بهره برداری آزمایشی از  اداره کل منابع طبیعی

 پروبه
10 0 

 0 5 تامین آب مورد نظر اداره کل منابع طبیعی 99 95 تحویل دائم و قطعی-3فاز 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای در دست ساخت
 ابع طبیعی و آبخیزداریاداره کل منعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 کنترل فرسایش و رسوب  -

 افزایش بهره وری مخزن سدها  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 میلیاردها تومان هزینه که معادل ساخت چند سد با بردن عمر مفید سدها به طوری که با افزایش حجم مخزن سدها میتوان معادل

 ین طریق استحصال آب نمود. ا می شود از 

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 نشینان با دست  تثبیت اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید، افزایش درآمد آبخیز

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 3746 3103 2188 1741 1300 1422 184 هكتار کنترل رسوب و فرسایش

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 وزارت نیرو - -

 سازمان جنگل ها   -

 مراتع و آبخیزداری کشور  -

 محیط زیست  -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ا دست حوزه سدها   بهره برداران ب-
 پیمانكاران و شرکت های مجری -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ایجاد اشتغال      -

 مهار و کنترل فرسایش و رسوب   -

 بهره وری با ی حجم مخزن سدها  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار جهت اجرای پروبه          -
 تامین کادر فنی  زم جهت نظارت    -
     تجهیزات و خودرو جهت سرکشی به پروبه ها -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

میلیون ریال در سطح استان اجرا خواهد شد. با اجرا ایرن پرروبه هرا پشرت سردها جلروگیری و برر         102149هكتار و با اعتبار  12078این پروبه ها طی برنامه ششم توسعه و در سطح 
 زایش مخازن و همچنین عمر مفید و بهره وری با تر سدها تاثیر زیادی خواهد داشت.اف

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 تدوین و انعقاد توافقنامه و ارسال به بوشهر تشكیل جلسه تصویب طر  در تهران

 95-99 جرایی پروبهگردش مالی و ا برگذاری مناقصه و تحویل زمین و اجرا

 95-99 بهره برداری آزمایشی از پروبه تحویل موقت پروبه

 یك سال پس از تحویل موقت بهره برداری مطمئن و تامین آب مورد نظر تحویل دائم و قطعی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكیل جلسه تصویب طر  در تهران

 20430 81720 0 102150 36198 27259 17473 12640 8580 برگزاری مناقصه و تحویل زمین و اجرا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل موقت پروبه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحویل دائم و قطعی

 20430 81720 0 102150 36198 27259 17473 12640 8580 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای در دست ساخت
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 99 95 تشكیل جلسه تصویب طر  در تهران

 طبیعی اداره کل منابع

 0 2 تدوین و انعقاد توافقنامه

 99 95 برگزاری مناقصه و تحویل زمین و اجرا

 اجرای پروبه

90 102150 

 81720 64 99 95 ایعملیات مكانیكی و سازه

 10000 10 99 95 عملیات بیولوبیك

 99 95 عملیات بیومكانیك

 اداره کل منابع طبیعی

 5000 6 اجرای پروبه

 5430 10 99 95 یعملیات مدیریت

 0 5 بهره برداری آزمایشی 99 95 تحویل موقت پروبه

 0 3 تامین آب مورد نظر 99 95 تحویل دائم و قطعی
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 اجرای عملیات آبخیزداری شهرستان جمعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 توان تولید ملی عنوان برنامه ملی: ارتقای 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 کاهش خسارت سیالب، جلوگیری از شور شدن سفره آب های زیرزمینی در اثر تغذیه مصنوعی و تزریقی -

 جلوگیری از نشست زمین و نابودی آبخوان ها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 نهیبه و یحداکثر استفاده ،زیرا با این عمل دانست؛ یمقاومت اقتصاد یراستا در عملگرا یهكاررا با یعلم ابزار كی یتوانم را یزداریآبخ
 .ردگی یقرارم توجه مورد هیاول هیسرما بیتخر ای و ینابود بدون یداخل منابع از

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 رنامه و همچنین کاهش مهاجرت که از مهمترین شاخص های اقتصاد مقاومتی است.نفر تا پایان ب 89ایجاد اشتغال پایدار به تعداد 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 800 700 750 1000 800 0 0 هكتار کنترل فرسایش و رسوب

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 صلی پروژه ذینفعان ا
 مردم ساکن در حوزه آبخیز

 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

 ذینفعان بخش خصوصی 
 آبخیزنشینان -

 عشایر  -

 کار و پیمانكارانجویندگان   -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 تغذیه آبهای زیرزمینی و چاه ها -

 ت و آبهای سطحی ناشی از سیلجلوگیری از حمل رسوبا  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 مطالعات مشاور -

 انجام مناقصه و انتخاب پیمانكار -

 وجود دستگاه نظارتی قدرتمند -

 داشتن تجهیزات و امكانات  زم برای تصدی مسئولیت نظارت  -

 دریافت به موقع اعتبارات -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 خواهد شد. هكتار در شهرستان جم و طی برنامه ششم به اجرا درخواهد آمد و به تقویت آبهای زیرزمینی و ایجاد اشتغال در منطقه و مهاجرت معكو  منجر 4050طح این پروبه در س

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 80-82 اتمام مطالعات مطالعه

 95-99 زه ها و عملیات بیولوبیكایجاد سا اجرای عملیات آبخیزداری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطالعه

 0 0 32409 32409 7730 6149 5990 7260 5280 اجرای عملیات آبخیزداری

 0 0 32409 32409 7730 6149 5990 7260 5280 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 20 10 انجام مطالعه اداره کل منابع طبیعی 96 95 مطالعه -1فاز

 اداره کل منابع طبیعی 99 95 اجرای عملیات آبخیزداری-2فاز
ه ها و عملیات اجرای ساز

 بیولوبیك
90 32409 
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 اجرای عملیات آبخیزداری حوزه چاه مباركعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 کاهش خسارت سیالب -

 در اثر تغذیه مصنوعی و تزریقی یری از شور شدن سفره آب های زیرزمینیجلوگ  -

 جلوگیری از نشست زمین و نابودی آبخوان ها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 نهیبه و یحداکثر استفاده ،زیرا با این عمل دانست؛ یمقاومت اقتصاد یراستا در عملگرا یراهكار با یعلم ابزار كی یتوانم را یزداریآبخ
 .ردگی یقرارم توجه مورد هیاول هیسرما بیتخر ای و ینابود بدون یداخل منابع از

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 نفر و کاهش مهاجرت روستائیان و ایجاد مهاجرت معكو  48ایجاد اشتغال پایدار و دائمی در طول برنامه ششم به تعداد 

 ه:ـ اهداف کمی پروژ 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 474 501 700 250 250 0 0 هكتار کنترل فرسایش و رسوب

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 مردم ساکن در حوزه -

 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 آبخیزنشینان -

 عشایر  -

 جویندگان کار  -

 پیمانكاران -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 ای زیرزمینی و چاه های پائین دستتغذیه سفره آبه -

 جلوگیری از حمل رسوبات و سیالب های مخرب  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 مطالعات مشاور -

 مناقصه و انتخاب درست و به موقع پیمانكار انجام -

 وجود دستگاه نظارتی قدرتمند -

 داشتن تجهیزات و امكانات  زم برای تصدی مسئولیت -

 اختصاص اعتبار کافی و تخصیص به موقع آن -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 ویت سفره های زیرزمینی و ایجاد اشتغال و مهاجرت معكو  منجر خواهد شد.هكتار و طی برنامه ششم توسعه کشور به اجرا درخواهد آمد و به تق 2175این پروبه در سطح 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 82 انجام مطالعات مطالعه

 95-99 اجرای سازه ها و عملیات بیولوبیك اجرای عملیات آبخیزداری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 ان فازعنو
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطالعه

 0 0 استانی 18036 4580 4401 5590 1815 1650 اجرای عملیات آبخیزداری

 0 0 استانی 18036 4580 4401 5590 1815 1650 جمع
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 داری حوزه چاه مباركاجرای عملیات آبخیزعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 82 80 مطالعه
 اداره کل منابع طبیعی

 0 10 انجام مطالعات

 99 95 اجرای پروبه
انجام تمامی پروبه های 
 مصوب در مطالعه منطقه 

90 18036 
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 کاداستر اراضی ملیژه پیشنهادی: عنوان پرو
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصادی(

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 اتیمستثن و یمل یاراض تیمالك ثبت -
 یمل یراضا اتحاصال بانك جامع ستمیس جادیا -
 ا یمق بزرگ یها نقشه هیته -
 کالن یها یگذار هیسرما موثر تیریمد -
 نیزم به مربوط مناقشات کاهش -
 نیزم از نهیبه واستفاده تیریمد-
 نآنا انتقال و نقل و نیزم بازار بر ونظارت تیریمد -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 منظور به مصوب یکاربر یها نقشه مطابق ها  تیقابل نییتع و یابیاستعداد اسا  رب و جامعه مصالح تیرعا با یمل یاراض یواگذار
 تیریمد مختلف ابعاد یریبكارگ با دیبالذا  .دارد ییبسزا نقش یمقاومت اقتصاد اهداف تحقق در دولت تیمالك حفظ با ییزا اشتغال
 . نمود مؤثر تفادهکشوراس یاجتماع و یاقتصاد توسعه یراستا در بالقوه توان نیا از اراضی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 مدیریت بهینه و کارامد استفاده از اراضی ملی

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

ایجاد بانك جامع اطالعاتی اراضی ملی 
 استان

 0 0 0 810000 800000 140000 0 هكتار

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کلیه تشكیالت استانی ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 مجریان پروبه های عمرانی -

 مردم -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 دقیق اراضی ملی  انجام برنامه ریزی های  زم با داشتن نقشه حدنگاری و  امار و اطالعات

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تخصیص اعتبارات به موقع -

 همكاری ادارات  ی ربط -

 در این پروبه اقدامات زیر صورت می گیرد:ر شر  کلی پروبه:  5

 موجود مداراک اسكن قیطر از یفیتوص اطالعات یآور جمع -
 آنها یساز یرقوم و مقررات یاجرا یها نقشه کنترل و یبررس -

 یاراض یحدنگار و یزیمم یفن تهیکم به ها نقشه در موجود یفن مشكالت گزارش ارائه -
 ها نقشه یرو بر مدنظرآنها حاتیتصح اعمال و یفن تهیکم نظرات نمودن لحاظ -

 یبررس و کنترل جهت یاصالح نقشه ارسال و یفن تهیکم به شده انجام اصالحات گزارش ارسال -
 کل اداره ندهینما اب همراه یدانیم کنترل -

 یفن تهیدکمییتا -
 GIS Ready و یمكان داده گاهیپا هیته -

 ثبت اداره بهDWG صورت به ها داده ارائه -
 شانیا نظرات نقطه اعمال تكبرگو سند صدور جهت ثبت سازمان از هیدییتا اخذ -

 ثبت سازمان یزسو گاز تكبر سند صدور -
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 کاداستر اراضی ملیعنوان پروژه پیشنهادی: 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-96 صدور سند تك برگ تهیه نقشه های کاداستر اراضی ملی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 45000 0 45000 0 0 0 25000 20000 ملی تهیه نقشه های کاداستر اراضی

 0 45000 0 45000 0 0 0 25000 20000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 27/2/96 27/2/94 تهیه نقشه های کاداستر اراضی ملی
مهندسین مشاور فرا 

 زمین
 45000 100 ك برگصدور سند ت
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 تعیین حریم سواحل استان بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصادی(

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 اضی ساحلی استانایجاد بانك جامع اطالعاتی ار -
 ایجاد امنیت و انگیزه سرمایه گذاری در اراضی ساحلی -
 مدیریت موثر سرمایه گذاری کالن در اراضی ساحلی -
 مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 مختلف ابعاد یریبكارگ با دیبا لذا. دارد ییبا خلیر فارسبیشترین مرز را با خلیر فار ایلومترمرزدریک900حدود باداشتناستان بوشهر 
نمود و این اقدام در راستای برنامه  مؤثر استفادهو اشتغال زایی  یاجتماع ی،اقتصاد توسعه یراستا در بالقوه توان نیا از یساحل تیریمد

 ارتقا توان تولید ملی می باشد.

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 نه و کارامد براراضی ساحلیمدیریت بهی -

 امكان بهره گیری از سواحل در راستای فعالیت های اقتصادی و گردشگری -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

ایجاد بانك جامع اطالعاتی اراضی 
ساحلی و تعیین مرز دقیق و حریم 

 ساحلی
 0 0 0 900 0 0 0 یلومترک

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 کلیه تشكیالت استانی ذینفعان اصلی پروژه 

 کل پروبه های ملی، عمرانی و سایر ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 زی پروبه های بهینه میتوان اقدام نمود.با داشتن نقشه حدنگاری و  امار و اطالعات دقیق اراضی ساحلی در برنامه ری

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تخصیص اعتبارات به موقع -
 همكاری ادارات  ی ربط -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
جهت مدیریت کالن و برنامه ریزی های آتی مورد این پروبه به منظور مرزبندی و تهیه نقشه حدنگاری صورت خواهد گرفت تا بدین وسیله آمار و اطالعات دقیق اراضی ساحلی 

 استفاده قرار گیرد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

ایجاد بانك جامع اطالعاتی اراضی ساحلی و تعیین مرز دقیق و 
 حریم ساحلی

 96 بهره برداری از بانك اطالعتی اراضی

 ون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلی 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

ایجاد بانك جامع اطالعاتی اراضی 
ساحلی و تعیین مرز دقیق و حریم 

 ساحلی
0 3600 0 0 0 3600 3600 0 0 

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت روجیخ ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

ایجاد بانك جامع اطالعاتی اراضی 
ساحلی و تعیین مرز دقیق و حریم 

 ساحلی
96 96 

اداره کل منابع طبیعی و 
 آبخیزداری

تهیه نقشه ها و بانك 
 اطالعاتی

100 3600 



 

 



 

 

 

 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت -5-14

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

عه ظرفیت تولید نفت و گاز و توس

تكمیل زنجیره پایین دستی توسعه 

 بازار

 تسهیالت بانكی تكمیل و راه اندازی طر  متانول کاوه

تكمیل و راه اندازی طر  پرشین شیمی گستر 

 در استان
 تسهیالت بانكی

 تسهیالت بانكی تكمیل و راه اندازی شرکت پتروشیمی مرجان

توسعه  شرکت اهتمام تكمیل و راه اندازی طر  

 جم
 تسهیالت بانكی

 ارتقای توان تولید ملی

فعال سازی صنایع کوچك استان واستفاده از 

 حداکثر ظرفیت تولید
 تسهیالت بانكی

در  2انجام مطالعات اکتشافی معادن طبقه 

 استان)فسفات،بیتومین ، دولومیت(
 ملی -استانی

تكمیل و راه اندازی طر  های صنعتی با 

 درصد60فت فیزیكی با ی پیشر
 تسهیالت بانكی

 پیشبرد برون گرایی اقتصاد

 بخش خصوصی ایجاد پایانه و اسكله صادرات مواد معدنی

 استانی ایجاد خانه فرش و صنایع دستی بوشهر
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 تکمیل و راه اندازی طرح متانول کاوهعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل صنعت ،معدن وتجارت عنوان دستگاه اجرایی:

 عنوان برنامه ملی: توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 تكمیل زنجیره صنایع پایین دست پتروشیمی -

 ارزش افزوده با ی طر    -

 ایجاد اشتغال پایدار -

 ارز آوری طر   -

 زایش صادرات اف  -

 توازن منطقه ای توسعه در سطح استان -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 تسریع در ایجاد فرصت های شغلی در استان -

 توجه به بازارهای داخلی   -

 ایجاد ارزش افزوده از منابع موجود -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
وان صنایع مادر و زیربنایی در سطح استان می باشند انتظار می رود تاثیر عمده ای بر اشتغال و ارزش با توجه به اینكه این  طر  به عن
 افزوده صنعتی استان داشته باشد

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 0 0 0 0 865 0 0 نفر اشتغالزایی

 ذینفعان اصلی پروژه :  ـ 3

 بخش کشاورزی ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تولید کنندگان صنایع پایین دست پتروشیمی -

 صادر کنندگان، سرمایه گذاران -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تامین مواد اولیه  -

 ایجاد اشتغال  -

 وژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پر4
 تامین منابع مالی  -

 رفع موانع و مشكالت طر  ها با دستگاههای اجرایی  یربط -

 ـ شرح کلی پروژه:  5

 ه مشكل  طر  بررسی و  تا پایان سالاز آنجایی که این طر  جز طرحهای مهم صنعتی با اشتغالزایی با  می باشد  به عنوان طر  ملی شناسایی شده و اهتمام وزارت بر این است ک
 به بهره برداری برسد 95

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 رفع موانع و مشكالت طر  پیگیری مسائل و مشكالت طر 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 20000 0 0 0 0 20000 گیری مسائل و مشكالت طر پی
20000 

 0 0 20000 0 0 0 0 0 جمع
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 تکمیل و راه اندازی طرح متانول کاوهعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 95 95 ت طر پیگیری مسائل و مشكال
سازمان صنعت ،معدن 

 وتجارت

رفع موانع و مشكالت 
موجود طر  ملی و تسریع 
در به بهره برداری رسیدن 

 طر  ها

100 20000 

  95 95 بازدید از طر 
شناسایی مسائل و 
 مشكالت طر 

5 0 

طر  مسائل و مشكالت طر  ها 
 در کارگروه ستاد تسهیل

95 95  
تشكیالت جلسات با 

 رایی  یربطدستگاهها اج
10 0 

تامین منابع مالی در کمیته 
 بررسی

95 95  
استفاده طر  از تسهیالت 

 بانكی
10 0 

معرفی به سیستم بانكی و اخذ 
 تسهیالت

95 95  
استفاده طر  از تسهیالت 

 بانكی
75 20000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تکمیل و راه اندازی طرح پرشین شیمی گستر در استان
 ه اجرایی: اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگا

 توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 تولید کود مورد نیاز برای بخش کشاورزی  -

 ارزش افزوده با ی طر    -

 تكمیل زنجیره صنایع  -

 غال پایدارایجاد اشت  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 تسریع در ایجاد فرصت های شغلی در استان -

 توجه به بازارهای داخلی  -

 ایجاد ارزش افزوده از منابع موجود -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
ار می رود تاثیر عمده ای بر اشتغال و ارزش افزوده صنعتی با توجه به اینكه این طر  به عنوان صنایع مادر و زیربنایی می باشد انتظ

 استان داشته باشد

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تامین کود شیمیایی بر بخش 

 کشاورزی
 120000 120000 120000 108000 84000 150000 0 تن

 0 0 0 0 50 37 0 نفر اییاشتغالز

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بخش کشاورزی ذینفعان اصلی پروژه 

 بخش کشاورزی ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 تسریع و تسهیل در تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی  -

 ایجاد اشتغال در مناطق روستایی -

 الزامات و مفروضات پروژه :  ـ پیش نیازها ،4
 تامین منابع مالی  -

 رفع موانع و مشكالت طر  ها با دستگاههای اجرایی  یربط  -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

 به  95ان سال اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكل  طر  بررسی و  تا پای با این طر   جزء طرحهای مهم صنعتی بوده و  به عنوان طر  ملی شناسایی شده ومقرراست
 بهره برداری برسد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 شناسایی مسائل و مشكالت طر  رفع مشكالت طر  و راه اندازی آن

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی تانیاس جمع 99 98 97 96 95

رفع مشكالت طر  و راه اندازی 
 آن

20000 0 0 0 0 20000 0 0 
40000 

 0 0 40000 0 0 0 0 20000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تکمیل و راه اندازی طرح پرشین شیمی گستر در استان
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت وجیخر ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

رفع مشكالت طر  و راه -1فاز
 اندازی آن

95 95 

صنعت ،معدن  اداره کل
 وتجارت

رفع موانع و مشكالت 
موجود طر  ملی و تسریع 
در به بهره برداری رسیدن 

 طر 

100 20000 

 95 95 بازدید از طر  ها
شناسایی مسائل و 
 مشكالت طر 

5 0 

طر  مسائل و مشكالت طر  ها 
 کارگروه ستاد تسهیلدر 

95 95 
تشكیالت جلسات با 
 دستگاهها اجرایی  یربط

5 0 

تامین منابع مالی در کمیته 
 بررسی

95 95 
استفاده طر  از تسهیالت 

 بانكی
5 0 

معرفی به سیستم بانكی و اخذ 
 تسهیالت

95 95 
استفاده طر  از تسهیالت 

 بانكی
85 20000 
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 اه اندازی شرکت پتروشیمی مرجانتکمیل و رعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: 

 توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ارزش افزوده با ی طر -
 گاز و پتروشیمی در سطح استان تكمیل زنجیره صنایع نفت ، – 
 ایجاد اشتغال پایدار –  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 تسریع در ایجاد فرصت های شغلی در استان-
 توجه به بازارهای داخلی – 
 ایجاد ارزش افزوده از منابع موجود – 

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 نفر 240د ایجاد اشتغال به تعدا -

 ایجاد ارزش افزوده -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
راه اندازی شرکت پتروشیمی 

 مرجان
 0 0 0 100 80 60 40 درصد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 ست پتروشیمیتولید کنندگان صنایع پایین د -

 جویندگان شغل -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تولید کنندگان صنایع پایین دست پتروشیمی  -
 صادرکنندگان و سرمایه گذاران -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 تامین مواد اولیه -

 ایجاد اشتغال و درآمد زایی  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 مشكالت طر  ها با دستگاههای اجرایی  یربط رفع موانع و

 ـ شرح کلی پروژه:  5

تن در منطقه ویژه پار  جنوبی دریافت نموده این  طر  جز طرحهای مهم صنعتی با اشتغالزایی با  در استان به  1650000جوازتاسیس متانول به ظرفیت سالیانه  88شرکت در سال 
 به بهره برداری برسد. 96بر این است که مشكل  طر  بررسی و  طر  در سال حساب می آید و اهتمام استان و سازمان 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 89 خرید ، تسطیح ، محوطه سازی و دیوار کشی زمین محل اجرای طر 

 91 احداث ساختمان های تولیدی ، اداری و جنبی احداث ساختمان

 90 انشعاب تاسیسات و اتصال به شبكه اخذ تاسیسات اصلی

 96 خرید و نصب ماشین آ ت خط تولید ماشین آ ت خط تولید

 96 بهره برداری نهایی و اخذ پروانه بهره برداری تولید آزمایشی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی معج 99 98 97 96 95

 میلیارد ریال می باشد که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی تامین خواهد شد. 25884اعتبار مورد نیاز این طر  
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 تکمیل و راه اندازی شرکت پتروشیمی مرجانعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت وجیخر ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

طر  اجرای محل زمین  1389 1392  
خرید ، تسطیح ، محوطه 
 سازی و دیوار کشی

11 2800 

ساختمان احداث  1391 1395 
شرکت پتروشیمی 

 مرجان

احداث ساختمان های 
 تولیدی ، اداری و جنبی

30 7760 

اصلی تاسیسات  1390 1392  
اخذ انشعاب تاسیسات و 

 اتصال به شبكه
12 3000 

تولید خط آ ت ماشین  1392 1396  
خرید و نصب ماشین آ ت 

 خط تولید
43 11100 

  1396 1396 آزمایشی تولید
بهره برداری نهایی و اخذ 

 پروانه بهره برداری
4 1224 
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 تکمیل و راه اندازی طرح توسعه  شرکت اهتمام جمعنوان پروژه پیشنهادی: 
 ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت 

 تکمیل و راه اندازی طرح توسعه  شرکت اهتمام جم عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ارزش افزوده با ی طر   -

 تكمیل زنجیره صنایع   -

 ایجاد اشتغال پایدار  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 تسریع در ایجاد فرصت های شغلی در استان  -

 توجه به بازارهای داخلی   -

 ایجاد ارزش افزوده از منابع موجود -

 قطع وابستگی به خارج  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 نفر 20ایجاد فرصت شغلی جدید به تعداد  -

 ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 یش بینی هدفپ وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تكمیل و راه اندازی طر  توسعه  

 شرکت اهتمام جم
 0 0 0 100 75 50 30 درصد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 ...صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، غذایی، دارویی و -

 کتجویندگان شغل به ویژه افراد ساکن درمحل استقرار شر -

 صنایع نفتف گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 کاهش هزینه های تولید ناشی از حمل و نقل و قیمت پایین تر نسبت به موارد مشابه خارجی -

 دسترسی آسان به نهاده های تولید -

 روژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پ4
 رفع موانع و مشكالت طر  ها با دستگاههای اجرایی  یربط

 ـ شرح کلی پروژه:  5

 ، عسلویه در پتروشیمی و گاز ، نفت صنعت چشمگیر توسعه و رشد به نظر. گردید تاسیس پتروشیمی تكمیلی صنایع دربخش گذاری سرمایه هدف با 1383 سال در جم اهتمام شرکت

 تولید جهت جم فرمالین پار  کارخانه نیز و FFS  یه چند های کیسه و پالت ویژه به پالستیكی قطعات تولید زمینه در جم پالستیك پار  کارخانه احداث به اقدام شرکت این
 . نمود پار  انربی اقتصادی ویژه منطقه در فرمالدئید اوره رزین و فرمالین

 در UFC تن 25000 و فرمالین تن 40000 تولید ظرفیت با جم فرمالین پار  کارخانه و 1386 سال در پالت و کیسه تن 23000 سا نه تولید ظرفیت با جم پالستیك پار  کارخانه
تن در منطقه ویژه پار  جنوبی  64660طر  توسعه شرکت اهتمام جم با موضوع فعالیت رزین اوره فرمالدئید و فرمالین به ظرفیت  92در سال  .رسید برداری بهره به 1390 سال
 درصد می باشد . 75ادر گردیده و اکنون طر  دارای پیشرفت فیزیكی با ی ص

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 احداث ساختمان های تولیدی ، اداری و جنبی احداث ساختمان

 96 اخذ انشعاب تاسیسات و اتصال به شبكه  تاسیسات اصلی 

 96 و نصب ماشین آ ت خط تولید  خرید ماشین آ ت خط تولید

 96 بهره برداری نهایی و اخذ پروانه بهره برداری تولید آزمایشی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

میلیون ریال   389000میلیون ریال بوده که با تورم ایجاد شده طی این چند سال پیش بینی می گردد سرمایه گذاری طر   190000ر  میزان پیش بینی سرمایه گذاری ط 92در سال 
 رسیده است که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی تامین می شود.
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 تکمیل و راه اندازی طرح توسعه  شرکت اهتمام جمعنوان پروژه پیشنهادی: 
 بندی:مانزبرنامه  -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1395 1394 احداث ساختمان

 شرکت اهتمام جم

احداث ساختمان های 
 تولیدی ، اداری و جنبی

30 50000 

 1396 1395 تاسیسات اصلی
اخذ انشعاب تاسیسات و 

 اتصال به شبكه
12 35000 

 1396 1395 لیدماشین آ ت خط تو
خرید و نصب ماشین آ ت 

 خط تولید
43 95000 

 1396 1396 تولید آزمایشی
بهره برداری نهایی و اخذ 

 پروانه بهره برداری
4 10000 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: فعال سازی وحداکثر سازی ظرفیت تولید صنایع کوچک

 اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی ارتقای توان  تولید ملی ن برنامه ملی:عنوا

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 رکود حاکم بر  صنعت و تولید داخل و عدم استفاده از ظرفیت بالقوه و موجود در واحدهای صنعتی کوچك دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 درون زا نمودن تولید  -

 افزایش اشتغال   -

 نمودن ظرفیت بالقوه در تولید صنعتی داخلی فعال  -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 فعال سازی تواندمندسازی  -

 حداکثر نمودن ظرفیت -

 افزایش کیفیت   -

 افزایش توان رقابتی با تولیدات مشابه خارجی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد اندازه 

 گیری
 بینی هدفپیش  وضع موجود

 93 94 95 96 97 98 99 
فعال سازی و حداکثر سازی ظرفیت 

 تولید واحدهای کوچك
 50 80 120 150 228 0 0 تعداد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 بخش صنعت ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 تولید کنندگان -

 کارگران -

 جوانان مستعد کار  -

ن فهرست نیازهایی که از ذینفعا

 بر طرف می شود

 تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه -

 پرداخت حقوق و دستمزد  -

 پرداخت هزینه های  انربی)قبوض آب ، برق ریال گاز ، سوخت مایع در تولید محصو ت  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تعیین تكلیف و ضعیت بدهی واحدها -

 م ومناسب جهت تولیدتامین منابع مالی با بهره بانكی ک -

  رفع موانع صادرات محصو ت -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 واحدهای کوچك طی سال های برنامه ششم توسعه 628فعال سازی و حداکثر سازی ظرفیت تولید 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 واحد صنعتی وارد چرخه تولید می شود 628تعداد  فعال سازی و حداکثر سازی ظرفیت تولید واحدهای کوچك

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 محل تامین اعتبار میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95 

فعال سازی و حداکثر سازی ظرفیت 
 تولید واحدهای کوچك

2280000 1500000 1200000 800000 500000 6280000 0 0 6280000 

 6280000 0 0 6280000 500000 800000 1200000 1500000 2280000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 فعالیت/بسته کاری
زمان 

 آغاز
 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان

فعال سازی و حداکثر سازی ظرفیت تولید 
 واحدهای کوچك

95 99 
 اداره کل
 تجارت صنعت ، معدن و

 100 واحد کوچك 628فعال سازی 
6280000 
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 در استان)فسفات،بیتومین ، دولومیت( 2عنوان پروژه پیشنهادی: انجام مطالعات اکتشافی معادن طبقه 

 اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان  تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 - انجام پروژه  دالیل

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ایجاد اشتغال  -

 افزایش تولید  وصادرات -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 آزاد ب استان به لحاظ دسترسی به آبهایصنایع معدنی با توجه به موقعیت مناس افزایش صادرات محصو ت معدنی و

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود واحد اندازه گیری

 93 94 95 96 97 98 99 

 2انجام مطالعات معدنی طبقه 
انجام عملیات 
 اکتشاف

0 0 2 2 2 2 0 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 دولت و استان ذینفعان اصلی پروژه 

 یع معدنی  تامین  کنندگان مواد اولیه واحدهای صنا ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 افزایش درآمد 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تعیین محدوده مورد نظر جهت عملیات اکتشافی -

 پیش بینی تامین منابع مالی دولتی -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

در استان می تواند باعث تحول درحوزه معدن وصنایع  2می باشد اکتشاف مواد معدنی طبقه 1تان بیشتر ساختمانی  واز نوع طبقهنظر به اینكه مواد معدنی و معادن شناسایی شده در اس
 معدنی مرتبط با آن و همچنین جذب سرمایه گذاران در این حوزه شود.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-98 لعات نیمه تفضیلیانجام مطا اکتشاف نیمه تفضیلی

 95-98 انجام مطالعات تفضیلی اکتشاف تفضیلی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 4000 4000 0 0 0 2000 2000 اکتشاف نیمه تفضیلی

 0 4000 0 4000 0 2000 2000 0 0 اکتشاف تفضیلی

 برنامه زمانبندی: -8

 فعالیت/بسته کاری
زمان 

 آغاز
 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان

 اداره کل 96 95 اکتشاف نیمه تفضیلی
 صنعت ، معدن و تجارت

 4000 50 مطالعات نیمه تفضیلی

 4000 50 مطالعات تفضیلی 98 97 اکتشاف تفضیلی 
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 درصد60عنوان پروژه پیشنهادی: تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 
 اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
وجود منابع مالی کافی و یا سایر مشركالت غیرفعرال و یرا نیمره تمرام بروده و از چرخره        فعال سازی طرحهای تولیدی که به دلیل عدم 

 اقتصادی خارج می باشند.

 افزایش اشتغال در راستای تكمیل طر  های نیمه تمام صنعتی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 فرصت های شغلی جدیدتاثیر گذاری در ایجاد 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تكمیل و راه اندازی طر  های 

صنعتی با پیشرفت فیزیكی با ی 
 درصد60

 0 0 0 0 51 26 29 تعداد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 نعتبخش ص ذینفعان اصلی پروژه 

 گران سرمایه گذاران، کارگزان، صنعت ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تامین نقدینگی جهت خرید ماشین آ ت صنعتی، فعال سازی طر  و به بهره برداری رسیدن پروبه

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 انكی مناسبتامین منابع مالی با بهره ب

 ـ شرح کلی پروژه: 5
درصد در سامانه هماهنگ ثبت گردیده که از این تعداد طرحهای صنعتی و طرحهای نیمه تمام  جهاد کشاورزی ، طبق  60فقره طر  صنعتی با پیشرفت فیزیكی با ی  160تعداد 

جارت و سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان اولویت جهت دریافت تسهیالت ، تكمیل و راه صنعت ،معدن وت اداره کلطر  از بین طرحهای  51ابالغیه اقتصاد مقاومتی  تعداد 
پس از پایش طرحهای ثبت شده در سامانه هماهنگ و تشكیل جلسه ،مكاتبه و تما  تلفنی ، طرحهای واجد  اداره کلمشخص گردید که اداره طر  و برنامه  95اندازی  تا پایان سال 
 معرفی نموده است . اداره کلو جهت طر  در کمیته بررسی شرایط را شناسایی 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

تكمیل و راه اندازی طر  های صنعتی با پیشرفت فیزیكی با ی 
 درصد60

 95 طر  صنعتی و کشاورزی 51راه اندازی 

 گزارش گیری از سامانه هماهنگ
تمام صنعتی  و حذف  بررسی آمار طرحهای نیمه

طرحهای راکد و شناسایی طرحهای واجد شرایط 
 جهت دریافت تسهیالت

و در  95در مرحلرره اول فررروردین و اردیبهشررت مرراه  
مراحل بعدی در طی سال سازمان ملرزم بره گرزارش    

درصرد   60گیری و رصد طرحهای نیمه تمرام برا ی   
 می باشد

 تشكیل جلسه با طرحهای صنعتی واجد شرایط
نمایی مجریان طرحهای واجد شرایط جهت راه

 ثبت نام در سایت بهین یاب قسمت تامین مالی

برا مجریران طرحهرای     95جلسه کلی درخررداد مراه   
صنعتی انجام پذیرفت و جلسات دیگر نیز بره صرورت   

 جزئی  در طی سال تشكیل خواهد گردید

 بررسی طرحهای ثبت نام شده در سایت بهین یاب
می و شناسایی طرحهای پایش طرحهای ثبت نا

 نیازمند تسهیالت بانكی جهت راه اندازی طر 
در طی سال سازمان ملزم به رصد طرحهای ثبت نامی 

 در سایت بهین یاب می باشد

 بررسی طرحهای صنعتی و تصویب اولیه طر  تشكیل کمیته بررسی
در طی سال سازمان ملزم به تشركیل کمیتره بررسری    

 طرحها می باشد

 95در طی سال   استفاده طرحهای صنعتی از تسهیالت بانكی ستم بانكیمعرفی به سی
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 درصد60عنوان پروژه پیشنهادی: تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 
 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

( توسط مشاور می باشد و پیش بینی میزان اعتبار و برنامه زمان بندی اجررای طرر ، منروط بره تكمیرل ایرن        توضیحات: درحال حاضر طر  مذکور در فاز اول ) تدوین طر  مطالعاتی

 مطالعات می باشد.

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل و راه اندازی طر  های 
صنعتی با پیشرفت فیزیكی با ی 

 درصد60
1020000 0 0 0 0 1020000 0 0 1020000 

 1020000 0 0 1020000 0 0 0 0 1020000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل و راه اندازی طر  -1فاز
های صنعتی با پیشرفت فیزیكی 

 درصد60با ی 
95 95 

عت ،معدن صن اداره کل
 وتجارت

به بهره برداری رسیدن 
طر  های نیمه تمام و 

 راکدصنعتی
100% 1020000 

 95 95 گزارش گیری از سامانه هماهنگ
شناسایی طرحهای واجد 
شرایط جهت دریافت 

 تسهیالت
10% 0 

تشكیل جلسه باصاحبان 
 طرحهای صنعتی واجد شرایط

95 95 
ثبت نام در سایت بهین 

 یاب
5% 0 

طرحهای ثبت نام شده در بررسی 
 سایت بهین یاب

95 95 
شناسایی طرحهای نیازمند 

 تسهیالت بانكی
5% 0 

 95 95 تشكیل کمیته بررسی

اداره کل صنعت ،معدن 
 وتجارت

بررسی طرحهای صنعتی و 
 تصویب اولیه طر 

5% 0 

 95 95 معرفی به سیستم بانكی
استفاده طرحهای صنعتی از 

 تسهیالت بانكی
5% 0 

 تسهیالت اعطا
 

 1020000 %70 تكمیل و راه اندازی طر  95 95



 
 برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 

239 

 

 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد پایانه و اسکله صادرات مواد معدنی

 اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 وژه دالیل انجام پر

 میلیارد تن  خایر مواد معدنی شناسایی شده در استان با قابلیت صادرات 5وجود بالغ بر  -

 وجود دو کارخانه  تولید سیمان در حال بهره برداری با قابلیت صادرات  -

 وجود سه کارخانه تولید گچ در حال بهر برداری با قابلیت صادرات   -

 کیلومتر مرز دریایی استان 927وجود   -

 نادر تجاری استانوجود ب  -

 عمرانی  عظیم همسایگی با کشورهای حوزه خلیر فار  و وجود طر  های -

 امكان دسترسی به بازارهای جدید آسیا و آفریقا -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 به منابع استانی اتكاء -

 احیاء تولید  -

 نگاه به بازارهای بین المللی  -

 اشتغالزایی پایدار -

این پروژه بر نتایج مورد انتظار 

 مقاوم سازی اقتصاد

 خروج کارگاه های تولید مواد معدنی از رکود  -

 اختصاصی شدن اسكله صاردات مواد معدنی  -

 افزایش صادرات مواد معدنی -

 امكان صادرات مواد معدنی سایر استان ها از این اسكله  -

 ارزآوری و رونق اقتصادی استان  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
ندازه واحد ا

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 200 145 131 118 103 85 78 د ر افزایش صادرات

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 معدن داران -

 تولیدکنندگان صنایع معدنی  -

 کامیون دارن -

 شرکت های حمل و نقل -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 صادرکنندگان -

 انكاران بخش خصوصیپیم  -

 خریداران منطقه ای -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تسریع و تسهیل در امر صادرات مواد معدنی  -

 توسعه شاخص های تجارت فرامرزی با کاهش در زمان بارگیری و حمل محموله های صادراتی -

 ایجاد اشتغال در مناطق مرزی استان اشتغال در مناطق روستایی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تهیه طر  مطالعاتی  -

 وجود سرمایه گذار اجرای طر  -

 وجود مكان اجرای طر   -

 انجام هماهنگی های  زم با دستگاه های اجرایی -

 تامین مالی  -

 تهیه و تدارک زیرساخت های جاده ای و ریلی -

 هماهنگی جهت تخصیص کمك های دولتی -
 : ـ شرح کلی پروژه 5

 این پایانه به منظور صادرات مواد معدنی و عمدتا سیمان در استان توسط شرکت سیمان مند و دشتستان راه اندازی می شود.
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد پایانه و اسکله صادرات مواد معدنی

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 31/05/1395 طر  کتابچه تدوین طر  مطالعاتی

 30/07/1395 معرفی محل طر  هماهنگی  زم جهت تعیین محل

 30/08/1395 انتخاب سرمایه گذار فراخوان جذب سرمایه گذار

 1397از ابتدای اردیبهشت  بهره برداری از طر  نهایی اجرای طر 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7
 میلیارد ریال است. 1000برآورد اعتبار طر  در حدود کور در فاز اول ) تدوین طر  مطالعاتی ( توسط مشاور می باشد و توضیحات: درحال حاضر طر  مذ
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد خانه فرش و صنایع دستی بوشهر
 اداره کل صنعت ،معدن وتجارتعنوان دستگاه اجرایی: 

 صادعنوان برنامه ملی: پیشبرد برون گرایی اقت

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 وجود گبه منحصر به فرد  -

 وجود عبای منحصر به فرد در استان  -

 استعداد بی نظیر استان در تولید جاجیم و گلیم -

 استعداد بی نظیر استان در تولید صنایع دستی دریایی  -

 امكان تولید صنایع دستی از خوشه و برگ نخل -

 ت باف در اکثر مناطق استانامكان تولید فرش دس  -

 وجود بافندگان فرش و هنرمندان صنایع دستی در استان بعنوان یك کسب و کار بدون اتكا به منابع مالی زیاد ولی پایدار -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 این صنعت به منابع وارداتی اعم از سرمایه  ء عدم اتكا -

 ژی و  مواد اولیه  تكنولو  -

 هره وری با  بودن ب -

 اشتغال پایدار و موثر  -

 جلوگیری از مهاجرت با توجه به گستره صنعت در مناطق روستایی  و توسعه کسب و کارهای  خانگی -

نتایج مورد انتظار این پروژه بر مقاوم 

 سازی اقتصاد

 آموزش زنان روستایی  -

صنایع دستی و گردشگری  میراث فرهنگی،معدن و تجارت و  صنعت،  ادارات کلهم افزایی در انجام ماموریت های مشترک  -
 استان

 کاهش هزینه تمام شده محصول  -

 امكان معرفی ظرفیت های این بخش ها به گردشگران داخلی و خارجی  -

 ساماندهی تشكل های بخش خصوصی درگیر در این صنایع -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
افرررزایش تررروان تولیرررد و  
صادرات  فررش دسرتباف و   

 صنایع دستی استان
 15 15 0 0 0 0 0 درصد

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 تامین کنندگان مواد اولیه -

 تولید کنندگان  -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 عرضه کنندگان داخلی -

 صادرکنندگان  -

 گردشگران خارجی. مصرف کنندگان داخلی و -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 بومی سازی دانش تولید -

 امكان احیاء زنجیره ارزش صنعت -

 تامین نیاز بنگاه های صادراتی در استان -

 احیاء بافت قدیم استان -

 امكان تامین نیازهای گردشگران داخلی و خارجی -

  ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4
 تهیه طر  مطالعاتی طر  -

 تامین منابع مالی -

 جانمایی و تخصیص مكان  -

 جذب سرمایه گذار -

 انتخاب متولی -

 هماهنگی با دستگاه های اجرایی و تشكل های بخش خصوصی مرتبط -
 ـ شرح کلی پروژه:  5

 ایجاد خانه فرش و صنایع دستی استان بوشهر
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 ستی بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد خانه فرش و صنایع د

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-96 ایجاد خانه فرش آماده سازی و تجهیز خانه فرش

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7
ن اعتبار و برنامه زمان بندی اجررای طرر ، منروط بره تكمیرل ایرن       توضیحات: درحال حاضر طر  مذکور در فاز اول ) تدوین طر  مطالعاتی ( توسط مشاور می باشد و پیش بینی میزا

 مطالعات می باشد.

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

مرمت و  آماده سازی ساختمان واگذار شده 
توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 

 گردشگری به موضوع مورد اشاره
 0 0 استانی 4000 0 0 0 2000 2000

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی ول مربوطهمسئ زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 96 95 مرمت و بازسازی -1فاز 
اداره کل صنعت، معدن و 

 تجارت
 4000 100 ایجاد خانه فرش

 



 

 

 

 ربوشهی رماندی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاه -5-15

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

 توسعه عدالت اجتماعی

 شهریور برازجان 17نوسازی بیمارستان 

 ملی

راه اندازی و احداث اوربانس عمومی و هسته 

 ای در بیمارستان شهدای خلیر فار 

 راحداث بیمارستان قلب بوشه

نوسازی زیرساخت های سیستم بهداشتی 

 استان

طر  کلینیك های ثابت و سیار سالمت دهان 

 و دندان
 خصوصی

احداث کلینیك تخصصی و فوق تخصصی 

 دانشگاه بوشهر

 یخصوص-ملی
احداث مرکز سرپایی و غربالگری سرطان در 

 شهر بوشهر

 احداث مرکز رادیوتراپی در شهر بوشهر

پایگاه اوربانس شهری و  37تمان احداث ساخ

 جاده ای فاقد ساختمان و مستقر در کانكس
 ملی-استانی
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 شهریور برازجان 17عنوان پروژه پیشنهادی: نوسازی بیمارستان 
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک م علو دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت توسعه و اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل برنامهعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 کیفیت با سالمت های مراقبت و خدمات به جامعه آحاد عاد نه و دسترسی فراگیر پوشش دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 سرباری های هزینه کاهش منطقهای اتكایی دخو ظرفیت افزایش  ، درمانی تشخیصی خدمات به دسترسی و اجتماعی عدالت تعمیم
 مراکز سایر به بیماران درمانی مراجعات از ناشی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 نتیجه در و بیماران زندگی کیفیت افزایش  بیماریها، درمان و تشخیص در تاخیر بدلیل بیماران بین در عمر رفته دست از سالهای کاهش

 جامعه و خانواده اقتصادی وضعیت بهبود و درجامعه مولد نقش ایفاء امكان افزایش و ایشان های خانواده و بیماران عملكرد هبودب

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 

 احداث فضای درمانی
درصد پیشرفت 

 فیزیكی
0 0 0 20 25 25 30 

 240 0 0 0 0 0 0 تخت بیمارستانی تخت240 افزایش

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 همجوار های وشهرستان دشتستان شهرستان ساکنین ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 بیمارستانی تجهیز و احداث درحوزه فعال عمرانی خصوصی شرکتهای -
 بیمارستان پشتیبانی درحوزههای شغلی فرصتهای ایجاد -

 بیمارستان به ومراجعین بیماران برای خدماتی شغلی فرصتهای ایجاد -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 پاسخ به نیازهای درمانی ساکنین تحت پوشش و جلوگیری از مراجعات درمانی به سایر شهرها و استانهای همجوار

 ات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروض4
 تامین منابع مالی پروبه

 ـ شرح کلی پروژه:  5
شهریور برازجان و همچنین با توجه به اهداف و شاخصهای سطح بندی خدمات درمانی و بیمارستانی در سطح استان این بیمارستان به  17با توجه به فرسودگی بیمارستان قدیم 
 . سال احداث خواهد شد 5میلیون ریال در طی یك دوره 1068000متر مربع و با برآورد 22000ر بنای تخت و زی 240عنوان بیمارستان جایگزین با استعداد 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 95-99 متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 22000احداث  احداث

 99 استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز تهیه و تجهیز

 99 تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت راه اندازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 8000 0 8000 0 0 0 0 8000 طراحی

 0 660000 0 660000 210000 150000 150000 150000 0 احداث

 0 400000 0 400000 400000 0 0 0 0 تجهیز

 0 8000 0 8000 0 0 0 0 8000 طراحی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی

 0 1076000 0 1076000 610000 150000 150000 150000 16000 جمع
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 برازجان شهریور 17عنوان پروژه پیشنهادی: نوسازی بیمارستان 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 8000 5 تهیه  نقشه دانشگاه علوم پزشكی اسفند95 95 طراحی

 احداث
 مسكن و شهرسازی 1401 96

متر مربع 22000احداث 
 فضای فیزیكی

70 660000 

 400000 15 تجهیز مرکز علوم پزشكی دانشگاه 1402 1401 تجهیز

 0 10 تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكی  1402 راه اندازی
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 و احداث اورژانس عمومی و هسته ای در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر یانداز اهعنوان پروژه پیشنهادی: ر
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 تیفیباک سالمتی مراقبتها و خدمات به جامعه آحاد عاد نه وی ردسترسیفراگ وششپ -
 منطقه آمادگی پاسخ و مقابله با حوادث هسته ای در سطح استان و -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
با توجه به استقرار نیروگاه اتمی بوشهر و برنامه های گسترش این نیروگاه در فازهای بعدی این اوربنس به عنوان یك واحد پشتیبان و 

ی اجتماع عدالت وتوسعه تصاداق کردن انیبن عدالت یمل رنامهبپاسخ دهنده سریع به حوادث احتمالی خواهد بود و این اقدام در راستای 
 می باشد

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
پشتیبانی و حمایت  از نیروهای شاغل در واحدهای مرتبط با انربی هسته ای در منطقه و استان اعم از نیروگاه هسته ای و واحدهای 

 پزشكی هسته ای و مراکز تشخیصی و رادیو تراپی

 کمی پروژه:ـ اهداف  2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
احداث مرکز اوربانس عمومی و 

 هسته ای
 1800 1800 1800 1800 800 0 0 متر مربع

 101 0 0 0 0 0 0 تخت افزایش تخت بیمارستانی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 ن شاغل در نیروگاه اتمی بوشهرکارکنا -

 کارکنان شاغل در مراکز پرتودرمانی و تشخیصی طبی سطح استان -

 و حومهعامه مردم ساکن بوشهر  -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکتهای خصوصی عمرانی فعال در حوزه احداث و تجهیز بیمارستانی -

 شتیبانی بیمارستانایجاد فرصتهای شغلی در حوزه های پ -
 ایجاد فرصتهای شغلی خدماتی برای بیماران و مراجعین به بیمارستان -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
پاسخ به نیازهای درمانی مجروحین و مصدومین احتمالی حوادث اعم از هسته ای و غیر هسته ای به کارکنان مراکز مرتبط با مواد 

 تحت پوشش و جلوگیری از مراجعات درمانی به سایر شهرها و استانهای همجوارپرتویی و  ساکنین 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 این مرکز اوربانس باتفاهم و مشارکت سازمان انربی اتمی و وزارت بهداشت احداث خواهد شد

 ـ شرح کلی پروژه:  5
هسته ای در مواقع بروز حادثه و همچنین پوشش اوربانسهای عمرومی برا مشرارکت سرازمان انرربی اتمری و وزارت بهداشرت در محرل          این پروبه با هدف پاسخ به نیازهای اوربانس

 تخت افزایش خواهد داد 101بیمارستان شهدای خلیر فار  در طی دو سال احداث خواهد شد و ظرفیت بیمارستان را 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی  طراحی

 97-96 متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز  8000احداث  احداث

 97 تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز  تجهیز 

 98 تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت  راه اندازی 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 0 5000 0 0 0 0 5000 طراحی

 0 280000 0 280000 0 0 140000 140000 0 احداث

 0 45000 0 45000 0 0 45000 0 0 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 0 330000 0 330000 0 0 185000 140000 5000 جمع
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 و احداث اورژانس عمومی و هسته ای در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر یانداز اهعنوان پروژه پیشنهادی: ر
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 5000 5 هتهیه  نقش دانشگاه علوم پزشكی 95 95 طراحی

 دانشگاه علوم پزشكی 97 96 احداث
متر مربع 8000احداث 

 فضای فیزیكی
70 280000 

 450000 15 تجهیز مرکز دانشگاه علوم پزشكی 97 97 تجهیز

 - 10 تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكی - 98 راه اندازی
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 استانداری و اتمی انرژی سازمان بامشارکت بوشهر قلب بیمارستان احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 باکیفیت سالمت های مراقبت خدماتو هبهجامع آحاد عاد نه و دسترسی فراگیر پوشش دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 سرباری های هزینه کاهش ای منطقه اتكایی خود ظرفیت افزایش ، درمانی تشخیصی خدمات به دسترسی و اجتماعی عدالت تعمیم
 مراکز سایر به بیماران درمانی مراجعات از ناشی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 اوم سازی اقتصادمق
 در و بیماران زندگی کیفیت افزایش ، بیماریها درمان و تشخیص در تاخیر بدلیل بیماران بین در عمر رفته دست از ای ساله کاهش
 جامعه و خانواده اقتصادی وضعیت وبهبود درجامعه مولد نقش ایفاء امكان افزایش و ایشان های وخانواده بیماران عملكرد بهبود نتیجه

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

95 96 97 98 99 1400 1401 

 احداث و افزایش  فضای درمانی
درصد پیشرفت 

 فیزیكی
0 0 5 20 20 20 20 

 160 0 0 0 0 0 0 تخت افزایش تخت بیمارستانی

 آغاز می گردد. 95*عملیات اجرایی این پروبه از سال 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 ساکنین استان بوشهر و بیماران قلب نیازمند خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی -
 دانشجویان رشته های علوم پزشكی -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکتهای خصوصی عمرانی فعال در حوزه احداث و تجهیز بیمارستان -

 پزشكان متخصص قلب -

زهایی که از ذینفعان فهرست نیا

 بر طرف می شود

 کاهش مراجعه افراد نیازمند خدمات درمانی تخصصی بیماری های قلبی به سایراستانها و کاهش هزینه بیماران -
 ارتقا سطح آموزش دانشجویان رشته های پزشكی -

 افزایش فعالیت پزشكان متخصص و فوق تخصص در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی -

 شرکتهای فعال در بخش تهیه و توزیع تجهیزات پزشكیافزایش فعالیت  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 و محل مناسب برای احداث پروژه تامین منابع مالی پروژه

 مرکز همچنین و استان حسط در قلبی بیماران به تخصصی وفوق تخصصی خدمات ارائه هدف با بوشهر قلب تخصصی فوق بیمارستان احداثـ شرح کلی پروژه:  5

 شد خواهد احداث اتمی انرژی سازمان و بهداشت وزارت مشارکت با خواب تخت 160واستعداد مترمربع30000زیربنا با پزشکی آموزش

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 95فروردین تاآبان تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 99تا 95بهمن متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 30000داث اح احداث

 1400 تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز تجهیز

 1401 تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت راه اندازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 8000 0 8000 0 0 0 0 8000 طراحی

 0 105000 0 105000 25000 30000 25000 25000 0 احداث

 0 32000 0 32000 0 0 0 0 0 تجهیز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی

 0 145000 0 145000 25000 30000 25000 25000 8000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز کاریفعالیت/بسته 
 8000 5 تهیه  نقشه  دانشگاه علوم پزشكی  95آبان  95فرودین طراحی

 سازمان انربی اتمی 99اسفند  95بهمن احداث
متر مربع فضای 30000احداث 

 فیزیكی
70 

105000 

 32000 15 تجهیز بیمارستان   یدانشگاه علوم پزشك 1400اسفند  1400فروردین  تجهیز

 0 10 تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكی - 1401فروردین راه اندازی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: نوسازی زیر ساختهای سیستم بهداشتی استان
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل نامهرعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
سال اکثر ساختمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمرانی و احتمرال برروز خطررات ناشری از قردمت        25با توجه به قدمت بیش از 

 نیازهای جدید ساختمان و همچنین عدم تناسب ساختمانهای موجود به

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 عردالت  وتوسرعه  اقتصراد  کرردن  انیر بن عردالت  یملر  برنامره تضمین و تداوم و بهبود ارائه خدمات سالمت در شرایط سخت در راستای 

 یاجتماع

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 تانبهبود و گسترش ارائه خدمات سالمت در سطح اس

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

95 96 97 98 99 1400 1401 
نوسازی و تعمیرات اساسی 

 واحدهای بهداشتی و درمانی
 0 0 9000 24520 5000 0 0 متر مربع

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 مردم ساکن شهر و روستا -

 کارکنان شاغل در واحدهای بهداشتی -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پیمانكاران و شرکتهای فعال در بخش احداث -
 شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشكی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 تر و مفیدتر فراهم میگرددبا نوسازی این اماکن عالوه بر تامین امنیت و رفاه مراجعین و کارکنان امكان ارائه خدمات به

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
ن استانداری و وزارت بهداشت این الزامات تامین تامین زمین مورد نیاز و اعتبار احداث و تجهیز این مرکز از الزامات اجرای این پروبه می باشد .که با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابی

 .شده است

 کلی پروژه:  ـ شرح 5
 مرکز جامع ارائه خدمات سالمت 20پروبه شامل احداث  140در طی این برنامه تعداد  -

 پایگاه سالمت  18 -

 خانه بهداشت  68 -

احداث مجدد قرار خواهند  متر مربع در سطح استان مورد بازسازی و38520 یمیلیارد ریال و با زیر بنا800آموزشگاه بهورزی با اعتبار  2آزمایشگاه طبی و  2پانسیون پزشك ، 56  -
 گرفت .

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95نیمه اول سال  تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 96و سال  95نیمه دوم سال  متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 38520احداث  نوسازی و تعمیرات اساسی 

 97نیمه اول سال  تجهیزات پزشكی مورد نیاز تهیه و استقرار تجهیز

 97نیمه دوم سال  تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت راه اندازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 0 5000 0 0 0 0 5000 طراحی

 0 600000 0 600000 0 0 0 600000 0 احداث

 0 195000 0 195000 0 0 195000 0 0 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 0 800000 0 800000 0 0 195000 600000 5000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: نوسازی زیر ساختهای سیستم بهداشتی استان
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز ته کاریفعالیت/بس

 5000 10 تهیه  نقشه دانشگاه علوم پزشكی 95تیر 95اردیبهشت  طراحی

 96اسفند  95آبان  نوسازی
(متر مربع 38520احداث )  دانشگاه علوم پزشكی

 فضای فیزیكی
65 600000 

 195000 20 تجهیز مرکز  م پزشكیدانشگاه علو 97شهریور  97فروردین  تجهیز

 0 5 تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكی - 97نیمه دوم سال  راه اندازی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: طرح کلنیکهای ثابت و سیار سالمت دهان و دندان )دندانپزشکی (

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
یكی از مسائل بهداشتی موجود در سطح جامعه مباحث بهداشت دهان و دندان و بیماریهای ناشری از آن اسرت . برا اجررای ایرن پرروبه       

هزینره هرای ناشری از ابرتال بره      ات دندانپزشكی و بهداشت دهان و دندان جهت عامره مردمفرراهم شرده و    امكان دسترسی و ارائه خدم
 بیماریهای دهان و دندان با پیشگیری تشخیص و درمان به موقع کاهش می یابد

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 و اقتصاد کردن انیبن عدالت یمل برنامهدر راستای بهبود وضعیت سالمت و بهداشت گروه های مختلفی سنی و جنسی در سطح استان 

 یاجتماع عدالت توسعه

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 بهبود و گسترش ارائه خدمات سالمت در سطح استان و کاهش میزان بیماریهای دهان و دندان در سطح استان

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 0 0 0 0 6 7  0 واحد احداث کلینیك ثابت

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 مردم ساکن شهر و روستا ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پیمانكاران و شرکتهای فعال در بخش احداث -
 شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشكی -

هرست نیازهایی که از ذینفعان ف

 بر طرف می شود
با احداث و استفاده از کلنیك های دهان و دندان دسترسی عموم به خدمات دندان پزشكی با تعرفه دولتی  بهبود یافته و در کاهش 

 بیماریهای دهان و دندان  مثمر ثمر خواهد بود

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
و وزارت بهداشت این الزامات تامین  مورد نیاز و اعتبار احداث و تجهیز این مرکز از الزامات اجرای این پروبه می باشد .که با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابین استانداریتامین زمین 

 .شده است

 ـ شرح کلی پروژه: در این پروژه اقدامات زیر صورت می گیرد: 5
آماده ارائه خدمات به عموم می  میلیارد ریال 80اعتبار  ینیك سیار دندانپزشكی  وکل 13متر مربع تعداد  1584 یکلنیك دهان و دندان ثابت با زیر بنا 13در این برنامه عالوه بر احداث 

 .باشد

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1394نیمه اول سال  تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 95و سال  94نیمه دوم سال  متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 1584احداث  احداث

 96نیمه اول سال  تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز تجهیز

 96نیمه دوم سال  تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت راه اندازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 طراحی

 50000 0 0 50000 0 0 0 20000 30000 احداث

 30000 0 0 30000 0 0 0 20000 10000 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 80000 0 0 80000 0 0 0 40000 40000 جمع

 زمانبندی: برنامه -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
 0 10 تهیه  نقشه دانشگاه علوم پزشكی تیر94 94خرداد  طراحی

 بخش خصوصی 95اسفند  94مهر  احداث
متر مربع فضای 1584احداث 

 فیزیكی
48 50000 

 30000 40 هیز مرکز تج بخش خصوصی 96شهریور  96فروردین  تجهیز

 0 2 تامین نیروی مورد نیاز بخش خصوصی  96نیمه دوم سال  راه اندازی
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 ربا مشارکت بخش خصوصیدرشهربوشهکلینیک تخصصی و فوق تخصصی)دانشگاه( احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهرنامه ملی: بعنوان ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 درمان ازی ناشی ها نهیهز کاهش -

 افزایش دسترسی مردم به خدمات سالمت و جلوگیری از مراجعات درمانی به سایر استانها  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه و اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل برنامهدمات تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز شهروندان با تعرفه دولتی در راستای ارائه خ
 یاجتماع عدالت

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 کاهش هزینه های ناشی از بیماری برای مردم ، کاهش هزینه تردد جهت دریافت خدمات سالمت

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 0 0 300 1850 500  0  0 مترمربع احداث کلینیك

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 بیماران و خانواده های ایشان -
 دانشجویان رشته های علوم پزشكی -

 صوصی طرف قراردادبخش های خ -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پزشكان و متخصصین فعال در حوزه سالمت بخش خصوصی -
 شرکتهای تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشكی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 نیكی و درمانگاهی همچون ویزیت یخدمات تخصصی و فوق تخصصی پاراکل -

 رادیولوبی  -

- CT scan  
 گاه و داروخانهآزمایش -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین زمین مورد نیاز و اعتبار احداث و تجهیز این مرکز و همچنین وجود متخصصین مجرب از الزامات اجرای این پروبه می باشد

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 مطب تخصصی و فوق تخصصی احداث خواهد شد.40متر مربع در قالب 5500یلیون ریال و با زیر بنا م150000این پروبه با جلب مشارکت بخش خصوصی  با اعتباری قریب به 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395نیمه اول سال  تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 96و سال  95نیمه اول  متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 2650احداث  احداث

 97نیمه اول سال  تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز تجهیز

 97 تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت راه اندازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 500 0 0 500 0 0 0 0 500 طراحی

 90000 30000 0 120000 0 0 0 120000 0 احداث

 29500 0 0 29500 0 0 29500 0 0 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 150000 30000 0 150000 0 0 29500 120000 500 جمع
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 ا مشارکت بخش خصوصیربدرشهربوشهکلینیک تخصصی و فوق تخصصی)دانشگاه( احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 500 10 تهیه  نقشه دانشگاه 95تیر 95اردیبهشت  طراحی

 0 96اسفند  95آبان  احداث
متر مربع 5000احداث 

 فضای فیزیكی
70 120000 

 29500 20  تجهیز مرکز 0 0 0 تجهیز

 0 0 تامین نیروی مورد نیاز 0 0 0 راه اندازی
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 ربوشه شهر در سرطانی وغربالگریی سرپا مرکز احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت هوتوسع اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 میتعمر  ، مطلروب  تیفیک با خدمات به یدسترس شیافزا سرطان یماریب موقع به درمان و ییشناسا با درمان از یناش یها نهیهز کاهش
 ناستا سطح در یاجتماع عدالت

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالت یمل برنامه ستایتوسعه خدمات درمانی در را ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 و مراران یب بهبرودعملكرد  جره ینت در و مراران یب یزنردگ  تیر فیک شیافرزا  ، یسررطان  مراران یب نیب در عمر رفته دست از یسالها کاهش

 هجامع و خانواده یاقتصاد تیوضع وبهبود درجامعه مولد نقش ءافیا امكان شیافزا و شانیا یها خانواده 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 0 0 120 450 60  0  0 مترمربع احداث مرکز درمانی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 ماران سرطانی و خانواده های ایشانبی -
 افراد در معرض خطر بیماریهای سرطانی -

 دانشجویان رشته های علوم پزشكی -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پزشكان و متخصصین فعال در حوزه سالمت بخش خصوصی -

 شرکتهای تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشكی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

ری و شناسایی افراد در معرض خطر ابتال به بیماریهای سرطانی نقش مهمی در درمان به موقع بیماری و جلوگیری از غربالگ -
 عوارض ناشی از بیماری 

 و محیطاز کار افتادگی و مرگ بیماران خواهد داشت .نیازهای مشاوره ای و آموزشی بیماران و اطرافیان را فراهم خواهد آورد  -
 ی دانشجویان خواهد بود.آموزشی مناسبی برا

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 .تامین زمین مورد نیاز و اعتبار احداث و تجهیز این مرکز و همچنین وجود متخصصین مجرب از الزامات اجرای این پروبه می باشد

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 متر مربع احداث خواهد شد .630 یمیلیون ریال و با زیر بنا22000به این پروبه با جلب مشارکت خیرین سالمت با اعتباری قریب 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395نیمه اول سال  تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 96و سال  95نیمه دوم سال  متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 630احداث  احداث

 97نیمه اول سال  تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز تجهیز

 97 تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت راه اندازی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 500 0 500 0 0 0 0 500 طراحی

 15750 0 0 15750 0 0 0 15750 0 احداث

 0 5000 0 5000 0 0 5000 0 0 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 15750 5500 0 21250 0 0 5000 15750 500 جمع
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 ربوشه شهر در سرطانی وغربالگریی سرپا مرکز احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز ریفعالیت/بسته کا

 500 10 تهیه  نقشه دانشگاه علوم پزشكی 95تیر 95اردیبهشت  طراحی

 مجمع خیرین سالمت 96اسفند  95آبان  احداث
متر مربع فضای 630احداث 

 فیزیكی
65 15750 

 5000 20 کز تجهیز مر دانشگاه علوم پزشكی 97شهریور  97فروردین تجهیز

 0 5 تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكی - 97نیمه دوم سال  راه اندازی
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 بوشهر درشهررادیوتراپی  مرکز حداثا عنوان پروژه پیشنهادی:
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ارتقاء سطح خدمات درمانی استان

 شایع های  سرطان های یماری درمانب
 درمان کاهش هزینه های

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن نایبن عدالت یملن در راستای برنامه استا سطح در یاجتماع عدالت میتعم ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد

 سرطانی بیماران عمردربین رفته ازدست های سال کاهش
 ایشان های وخانواده بیماران عملكرد بهبود ودرنتیجه بیماران زندگی کیفیت افزایش
 جامعه و خانواده یاقتصاد وضعیت بهره وری افراد جامعه وبهبود افزایش

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
 0 0 20 60 10 0 0 درصد پیشرفت فیزیكی

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 بیماران سرطانی وخانواده های ایشان  -

 پزشكی علوم دانشجویان -

 متخصصین بخش سالمت و شرکتهای تهیه و توزیع تجهیزات پزشكی - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
نیازهای درمانی بیماران سرطانی و جلوگیری از مراجعات درمانی به سایر استانها ؛ ایجاد فرصرتهای شرغلی بررای دانرش آموختگران       -

 رشته های علوم پزشكی

 پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :  ـ4
 تامین زمین مورد نیاز  -
 پیش بینی منابع مالی مورد نیاز -

 تهیه نقشه و برآوردهای مالی -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 میلیون ریال با مشارکت خیرین سالمت احداث خواهد شد94000متر مربع و اعتباری قریب به  2700این پروبه با زیر بنا 

 بندی پروژه :  ـ فاز 6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی  طراحی

 97-95 متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز  2700احداث  احداث

 97 تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز  تجهیز 

 97 تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت  راه اندازی 

 بار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال(ـ اعت 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 طراحی

 81000 0 0 81000 0 0 31000 40000 10000 احداث

 0 10000 0 10000 0 0 10000 0 0 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 81000 13000 0 94000 0 0 41000 40000 13000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 3000 5 تهیه  نقشه  دانشگاه علوم پزشكی 95شهریور  95اردیبهشت طراحی

 احداث
 مجمع خیرین سالمت 97خرداد 95آبان

متر مربع 2700احداث 
 فضای فیزیكی

70 81000 

 10000 15 تجهیز مرکز  دانشگاه علوم پزشكی 97آبان  97تیر تجهیز 

 0 10 تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكی  97آبان  راه اندازی 
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 مستقر در کانکسپایگاه اورژانس شهری و جاده ای فاقد ساختمان و  37احداث ساختمان  عنوان پروژه پیشنهادی:
 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهعنوان برنامه ملی: ب

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
ن یكی از پایه های اساسی و اولیه در پاسخ به حوادث پریش بینری شرده انرد     به عنوا 115با توجه به اینكه پایگاه های امدادی اوربانس 

 احداث بنا و تجهیز ساختمان این پایگاه ها نقش مهمی در ارائه خدمات در شرایط اضطراری ایفاء خواهند نمود

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 و اقتصراد  کرردن  انیبن عدالت یملتهای پزشكی در راستای برنامه تضمین و تداوم و بهبود ارائه خدمات سالمت در شرایط سخت و فوری

 یاجتماع عدالت توسعه

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 بهبود و گسترش ارائه خدمات سالمت در سطح استان و کاهش تلفات و مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماریها در سطح استان

 :ـ اهداف کمی پروژه 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
احداث ساختمان پایگاه اوربانس 

 شهری و جاده ای
 0 0 4870 2500 770 1580 1580 متر مربع 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 مردم ساکن شهر و روستا -

 اوربانس کارکنان شاغل در پایگاه های -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 پیمانكاران و شرکتهای فعال در بخش احداث -

 شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشكی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
گ و میرر  با احداث و استفاده از پایگاه های اوربانسی دسترسی عموم به خدمات فوریتهای پزشكی بهبود یافته و در کاهش تلفرات و مرر  

 ناشی از حوادث و بیماریها مثمر ثمر خواهد بود

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
مات تامین ن استانداری و وزارت بهداشت این الزاتامین زمین مورد نیاز و اعتبار احداث و تجهیز این مرکز از الزامات اجرای این پروبه می باشد .که با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابی

 شده است 

 ـ شرح کلی پروژه:  5
متر  7520میلیارد ریال و با زیر بنا  240000پایگاه شهری و جاده ای و ستاد مرکز مدیریت فوریتهای پزشكی استان  با اعتبار    37پروبه شامل احداث  38در طی این برنامه تعداد 

 ند گرفتمربع در سطح استان مورد بازسازی و احداث مجدد قرار خواه

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395نیمه اول سال  تهیه و طراحی پالن و نقشه های اجرائی طراحی

 96و سال  95نیمه دوم متر مربع فضای فیزیكی مورد نیاز 7520احداث  احداث

 97نیمه اول سال  تهیه و استقرار تجهیزات پزشكی مورد نیاز تجهیز

 97نیمه دوم سال  تامین نیروی انسانی و شروع فعالیت اندازی راه

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 500 0 500 0 0 0 0 500 طراحی

 0 60000 120000 180000 0 0 0 180000 0 احداث

 0 59500 0 59500 0 0 59500 0 0 تجهیز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راه اندازی 

 0 240000 120000 240000 0 0 59500 180000 500 جمع
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 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای فاقد ساختمان و مستقر در کانکس 37احداث ساختمان  عنوان پروژه پیشنهادی:
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز ریفعالیت/بسته کا

 95تیر 95اردیبهشت  طراحی

 دانشگاه علوم پزشكی

 500 10 تهیه  نقشه

 97شهریور  95آبان  احداث
متر مربع 7520احداث 

 فضای فیزیكی
65 180000 

 59500 20 تجهیز مرکز  97اسفند  97فروردین  تجهیز

 0 5 تامین نیروی مورد نیاز - 97وم سال نیمه د راه اندازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 اداره کل انتقال خون -5-16
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ملی -استانی تهیه فرآورده های دارویی مشتق از پالسما ارتقای توان تولید ملی
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 دی: تهیه فرآورده های دارویی مشتق از پالسماعنوان پروژه پیشنها
 اداره کل انتقال خونعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: ارتقای توان تولید ملی 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

فرآورده های خونی است که نقش  تولید شده در پایگاه انتقال خون استان بوشهر یكی از طر  های جدید مدیریت یطر  ارسال پالسما
بازیرافتی بره داروهرای مشرتق از      یمهمی در اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد نمود. استان بوشهربا ایجاد این تحول موفق به تبدیل پالسرما 

ق از پالسما خواهد شد که ارزش اقتصادی آن چندین میلیارد تومان در سال خواهد بود. این طرر  زمینره دسترسری بره داروهرای مشرت      
و  A,Bپالسما و کاهش قیمت محصو ت دارویی مشتق از پالسما را در استان فراهم می آورد ایرن داروهرا بررای بیمراران همروفیلی      

 مبتالیان اولیه و بیماران اتوایمبون مورد استفاده قرارمی گیرد.   

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

تاً گرانقیمرت  به این چرخه در کشور بر میزان تولید داروهای مشتق از پالسما کره عمرد   با افزایش ارسال پالسما و پیوستن استان بوشهر
میلیرون   160ترا  150د. در حال حاضر برای واردات داروهای مشتق از پالسما خون به کشور در طول سرال حردود   هستند افزوده می شو

ج از کشور و برون رفت از وابستگی گامی موثر در حروزه اقتصراد   یورو هزینه می شود که با ارسال  پالسما و تائیدهای  زم بازرسان خار
 هزینه ملی در این حوزه برداشته خواهد شد. کاهشمقاومتی و 

نتایج مورد انتظار این پروژه بر 

 مقاوم سازی اقتصاد
 برون رفت از وابستگی به واردات داروهای مشتق پالسما، جلوگیری از خروج ارز از کشور

 پروژه:ـ اهداف کمی  2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف وضع موجود

93 94 95 96 97 98 99 
تولید و ارسال پالسما به 

  یشگاههای مورد تاییداپ
 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 لیتر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
  A,Bوفیلی نوع بیماران هم-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی -

 بیماران سرطانی -

 بیماران اتوایمیون -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکت های دارویی       -
 پا یشگاه های فرآوری پالسما       -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تولید راه اندازی پا یشگاه خون -
 تولید ملی داروهای مشتق پالسما -

 ت و مفروضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزاما4
 احداث ساختمان جدید با استانداردهای  زم جهانی و ملی-
 تجهیزات  زم با استانداردهای به روز -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 خرید تجهیزات متناسب جهت نگهداری و ارسال پالسما-
 احداث سردخانه های مناسب با استانداردهای جهانی-
 فضای فیزیكی مناسب -
 ویژه حمل پالسماخودرو  -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 97تا شهریور  96شهریور  ساختمان با استانداردهای جهانی و گرفتن مجوز ارسال پالسما احداث ساختمان با رعایت استانداردها

 97تا پایان  96شهریور  خریداری تجهیزات به روز خرید تجهیزات فنی و آزمایشگاهی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 30000 30000 0 0 0 10000 20000 فاز اول احداث ساختمان

 0 20000 0 20000 0 20000 0 0 0 تجهیزات فنی و آزمایشگاهی

 0 20000 30000 50000 0 20000 0 10000 20000 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تهیه فرآورده های دارویی مشتق از پالسما
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی  مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 انتقال خوناداره کل  97 95 احداث ساختمان
احداث ساختمان با 

 رد حمایتی استاندا
80 30000 

خرید تجهیزات فنی و 
 آزمایشگاهی

 20000 20 خرید تجهیزات انتقال خوناداره کل  97 97

 
  



 

 

 

 

 

 

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -5-17
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

 ارتقا توان تولید ملی

 هراحداث دهکده گردشگری امید بوش

 استانی-ملی

 ایجاد منطقه نمونه گردشگری تپه چگاسه

 ایجاد منطقه نمونه گردشگری حماد

 احداث دهکده گردشگری دل آرام

 احداث دهکده گردشگری گناوه

های گلیم بافی در توسعه و گسترش کارگاه

های بهر حاج نوشاد و بهر باغ از توابع روستاه

 شهرستان جم استان بوشهر
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث دهکده گردشگری امید بوشهر
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 استان خصوصا در فصول سرد سال استقبال گردشگران از جا به های گردشگری  -

 وجود مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طر  های داخلی -

ورد انتظار ایـن پـروژه بـر    نتایج م

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 نفر1800ایجاد اشتغال در حدود   -

 درآمد زایی و کاهش فقر -

 توسعه زیرساخت ها  -

 رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 580 510 420 370 250 0 0 نفر افزایش گردشگر

 4600 4500 4300 4200 4000 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 افراد ساکن در منطقه،سرمایه گذاران داخلی و خارجی ذینفعان اصلی پروژه 

 گردشگری و متقاضیان سرمایه گذاری شرکت ها و واحدهای فعال در حوزه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
ارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران، سودآوری برای سرمایه گذاران و  افزایش نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی برای 

 عامه مردم

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 ساخت ها و اعطای تسهیالت و مشوق ها جهت سرمایه گذاران کالن بخش خصوصی در این منطقه تامین زیر

 :ـ شرح کلی پروژه 5

 هكترار و  14.5در شهرستان بوشهر احداث می شود،  فاز اول آن به مسراحت  هكتار در چهار فاز با رویكرد توسعه تفریح های آبی و ساحلی  85دهكده گردشگری امید بوشهر در سطح 
 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و فاز دوم و سوم آن در حال اجرا است. 150با اعتبار 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 تعیین کاربرها، برآورد اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت ها تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه

 96 مورد نیاز تامین آب و برق اجرای زیر ساخت ها

 96 نحوه تامین مالی پروب ه ها تهیه بسته های سرمایه گذاری

 95 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی معج 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

1000 1200 1500 2000 2100 7800 5100 2700 
0 

 0 4500 10100 14600 3700 3400 3000 2500 2000 اجرای زیر ساخت ها

 0 330 640 970 230 210 200 180 150 تهیه بسته های سرمایه گذاری
فراخوان و واگذاری به سرمایه 

 گذاران جزء
50 70 100 150 170 540 420 120 0 

 0 16260 7650 23910 6200 5760 4800 3950 3200 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث دهکده گردشگری امید بوشهر
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل مطالعات طر  
 منطقه جامع

 7800 %30 پایان مطالعات میراث فرهنگی 1399 1394

 14600 %50 پایان زیرساختها میراث فرهنگی 1399 1394 اعتبارات زیر ساخت

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

1394 1399 
تكمیل بسته های  میراث فرهنگی

 سرمایه گذاری
15% 970 

فراخوان و واگذاری به 
 سرمایه گذاران جزء

1395 1399 
واگذاری به بخش  میراث فرهنگی

 خصوصی
5% 540 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد منطقه نمونه گردشگری تپه چگاسه
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 قبال گردشگران از جا به های گردشگری استان خصوصا در فصول سرد سالاست -

 وجود مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 بكارگیری ظرفیت ها و قابلیت های استان در حوزه گردشگری -

 وابستگی به درآمدهای نفتی توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری درطر  های داخلی  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 اشتغال زایی، درآمد زایی و کاهش فقر -

 توسعه زیرساخت ها، رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی -

 ف کمی پروژه:ـ اهدا 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 95700 90600 89800 88600 0 0 0 نفر افزایش گردشگر

 3200 3000 2900 2800 0 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 م استانگردشگران داخلی و خارجی،مرد ذینفعان اصلی پروژه 

 گذاری در این منطقهها و واحدهای  فعال در حوزه گردشگری، متقاضیان سرمایهشرکت ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 خصوصیارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران، افزایش رفاه عمومی مردم منطقه و سودآوری برای سرمایه گذاری بخش 

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تكمیل مطالعات منطقه -

 ایجاد زیر ساخت -

 :ـ شرح کلی پروژه 5

راه ق و هكتار  واقع در محوطه تاریخی شهرستان جم واقع شده است.سرمایه گذار مادر این منطقه شهرداری جم می باشد و کلیه زیر ساخت های آب و برر  100این منطقه به مساحت 
 توسط سرمایه گذار صورت پذیرفته است و آماده واگذاری به سرمایه گذار جزء جهت اجرای پروب ه های گردشگری در منطقه می باشد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395 برآورد اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت ها-تعیین کاربرها تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه

 1395 تامین آب و برق مورد نیاز اجرای زیر ساخت ها

 1395 نحوه تامین مالی پروب ه ها تهیه بسته های سرمایه گذاری

 1395 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار اعتبارمیزان 

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

2500 0 0 0 0 2500 2500 0 0 

 0 4500 10100 14600 3700 3400 3000 2500 2000 اجرای زیر ساخت ها

 0 330 640 970 230 210 200 180 150 تهیه بسته های سرمایه گذاری
گذاری به سرمایه فراخوان و وا

 گذاران جزء
50 70 100 150 170 540 420 120 0 

 0 13660 4950 18610 4100 3760 3300 2750 4700 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد منطقه نمونه گردشگری تپه چگاسه
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه توزن فعالی خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل مطالعات طر  
 جامع منطقه

 2500 %30 پایان مطالعات میراث فرهنگی 1395 1395

 146000 %50 پایان زیرساختها میراث فرهنگی 1397 1395 اجرای زیر ساخت ها

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

1395 1397 
تكمیل بسته های  میراث فرهنگی

 سرمایه گذاری
15% 970 

ری به فراخوان و واگذا
 سرمایه گذاران جزء

1397 1398 
واگذاری به بخش  میراث فرهنگی

 خصوصی
5% 540 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد منطقه نمونه گردشگری حماد
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی:

 :  ـ هدف کالن پروژه1

 دالیل انجام پروژه 
استقبال گردشگران از جا به های گردشگری استان خصوصا در فصول سرد سال،وجود مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سررمایه  

 گذاری و ایجاد اشتغال در استان  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 های استان در حوزه گردشگریها و قابلیتبكارگیری ظرفیت -

 سعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتیتو -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طر  های داخلی -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 اشتغال زایی، درآمد زایی و کاهش فق  -

 توسعه زیرساخت ها، -

 افزایش رفاه عمومیرونق اقتصادی و  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 520000 510000 496000 476000 456000 0 0 نفر افزایش گردشگر

 4000 3900 3800 3400 3200 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 گردشگران داخلی و خارجی،مردم استان اصلی پروژه  ذینفعان

 شرکت ها و واحدهای  فعال در حوزه گردشگری، متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 منطقه و سودآوری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران، افزایش رفاه عمومی مردم

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تكمیل مطالعات منطقه -

 ایجاد زیر ساخت ها -
 :ـ شرح کلی پروژه 5

صورت پذیرفته و در حال تنظیم طر  جرامع و ترامین    هكتاردر شهرستان دیلم در استان بوشهر واقع شده است.تاکنون راه دسترسی توسط سرمایه گذار مادر130این منطقه به مساحت 
 اعتبار یرای زیر ساخت های آب و برق می باشد.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1395 هاتعیین کاربری ها، برآورد اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه

 1395 آب و برق مورد نیازتامین  هااجرای زیر ساخت

 1396 هانحوه تامین مالی پروب ه تهیه بسته های سرمایه گذاری

 1397 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

2500 0 0 0 0 2500 2500 0 
0 

 0 45000 101000 146000 37000 34000 30000 25000 20000 اجرای زیر ساخت ها

 0 330 640 970 230 210 200 180 150 تهیه بسته های سرمایه گذاری
فراخوان و واگذاری به سرمایه 

 ان جزءگذار
50 70 100 150 170 540 420 120 0 

 0 104560 45450 150010 37400 36360 30300 25250 22700 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ایجاد منطقه نمونه گردشگری حماد
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

العات طر  تكمیل مط
 جامع منطقه

 2500 %60 پایان مطالعات میراث فرهنگی 1395 1395

 146000 %50 پایان زیرساخت ها میراث فرهنگی 1397 1395 اعتبارات زیر ساخت

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

 میراث فرهنگی 1397 1395
تكمیل بسته های 
 سرمایه گذاری

30% 970 

فراخوان و واگذاری به 
 ران جزءسرمایه گذا

 میراث فرهنگی 1398 1397
واگذاری به بخش 

 خصوص
50% 540 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث دهکده گردشگری دل آرام
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 ژه دالیل انجام پرو
  وجودگری استان خصوصا در فصول سرد سال استقبال گردشگران از جا به های گردش -

 مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان   -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بكارگیری ظرفیت ها و قابلیت های استان در حوزه گردشگری، توسعه صنعت توریسم در -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طر  های داخلی  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 نفر 2400افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی،ایجاد اشتغال به تعداد -

 درآمد زایی و کاهش فقر -

 توسعه زیرساخت ها -

 فزایش رفاه عمومیرونق اقتصادی و ا -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 280000 294000 280000 276000 0 0 0 نفر افزایش گردشگر

 2900 2800 2600 2400 0 0 0 نفر افزایش اشتغال

 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 گردشگران داخلی و خارجی،مردم استان وژه ذینفعان اصلی پر

 شرکت ها و واحدهای  فعال در حوزه گردشگری، متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 سودآوری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران، افزایش رفاه عمومی مردم منطقه و

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 بررسی شبكه  -

 امین زیر ساخت ها و راه دسترسی -

 :ـ شرح کلی پروژه 5

 و در حال انتخاب سرمایه گذار مادر است .هكتاردر شهرستان تنگستان استان بوشهر واقع شده است.طر  جامع مطالعات این منطقه مصوب گردیده است 3500این منطقه به مساحت
طر  مطالعراتی   .آرام اختصاص یافته است هكتار در مرحله نخست برای ایجاد دهكده گردشگری دل 60شود و  متری ساحل اجرایی می 100آرام در فاصله  های گردشگری در دل طر 

بررای توسرعه   و  های  زم در بخش آبرسانی، برق رسانی و راه فرراهم اسرت    آرام زیر ساخت در ساحل دل .شود اجرا می  انجام شده و فاز دوم طر  مطالعاتی آن بزودی  در فاز نخست
 .های دیگر اعتبارات  زم تخصیص یافته است زیرساختسایر

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 1394 ات مورد نیاز زیر ساخت هابرآورد اعتبار-تعیین کاربرها تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه

 1395 تامین آب و برق مورد نیاز اجرای زیر ساخت ها

 1396 نحوه تامین مالی پروب ه ها  تهیه بسته های سرمایه گذاری

 1396 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء

 لیون ریال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )می 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

500 700 800 900 1200 4100 2500 2500 
0 

 0 101000 101000 8700 2800 2200 1500 1200 1000 اجرای زیر ساخت ها

 0 640 640 840 210 200 180 150 100 تهیه بسته های سرمایه گذاری
فراخوان و واگذاری به سرمایه 

 گذاران جزء
50 70 100 150 170 540 420 420 0 

 0 10070 4110 14180 4380 3450 2580 2120 1650 جمع
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث دهکده گردشگری دل آرام
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه یانزمان پا زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل مطالعات طر  
 جامع منطقه

 4100 %30 پایان مطالعات میراث فرهنگی 1399 1394

 8700 %50 هاپایان زیرساخت میراث فرهنگی 1399 1394 اجرای زیر ساخت ها

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

 میراث فرهنگی 1399 1394
های تكمیل بسته

 گذاری سرمایه
15% 840 

فراخوان و واگذاری به 
 سرمایه گذاران جزء

 میراث فرهنگی 1399 1395
واگذاری به بخش 

 خصوص
5% 540 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث دهکده گردشگری گناوه
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 د ملیارتقاء توان تولیعنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
استقبال گردشگران از جا به های گردشگری  شهرستان،دارا بودن موقعیت تجاری و جذب تجار و خریداران کا ،وجود مكان ها و 

 فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ظرفیت ها و قابلیت های استان در حوزه گردشگریبكارگیری  -

 توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طر  های داخلی  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 ایجاد اشتغال  -

 زایی و کاهش فقردرآمد   -

 توسعه زیرساخت ها  -

 رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 5350000 5300000 4800000 4568000 4195000 0 0 نفر افزایش گردشگر

 1000 950 900 850 800 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 گردشگران داخلی و خارجی -

 مردم استان -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکت ها و واحدهای  فعال در حوزه گردشگری -

 متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ارائه خدمات اقامتی -

 ذیرایی،تفریحی به گردشگرانپ -

 افزایش رفاه عمومی مردم منطقه و سودآوری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تكمیل مطالعات منطقه موجود، ایجاد زیرساخت های  زم -

 بررسی ساختار ارتباط منطقه با نواحی پیرامونی -

 و پذیرایی بررسی وضعیت امكانات اقامتی -
 ـ شرح کلی پروژه:  5
 .شود رفاه حال گردشگران، طر  دهكده گردشگری در شهرستان گناوه اجرایی شده که در این دهكده خدمات مورد نیاز گردشگران ارائه می برای -

رت گرفته است و در حال انتخاب سرمایه گذار مادر است و هكتار در شهرستان گناوه استان بوشهر واقع شده است.طر  جامع مطالعات این منطقه صو4 0این منطقه به مساحت  -
 سال می باشد. 7حداقل زمان مورد نیاز اجرای طر  

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 هاتعیین کاربری، برآورد اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه

 95-99 تامین آب و برق مورد نیاز اجرای زیر ساخت ها

 95-99 نحوه تامین مالی پروب ه ها تهیه بسته های سرمایه گذاری

 95-99 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث دهکده گردشگری گناوه
 )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

800 1000 1200 1500 1800 6300 4500 1800 
0 

 0 2700 6000 8700 2200 2000 1800 1500 1200 اعتبارات زیر ساخت

 0 610 - 610 170 150 110 100 80 تهیه بسته های سرمایه گذاری
فراخوان و واگذاری به سرمایه 

 گذاران جزء
50 70 100 150 170 540 420 120 0 

 0 10920 5230 16150 4340 3800 3210 2670 2130 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

عات طر  تكمیل مطال
 جامع منطقه

 6300 %30 پایان مطالعات میراث فرهنگی 1395 1394

 8700 %50 پایان زیرساخت ها میراث فرهنگی 1396 1395 اجرای زیر ساخت ها

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

 میراث فرهنگی 1396 1396
تكمیل بسته های 
 سرمایه گذاری

15% 610 

فراخوان و واگذاری به 
 جزءسرمایه گذاران 

 میراث فرهنگی 1396 1396
واگذاری به بخش 

 خصوص
5% 540 
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 های گلیم بافی در روستاهای بهر حاج نوشاد و بهر باغ از توابع شهرستان جمعنوان پروژه پیشنهادی: توسعه و گسترش کارگاه
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 تقای توان تولید ملی)درون زایی اقتصاد(رعنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
های گلیم بافی در افرزایش صرادرات غیرر    گلیم بافی یكی از رشته های بومی فعال صنایع دستی در استان بوشهر است. گسترش کارگاه

 نقتی، اشتغال زنان خانه دار و  ارزآوری نقش بسزایی دارد.

 ط پروژه با اقتصاد مقاومتیارتبا
گلیم یك محصول بوم آور است و هیچ گونه وابستگی به واردات مواد اولیه ندارد.این محصول نشانی از هویت و فرهنگ ایرانی اسرالمی  

هرای  است و صادر کننده و سفیر بخشی از فرهنگ این سرزمین است و از پتانسیل اجرایی در اشتغال زنان، توسعه صرنایع دسرتی و کا   
 محلی برخوردار است.

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 ارز آوری با استفاده از فن آوری داخلی ،کمك به اشتغال در توسعه روستایی، توسعه اشتغال زنان خانه دار و جلوگیری از روند مهاجرت

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 یش بینی هدفپ موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 850 800 750 700 650 600 0 مترمربع گلیم بافی

های تولید طر 
منطبق با نیاز روز 

 بازار
 25 20 15 10 0 0 0 طر 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 روستاییان شهرستان جم ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 بافندگان  -

 تولید کنندگان -

 ادر کنندگانص -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 دستیابی به بازار فروش و صادرات محصو ت تولیدی -

 اشتغال زایی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تخصیص اعتبار  زم -

 مطالعه بازار -

  ـ شرح کلی پروژه: 5

 750 میزان تولید بافته های داری به و اجرای آن توسعه اشتغال زنان خانه دار و جلوگیری از روند مهاجرت روستاییان  می گردد، این پروبه باعث افزایش تولید صنایع دستی روستایی
 را به دنبال دارد.نفر اشتغال مستقیم و تقویت اقتصاد محلی روستایی  110متر مربع و 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 تنوع در تولید محصول در ابعاد وطرحهای گلیمتغییر 

 95-99 گسترش بازار فروش داخلی و خارحی ایجاد فروشگاه اینترنتی

 95-99 افزایش تولید داخلی توسعه و گسترش کارگاه

 95-99 بهینه سازی فروش بسته بندی

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار ارمیزان اعتب

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1500 0 1500 200 200 200 400 500 های گلیمتغییر در ابعاد و طر 

 0 800 0 800 100 100 100 500 0 ایجاد فروشگاه اینترنتی

 0 700 0 700 200 150 150 100 100 بسته بندی
 0 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 توسعه و گسترش کارگاه

 0 6000 0 6000 500 450 450 1000 3600 جمع
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 های گلیم بافی در روستاهای بهر حاج نوشاد و بهر باغ از توابع شهرستان جمعنوان پروژه پیشنهادی: توسعه و گسترش کارگاه
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه توزن فعالی خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تغییر در ابعاد و طرحهای 
 گلیم

 1500 20 تنوع در تولید محصول میراث فرهنگی 99 95

 800 10 بازاریابی میراث فرهنگی 99 95 ایجاد فروشگاه اینترنتی

 700 10 افزایش فروش میراث فرهنگی 99 95 بسته بندی

 3000 60 افزایش تولید داخلی میراث فرهنگی 99 95 توسعه و گسترش کارگاه
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 پیشنهادی: مرمت و ساماندهی قلعه زائر خضرخان اهرمیعنوان پروژه 
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملی          عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 ی از جا به های تاریخی استان خصوصا در فصول سرد سال استقبال گردشگران داخلی و خارج -

 مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان  وجود -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی -

 رمایه گذاری در طر  های داخلیجذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای س  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 ایجاد اشتغال -

 درآمد زایی و کاهش فقر -

 توسعه زیرساخت ها -

 رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 25000 22000 19000 16000 14000 0 0 نفر افزایش گردشگر

 950 900 850 750 600 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 افراد ساکن در منطقه،سرمایه گذاران داخلی و خارجی ذینفعان اصلی پروژه 

 ا و واحدهای فعال در حوزه گردشگری و متقاضیان سرمایه گذاریشرکت ه ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ارائه خدمات اقامتی -

 پذیرایی -

 تفریحی به گردشگران -

 سودآوری برای سرمایه گذاران و  افزایش نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی برای عامه مردم -

 روضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مف4
 تامین زیر ساخت ها و اعطای تسهیالت تشویقی مورد نیاز به سرمایه گذاران کالن بخش خصوصی   

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 بر میگردد ،که اواخر دوره قاجاریه می باشد."امیر اسالم "تاریخچه ساخت این بنا به دوره حیات زائرخضر خان  -

متر مربع می باشد. با توجه به اهمیت تاریخی اثر این  5500ه که از تخریب باغ و بناهای ما قبل خود ارتفاع یافته است و مساحت آن حدود این قلعه بر فراز تپه کوچكی واقع شد -
 به ثبت رسیده است. 27/5/77مورخ  2098بنا در فهرست آثار ملی به شماره 

دلواری نماد مبارزات مردم استعمار ستیز خطه جنوب می باشد با مرمت این بنا و احیا آن در جهت حفظ همچنین با توجه به اینكه قلعه زائرخضرخان اهرمی به مانند رئیسعلی  -
 حافظه تاریخی این مبارزات اقدام مؤثری صورت گرفته است.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

مطالعات  زم جهت تهیه طر  مرمت ، احیاء و  -1فاز 
 حیط اطرافقلعه با کاربری فرهنگی و توریستیساماندهی م

 96اردیبهشت  طر  کاربردی و اجرایی با تعیین کاربری فضاها و تهیه برآورد مالی پروبه

مرمت بنای تاریخی در جهت استحكام بخشی و  -2فاز 
 اصالت بنا مطابق با طر  مورد تایید سازمان میراث فرهنگی

خی مطابق کاربری با حفظ اصالت نجات بخشی و استحكام بخشی بنای تاری
 تاریخی

 96شهریور 

ساماندهی محوطه اطراف قلعه  مطابق با طر  مورد  -3فاز 
 تایید سازمان میراث فرهنگی توسط دستگاههای  یربط

 96دی  ایجاد فضاهای مورد نیاز )تجاری،اقامتی و...(  جهت رفاه گردشگران

 ال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ری 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1500 1000 2500 0 0 0 1000 1500 1فاز 

 0 4500 8000 12500 0 0 0 8000 4500 2فاز 

 0 0 13500 13500 0 0 0 8500 5000 3فاز 

 0 6000 22500 28500 0 0 0 17500 11000 جمع
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 پیشنهادی: مرمت و ساماندهی قلعه زائر خضرخان اهرمی عنوان پروژه
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1396 1395 1فاز 

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع 
 دستی و گردشگری

 2500 9% پایان مطالعات

 1396 1395 2فاز 
و احیاء بنا  اتمام مرمت

با کاربری فرهنگی و 
 توریستی

%44 
12500 
 

 1396 1395 3فاز 
اتمام فضاهای خدمات 
 دهی به گردشگران

47% 13500 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مرمت و ساماندهی قلعه محمد خان دشتی

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملی          :عنوان برنامه ملی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 استقبال گردشگران از جا به های تاریخی استان خصوصا در فصول سرد سال  -

 وجودمكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی توسعه -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طر  های داخلی  -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 ایجاد اشتغال  -

 درآمد زایی و کاهش فقر -

 توسعه زیرساخت ها -

 زایش رفاه عمومیرونق اقتصادی و اف -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 97000 84000 73000 63000 55000 0 0 نفر افزایش گردشگر

 650 600 550 500 450 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 افراد ساکن در منطقه -

 سرمایه گذاران داخلی و خارجی -

 شرکت ها و واحدهای فعال در حوزه گردشگری و متقاضیان سرمایه گذاری ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ارائه خدمات اقامتی -

 پذیرایی،تفریحی به گردشگران -

 ایش نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی برای عامه مردمسودآوری برای سرمایه گذاران و  افز  -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین زیر ساخت ها و اعطای تسهیالت تشویقی مورد نیاز به سرمایه گذاران کالن بخش خصوصی

 ـ شرح کلی پروژه: 5
عظیم و رفیع بوده که مشرف بر شهر می باشد. با توجه به اهمیت تاریخی و ارزش این بنرا ، اداره کرل میرراث    قلعه محمد خان دشتی در شهر خورموج واقع شده است. این قلعه بنایی 

 در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است. 3032به شماره  3/11/79فرهنگی اقدام به ثبت این بنای با ارزش نموده است که در تاریخ 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ وسخروجی ملم عنوان فاز

مطالعات شامل تهیه طر  احیاء قلعه و ساماندهی  -1فاز 
 محوطه پیرامونی قلعهبا کاربری موزه، اداری و فرهنگی

 95خرداد  تهیه طر  کاربردی و اجرایی با تعیین کاربری فضاها و تهیه برآورد مالی پروبه

 96شهریور رهنگی و موزه ای در مرکز شهر خورموج با محوریت اثر تاریخیایجاد فضایی ف احداث مجموعه پیرامونی و احیاء قلعه تاریخی -2فاز 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 0 2000 2000 0 0 0 1000 1000 1فاز 

 0 0 23000 23000 0 0 0 10000 13000 2فاز 

 0 0 25000 25000 0 0 0 11000 14000 جمع

 .برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 1395 1395 1فاز 
اداره کل میراث 

فرهنگی،صنایع دستی و 
 گردشگری

 2000 8 پایان مطالعات

 1396 1395 2فاز 

عه ای فرهنگی ایجاد مجمو

موزه ای و اداری در مرکز  –
 شهر خورموج

92 23000 
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 احداث دهکده گردشگری دشتستانعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملی          عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 انجام پروژه دالیل 
 استقبال گردشگران از جا به های گردشگری  استان -

 دارا بودن موقعیت تجاری و جذب تجار و خریداران کا  -

 وجود مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 ردشگریبكارگیری ظرفیت ها و قابلیت های استان در حوزه گ -

 توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی  -

 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طر  های داخلی -

 

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 ایجاد اشتغال ، درآمد زایی و کاهش فقر -

 توسعه زیرساخت ها  -

 نق اقتصادی و افزایش رفاه عمومیرو -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 360000 340000 310000 290000 270000 0 0 نفر افزایش گردشگر

 1300 1250 1150 1100 950 0 0 نفر افزایش اشتغال

 :  ـ ذینفعان اصلی پروژه 3

 گردشگران داخلی و خارجی،مردم استان - ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 شرکت ها و واحدهای  فعال در حوزه گردشگری -
 متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران -

 عمومی مردم منطقه افزایش رفاه  -
 سودآوری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ذیراییتكمیل مطالعات منطقه موجود، ایجاد زیرساخت های  زم، بررسی ساختار ارتباط منطقه با نواحی پیرامونی،بررسی وضعیت امكانات اقامتی و پ

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 شود. فاه حال گردشگران، طر  دهكده گردشگری در شهرستان دشتستان  اجرایی شده که در این دهكده خدمات مورد نیاز گردشگران ارائه میبرای ر

مایه گذار مادر اسرت و  هكتار در شهرستان دشتستان  استان بوشهر واقع شده است.طر  جامع مطالعات این منطقه صورت گرفته است و در حال انتخاب سر4 0این منطقه به مساحت  
 سال می باشد. 7حداقل زمان مورد نیاز اجرای طر  

 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-97 هاتعیین کاربری، برآورد اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه-1فاز 

 95-97 راه دسترسی مورد نیازتامین آب و برق و  اجرای زیر ساخت ها-2فاز 

 96-98 نحوه تامین مالی پروب ه ها تهیه بسته های سرمایه گذاری-3فاز 

 96-98 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء -4فاز 
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 احداث دهکده گردشگری دشتستانعنوان پروژه پیشنهادی: 
 پروژه :   )میلیون ریال( ـ اعتبار مورد نیاز 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

2800 1300 2200 0 0 6300 4500 1800 
0 

 0 4000 13500 17500 0 0 5000 6000 6500 اعتبارات زیر ساخت

 0 750 0 750 0 350 150 250 0 تهیه بسته های سرمایه گذاری

فراخوان و واگذاری به سرمایه 
 گذاران جزء

0 250 300 150 0 700 600 100 
0 

 0 6650 18600 25250 0 500 7650 7800 9300 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل مطالعات طر  
 جامع منطقه

1395 1397 

اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و 

 گردشگری

 پایان مطالعات
25% 6300 

 17500 %69 پایان زیرساخت ها 1397 1395 اجرای زیر ساخت ها

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

1396 1398 
تكمیل بسته های سرمایه 

 گذاری
3% 750 

فراخوان و واگذاری به 
 ءسرمایه گذاران جز

1396 1398 
 واگذاری به بخش خصوص

3% 700 
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 کنگاناحداث دهکده گردشگری عنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملی          عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 گردشگران از جا به های گردشگری استان خصوصا در فصول سرد سال استقبال  -

 وجود مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان  -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی -

 ذاری در طر  های داخلیجذب سرمایه گذاران برای سرمایه گ -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی -

 ایجاد اشتغال ، درآمد زایی و کاهش فقر  -

 توسعه زیرساخت ها  -

 رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 بینی هدف پیش موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 240000 235000 220000 210000 195000 0 0 نفر افزایش گردشگر

 1150 1100 1000 950 800 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 افراد ساکن در منطقه،سرمایه گذاران داخلی و خارجی - ذینفعان اصلی پروژه 

 ذینفعان بخش خصوصی 
 کت ها و واحدهای فعال در حوزه گردشگری شر -

 متقاضیان سرمایه گذاری -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران -

 سودآوری برای سرمایه گذاران -
 افزایش نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی برای عامه مردم -

 روضات پروژه : ـ پیش نیازها ، الزامات و مف4
 به سرمایه گذاران کالن بخش خصوصی . تامین زیر ساخت ها و اعطای تسهیالت تشویقی

 ـ شرح کلی پروژه: 5
 هكتار در حال اجرا است. 20هكتار در دو فاز با رویكرد توسعه تفریح های آبی و ساحلی احداث می شود،  فاز اول آن به مساحت  50دهكده گردشگری کنگان  در سطح 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-97 تعیین کاربرها، برآورد اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت ها تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه -1فاز 

 95-97 تامین آب و برق مورد نیاز اجرای زیر ساخت ها -2فاز 

 95-98 پروب ه هانحوه تامین مالی  تهیه بسته های سرمایه گذاری -3فاز 

 95-98 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء - 4فاز 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 نطقهم

3000 2500 1500 0 0 7000 4500 2500 
0 

 0 4500 15500 20000 0 0 5000 6500 8500 اجرای زیر ساخت ها

 0 450 450 900 0 200 250 200 250 تهیه بسته های سرمایه گذاری

فراخوان و واگذاری به سرمایه 
 گذاران جزء

200 150 100 150 0 600 400 200 
0 

 0 7650 20850 28500 0 350 6850 9350 11950 جمع
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 کنگاناحداث دهکده گردشگری عنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل مطالعات طر  
 جامع منطقه

1395 1397 

 شهرداری بندر کنگان  

 7000 %24 پایان مطالعات

 20000 %71 پایان زیرساختها 1397 1395 ارات زیر ساختاعتب

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

1395 1398 
تكمیل بسته های سرمایه 

 گذاری
3% 900 

فراخوان و واگذاری به 
 سرمایه گذاران جزء

 600 %2 واگذاری به بخش خصوصی 1398 1395
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 دیراحداث دهکده گردشگری عنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریان دستگاه اجرایی: عنو

 ارتقاء توان تولید ملی          عنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
برای سرمایه استقبال گردشگران از جا به های گردشگری استان خصوصا در فصول سرد سال،وجود مكان ها و فضاهای دارای پتانسیل 

 گذاری و ایجاد اشتغال در استان 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 بكارگیری ظرفیت ها و قابلیت های استان در حوزه گردشگری

 توسعه صنعت توریسم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
 جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری درطر  های داخلی 

ایـن پـروژه بـر    نتایج مورد انتظار 

 مقاوم سازی اقتصاد

 افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی
 اشتغال زایی، درآمد زایی و کاهش فقر 
 توسعه زیرساخت ها، رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی 

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 97000 95000 92000 88000 0 0 0 نفر گردشگرافزایش 

 1000 950 850 750 0 0 0 نفر افزایش اشتغال

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 گردشگران داخلی و خارجی -

 عامه مردم استان -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 ها و واحدهای  فعال در حوزه گردشگریشرکت -

 ین منطقهگذاری در امتقاضیان سرمایه -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ارائه خدمات اقامتی،پذیرایی،تفریحی به گردشگران -
 افزایش رفاه عمومی مردم منطقه  -

 سودآوری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تكمیل مطالعات منطقه -
 ایجاد زیر ساخت -

 پروبه: ر شر  کلی 5
 هكتار حال اجرا است.15هكتار در دو فاز با رویكرد توسعه تفریح های آبی و ساحلی احداث می شود،  فاز اول آن به مساحت  30دهكده گردشگری دیر در سطح 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 اعتبارات مورد نیاز زیر ساخت هابرآورد -تعیین کاربرها تكمیل مطالعات طر  جامع منطقه-1فاز 

 95-97 تامین آب و برق مورد نیاز اجرای زیر ساخت ها -2فاز 

 96-98 نحوه تامین مالی پروب ه ها تهیه بسته های سرمایه گذاری -3فاز 

 96-98 ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی فراخوان و واگذاری به سرمایه گذاران جزء -4فاز 

 بار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال(ـ اعت 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

تكمیل مطالعات طر  جامع 
 منطقه

2500 0 0 0 0 2500 2500 0 
0 

 0 4500 13000 17500 0 0 4500 8000 5000 اجرای زیر ساخت ها

 0 300 650 950 0 300 300 350 0 یتهیه بسته های سرمایه گذار

فراخوان و واگذاری به سرمایه 
 گذاران جزء

0 150 250 200 0 600 400 200 0 

 0 5100 16550 21550 0 500 5050 8500 7500 جمع
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 دیراحداث دهکده گردشگری عنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی سئول مربوطهم زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

تكمیل مطالعات طر  
 جامع منطقه

1395 1395 

اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و 

 گردشگری

 2500 %12 پایان مطالعات

 17500 %81 پایان زیرساختها 1397 1395 اجرای زیر ساخت ها

تهیه بسته های سرمایه 
 گذاری

1396 1398 
ه تكمیل بسته های سرمای

 گذاری
4% 950 

فراخوان و واگذاری به 
 سرمایه گذاران جزء

 600 %3 واگذاری به بخش خصوصی 1398 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 دانشگاه خلیج فارس -5-18
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

برنامه توسعه اقتصاد 

 دانش و بنیان

 ملی ناوری دانشگاهتكمیل ساختمان مجتمع پژوهش و ف

 استانی-ملی دانشكده کسب و کار

 استانی-ملی راه اندازی مرکز رشد و فناوری دریا

تجاری ازدیاد کشت بافتی نخل  -راه اندازی مجتمع پژوهشی

 خرما
 استانی-ملی

 استانی-ملی راه اندازی، ارتقاء و بازتوان شناختی دانشگاه خلیر فار 

 ملی زبان راه اندازی مرکز آموزش

 سایر-ملی راه اندازی مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیر فار 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تکمیل ساختمان مجتمع پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس

 دانشگاه خلیج فارسعنوان دستگاه اجرایی: 

 انبرنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
 استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاهی -

 استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در جوار دانشگاه -

 توسعه همكاری دانشگاه و صنعت با هدف شكل گیری اقتصاد دانش بنیان -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
بنیان در یك  های دانش باشد. استقرار شرکت های دانش بنیان می های پایدار شرکت بستر ساز فعالیتاین پروبه زیربنای استقرار و 
های تولید، و  تواند ضمن کاهش هزینه امكانات مشترک، زمینه ساز انجام کارهای تیمی، کاهش هزینه پردیس به صورت متمرکز می

 افزایش بهره وری شرکت ها شود.

ـ   روژه بـر  نتایج مورد انتظار ایـن پ

 مقاوم سازی اقتصاد

 شرکت دانش بنیان دانشگاهی 100 ایجادفضای  زم برای استقرارحداقل -
 تیم پژوهشی وفناوری دانشگاهی 15 استقرارحداقل -
 کانون دانشگاه وصنعت 10 استقرار -
 توسعه ارتباط صنعت ودانشگاه -
 کسب موقعیت ممتاز فناوری درجنوب کشور -
 یگاه مرجعیت علمی درحوزه خلیر فار تسهیل دسترسی به جا -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

تكمیل ساختمان 
مجتمع 
های دانش  شرکت
 بنیان

 0 0 0 3000 0 0 0 مترمربع زیربنا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 نشگاه خلیر فار دا -
 پارک علم و فناوری خلیر فار  -
 نیروهای نظامی و دفاعی کشور -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 های پتروشیمی کلیه شرکت-
 های صنایع دریایی شرکت -
 های تولیدی و فرآوری در حوزه آبزیان دریایی شرکت -
 شرکت های تولیدی فعال در حوزه آب و تصفیه فاضالب -
 در حوزه تولید و توزیع برق شرکت های فعال -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 های پژوهشی و فناوری انجام کلیه پروبه -
 تجاری سازی محصو ت اولیه -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 اه خلیر فار اختصاص فضای فوق به مجتمع پژوهش و فناوری )شرکت های دانش بنیان( از طرف دانشگ -
 تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تكمیل و بهره برداری از این مجتمع -

 ـ شرح کلی پروژه: 5

 رچهرا  از % است و به علت عدم تأمین منابع مالی بریش 65متر مربع در زمینی به مساحت بیش از یك هكتار واقع شده است. پیشرفت فیزیكی این پروبه  3000پروبه فوق با زیر ینای 
 است که به صورت نیمه کاره مانده است. سال

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مطالعه و نظارت

 96-95 تكمیل نازک کاری، تأسیسات و اجرای ساختمان عملیات احداث ساختمان

 96 ها و تهیه تجهیزات ی ساختمان متناسب با مدل استقرار شرکتطراحی و اجرای دکوراسیون داخل تجهیز ساختمان

 96 های دانش بنیان طراحی و انجام محوطه سازی پردیس فناوری متناسب با فعالیت شرکت محوطه سازی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: تکمیل ساختمان مجتمع پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس

 )میلیون ریال(  ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :  7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 5000 0 5000 0 0 0 0 5000 مطالعه و نظارت

 0 35000 0 35000 0 0 0 15000 20000 عملیات احداث ساختمان

 0 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 تجهیز ساختمان

 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 محوطه سازی

 0 55000 0 55000 0 0 0 30000 25000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 01/06/97 01/06/95 مطالعه و نظارت -1فاز

 دفتر فنی دانشگاه

 5000 7 نظارت بر عملیات اجرایی

احداث  عملیات -2فاز
 ساختمان

01/06/95 01/06/96 

 تكمیل ساختمان

70 35000 

 621 0.9 20/07/95 01/06/95 سفت کاری

 5807 12 15/10/95 15/07/95 1تأسیسات فاز 

 01/11/95 01/09/95 کف سازی

 تكمیل ساختمان دفتر فنی دانشگاه

1 462 

 4230 8 30/03/96 15/01/96 سقف کا ب

 5188 10 15/10/95 15/07/95 نازک کاری

 4829 10 15/09/95 15/06/95 نماسازی

 01/10/95 01/08/95 کاشی و سرامیك

 تجهیز و مبلمان دفتر فنی دانشگاه

2 1017 

 9854 20 01/04/96 01/10/95 2تأسیسات فاز 

 1914 4 01/04/96 01/02/96 موتورخانه

 1006 2 15/05/96 01/03/96 نقاشی

 73 0.1 01/06/96 15/05/96 رگاهبرچیدن کا

 10000 15 01/07/96 01/06/96 تجهیز ساختمان -3فاز

 دفتر فنی دانشگاه 11/96 9/95 محوطه سازی -4فاز

طراحی و انجام محوطه 
سازی پردیس فناوری 
متناسب با فعالیت 

 های دانش بنیان شرکت

8 5000 
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 شکده کسب و کارعنوان پروژه پیشنهادی: احداث و راه اندازی دان
 دانشگاه خلیج فارسعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 
دست  گیریرسازی برای ارتباط علمی و بهرهتاه به فضای کسب و کار و بسگدانشكده کسب و کار میتواند با نزدیك سازی دانش

به ایجاد، ترویر و راهبری فضای نوآوری و کارآفرینی بر پایه دانش  شایانیکمك  ،های دانشگاهاندرکاران کسب و کار از توانمندی

 .داشته باشد

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

 همراستایی با سیاست کاهش اتكاء به درآمد نفت و منابع ارزی  -

 ی با تكیه بر دو بعد روز آمدی علمی و مهارت آموزی شهای آموزت دورههمرا ستایی با سیا ست ارتقاء کیفی -

 همراستایی با سیاست ثروت آفرینی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری -

 های اقتصادهمراستایی با سیاست ارتباط موثر با بخش -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

های مدیریتی، تجاری و بازرگانی و اقتصادی های کارآفرین، خالق و نو آور است که به انواع آموزشاننتیجه اصلی این پروبه تربیت انس
 اشنایی داشته و می توانند به پیشبرد اقتصاد دانش بنیان جامعه کمك نموده و خدمات دانشی در زمینه اشتغالزایی ارائه نمایند.

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 یریگ

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

احررداث و راه انرردازی 
 دانشكده کسب وکار

 0 4000 4000 4000 0 0 0 متر مربع

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 دانش آموزان و عالقمندان کسب علم و دانش ذینفعان اصلی پروژه 

 های تولیدی و اصناف و ..... تی، بازرگانان و تجار،بنگاهصاحبان کسب و کار)بنگاههای صنع ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 کارافرین کردن و ارتقا سطح دانش و مهارت دانشجویان و عالقمندان

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 هت صدور مجوز های  زم همكاری مراجع زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج -

 همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان بوشهر جهت تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز -

 همكاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور جهت تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز  -

 زهمكاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیا -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

گیری دست اندرکاران کسب و کار از  رسازی برای ارتباط علمی و بهرهتاه به فضای کسب و کار و بسگدانشكده کسب و کار میتواند با نزدیك سازی دانش احداث و راه اندازی 

 .داشته باشدبر پایه دانش  به ایجاد، ترویر و راهبری فضای نوآوری و کارآفرینی شایانیتوانمندی های دانشگاه، کمك 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 96 انعقاد قرارداد  با پیمانكار مطالعه و واگذاری پروبه به پیمانكار

 98-96 ایجاد دانشكده کسب و کار احداث و راه اندازی  دانشكده کسب و کار

 ال(ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ری 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

احداث و راه اندازی  
 دانشكده کسب و کار

0 80000 80000 80000 0 240000 120000 120000 0 

 0 120000 120000 340000 0 80000 80000 80000 0 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان مان آغازز فعالیت/بسته کاری
مطالعه و واگذاری پروبه به 

 پیمانكار
1/96 6/96 

 دانشگاه خلیر فار 
 7200 %3 انعقاد قرارداد  با پیمانكار

احداث و راه اندازی  
 دانشكده کسب و کار

 232800 %97 تحویل پروبه 12/98 7/96
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 فناوری دریا و اه اندازی مرکز رشدعنوان پروژه پیشنهادی: ر

 دانشگاه خلیج فارسعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 ایکمك به رشد اقتصادیِ محلی و منطقه -

 ای کوچك و متوسطهای دانش بنیان و راه اندازی کسب و کارهحمایت از طر  -

 تالش در جهت ایجاد اشتغال نیروهای متخصص دانشگاهی -

 تسهیل فرایند کارآفرینی -

 دستیابی به فناوریهای نوظهور دریایی و تبدیل شدن به قطب فناوری دریا -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

امكانات علمی کشور در جهت اشتغال دانش  های انسانی ورشد فناوری دریا در راستای بهره گیری از منابع مالی و سرمایه -
 ای استان بوشهر در حوزه دریامحور با توجه به  مزیت منطقه

 های ساحلی بستر  زم برای رقابت فناورانه استان بوشهر با دیگر استان -

 توانمندی سازی نیروی کار استان در کسب و کارهای دریایی -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 اقتصاد مقاوم سازی

 شكل گیری شرکت های دانش بنیان در حوزه دریا -
 ایجاد ارتباطات مستمر میان صنایع و نهادهای دریایی با نیروهای فناور دانشگاهی و غیردانشگاهی  -

 شكل گیری یك مرکز تحقیقات دریایی مجهز -
 بستر سازی  زم برای جذب دانش پژوهان، دانشجویان، محققان و کارآفرینان حوزه دریا -

 یجاد کارآفرینی دانش بنیان بر اسا  مزیت رقابتی استان بوشهرا -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

احداث ساختمان 
مرکز رشد فناوری 

 دریا 
 0 0 0 2900 0 0 0 مترمربع 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 لی پروژه ذینفعان اص

 های دریایی.دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته -

 ها و موسسات آموزش عالی در حوزه دریااساتید دانشگاه -

 نهادهای دفاعی و نظامی دریایی -

 های دریایی دولتیکارشناسان و نیروهای زبده صنایع و سازمان -

 ذینفعان بخش خصوصی 
 های خصوصی در حوزه دریاصنایع و سازمان -

 های نوآورانه و فناورانهندان به حوزه دریا با ایدهعالقه م -

 فعا ن بازارهای دریایی -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 حمایت مالی جهت انجام طرحهای فناورانه -

 ارائه خدمات استقرار جهت واحدهای فناور -

 ارائه خدمات کارگاهی به واحدهای فناور -

 ارائه خدمات آزمایشگاهی -

 ت آموزشی در حوزه کارآفرینی و بازاریابیخدما -

 حل مسائل فناورانه نهادهای دولتی و خصوصی توسط واحدهای فناور -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

تخصیص اعتبار مورد نیاز پروبه توسط مراجع  تصویب و اخذ مجوز های  زم جهت ایجاد مرکز از مراجع   یربط شامل هیات امناء دانشگاه خلیر فار  و شورای گسترش آموزش عالی
استان بوشهر و پارک علم و فناوری   یربط ملی و استانی شامل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و

 خلیر فار 
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 فناوری دریا و عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مرکز رشد
 ـ شرح کلی پروژه: 5

% است و بره علرت عردم ترأمین     51مترمربع  این پروبه  2500پروبه در زمینی به مساحت بیش از یك هكتار واقع شده است. پیشرفت فیزیكی بخش ساختمان مرکز رشد با زیربنای  
 منابع مالی بیش ازچهارسال است که به صورت نیمه کاره مانده است.

بایسرت برا اختصراص اعتبرارات  زم، فراینرد سراخت و سراز        اینكه پروبه ساختمان مرکز رشد فناوری دریا به دلیل عدم تامین اعتبار متوقف شده است، در گام نخست مری  با توجه به
آزمایشگاه مهندسی دریا آغاز گردد. سپس، سراختمان   های طراحی و ساخت حوضچه کشش به عنوانساختمان مرکز رشد از سر گرفته شود. عالوه بر این، فرایند جانمایی و تهیه نقشه

امات زیربنرایی، مخرزن اصرلی حوضرچه     مرکز رشد فناوری دریا تكمیل گردیده و فرایند تجهیز این مجموعه جهت استقرار واحدهای فناور انجام شود. به صورت همزمان، با انجام اقرد 
چه در پایان گام دوم نهایی گردد. در ابتدای گام سوم، فرایند استقرار واحدهای فناور در ساختمان مرکز رشد سرعت شود تا ساخت این حوضکشش وارد مرحله ساخت شده و تالش می

یران ایرن   شوند. عالوه بر این، فرایند ساخت سوله پیرامونی حوضچه کشش در ابتدای گام سوم آغاز گردیده و پریش از پا های رشد یافته در این محل مستقر میبیشتری یافته و شرکت
شروند. در گرام انتهرایی، تجهیرزات     گردد. پس از تكمیل سوله، مهندسی خرید تجهیزات صورت پذیرفته و تجهیزات خریداری شده در محل حوضچه کشش نصب مری گام تكمیل می

حوضچه و سوله مربوطره، حوضرچه کشرش مرورد بهرره       شود. پس از تایید ساخت و تجهیزهای مختلف انجام مینصب شده در حوضچه کشش مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و تست
 برداری قرار گرفته و خدمات آزمایشگاهی مربوط به آن در اختیار واحدهای فناور قرار خواهد گرفت.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

آغاز ساخت و ساز ساختمان مرکز رشد و 
 جانمایی حوضچه کشش

 چه های طراحی حوضنقشه
 پیشرفت کارهای ساختمانی مرکز رشد

95 

تكمیل و تجهیز ساختمان مرکز رشد و ساخت 
 حوضچه کشش

 96 ساختمان مرکز رشد و حوضچه کشش

تكمیل و تجهیز سوله حوضچه کشش و 
 استقرار واحدهای فناور در ساختمان مرکز رشد

 ساخت سوله حوضچه کشش
 تشكیل چند واحد فناور

97 

کشش و خدمات رسانی به راه اندازی حوضچه 
 واحدهای فناور

 آزمایشگاه حوضچه کشش
 تشكیل واحدهای فناور

97-98 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

آغاز ساخت و ساز 
ساختمان مرکز رشد و 

 ششجانمایی حوضچه ک
14000 0 0 0 0 14000 7000 7000 0 

تكمیل و تجهیز ساختمان 
مرکز رشد و ساخت 
 حوضچه کشش

0 35000 0 0 0 35000 17500 17500 0 

تكمیل و تجهیز سوله 
حوضچه کشش و استقرار 
واحدهای فناور در 
 ساختمان مرکز رشد

0 0 14000 0 0 14000 7000 7000 0 

راه اندازی حوضچه 
انی کشش و خدمات رس
 به واحدهای فناور

0 0 0 7000 0 7000 3500 3500 0 

 0 35000 35000 70000 0 7000 14000 35000 14000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 29/12/1395 01/07/1395 1فاز 

 دانشگاه خلیر فار 

 14000 %20 ه هاجانمایی حوضچ

آغاز فرایند ساخت و ساز 
 ساختمان مرکز رشد

01/06/1395 29/12/1395 -- 15% 10500 

جانمایی حوضچه کشش و 
 های طراحیتهیه نقشه

 700 %1 طراحی حوضچه 29/12/1395 01/08/1395

 29/12/1395 01/09/1395 پذیرش واحدهای فناور
تشكیل تیم نوآور و 
 حمایت از آنها

4% 2800 
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 فناوری دریا و عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مرکز رشد
 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 29/12/1396 01/01/1396 2فاز 

 دانشگاه خلیر فار 

تكمیل و تجهیز 
ساختمان مرکز رشد و 

 حوضچه کشش
50% 35000 

تكمیل ساختمان مرکز 
 رشد

01/01/1396 30/09/1396 
تكمیل ساختمان مرکز 

 رشد
40% 28000 

ساخت استخر حوضچه 
 کشش

 4200 %6 تكمیل حوضچه کشش 29/12/1396 01/01/1396

 2800 %4 تجهیز مرکز رشد 29/12/1396 01/10/1396 تجهیز ساختمان مرکز رشد

 29/12/1397 01/01/1397 3فاز 
سوله و تجهیز  تكمیل

 حوضچه کشش
20% 14000 

ساخت سوله حوضچه 
 کشش

 7000 %10 تكمیل سوله 30/06/1397 01/01/1397

خریداری و نصب تجهیزات 
 در حوضچه کشش

01/07/1397 29/12/1397 

 دانشگاه خلیر فار 

 3500 %5 تجهیز حوضچه

استقرار واحدهای فناور در 
 مرکز رشد

 3500 %5 هاه خدمات و حمایتارائ 29/12/1397 01/01/1397

 29/12/1398 01/01/1398 4فاز 
راه اندازی حوضچه 
 کشش و ارائه خدمات

10% 7000 

 اعتبارسنجی تجهیزاتِ
 حوضچه کشش

 3500 %5 راه اندازی حوضچه 31/03/1398 01/01/1398

ارائه خدمات به واحدهای 
 فناور

01/04/1398 29/12/1398 
خدمات و حمایتهای 

 گاهی خاصآزمایش
5% 3500 
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 خرمای نخل کشت بافت تجاری ازدیاد -عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مجتمع پژوهشی
 دانشگاه خلیج فارسعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 ز برنامه توسعه کشت خرمای مجول در استان تامین پاجوش مورد نیا -

 بومی سازی فناوری کشت بافت خرما -

 آور و دانش بنیان در حوزه کشت بافت و کشاورزی نوینایجاد شرکت های فن -

 زایی و افزایش درآمد کشاورزان و  باغداراناشتغال -
 الملی در بازارهای جهانیبهبود تجارت بین  -

 تیارتباط پروژه با اقتصاد مقاوم

 آوری کشت بافت خرمابومی سازی فن -
 و افزایش ارزش افزوده خرما و تولیدات باغی ایجاد اشتغال -
 استحكام و تقویت بنیه اقتصادی جوامع روستایی در اقتصاد مقاومتی  -
 بهبود کیفیت محصولو افزایش تقاضای خرید داخلی و خارجی -
 حجم صادرات و ظرفیت ارزآوری در اقتصاد مقاومتی افزایش -

نتایج مورد انتظار این پـروژه بـر   

 مقاوم سازی اقتصاد

 هاهای تجاری ممتاز جهانی خرماجهت نوسازی و بهبود نخلستانازدیاد رقم -
 افزایش درآمد سرانه و سا نه باغداران خرما و بهبود وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی آنها -
 ام پربازده و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی وری مصرف آب در نخیالت استان با استفاده از ارقافزایش بهره -
 های کشت بافتی سایر محصو ت باغی(های کشت بافتی خرما )و در صورت نیاز نهاللکاهش وابستگی به خارج برای تأمین نها  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

ث و راه انردازی  احدا
مرکرررز تخصصررری  
کشت بافت خرما در 

 استان بوشهر

 0 0 0 0 200 0 0 متر مربع

احداث و راه انردازی   
گلخانررره و خزانررره  
تخصصررری کشرررت 
بافت خرما در استان 

 بوشهر

 0 0 0 1300 0 0 0 متر مربع

 0 0 5000 5000 5000 0 0 متر مربع احداث باغ مادری
تولیررد انبرروه نهررال  

قرم  مرغروب خرمرا ر  
 مجول 

 10000 10000 10000   0 0 اصله نهال 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 سازمان جهاد کشاورزی  -
 کارانکشاورزان و نخل -
 های مربوطهها و ارگانسازمان -
 دارانهای کشاورزی و نخلاتحادیه  -

 داران به ویژه کشاورزان استانهای نخلاورزان و اتحادیهبرداران بخش خصوصی شامل کشترین بهرهبزرگ - ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 های تجاری و ممتاز خرما با کیفیت صادراتی دسترسی به رقم -
 دستیابی به قابلیت و توان ارز آوری -
 های پربازده درمقایسه با ارقام فعلیکاهش نیاز آبی با استفاده از رقم -

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز پروبه توسط مراجع  یربط ملی و استانی  -

 خرید پروتكل کشت بافت از یكی از مراکز تحقیقاتی معتبر با ضمانت نامه و تأییدیه مراجع رسمی -

 جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های استانی آنویژه وزارت ه همكاری دستگاه های ملی و استانی مرتبط با پروبه ب -
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 خرمای نخل کشت بافت تجاری ازدیاد -عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مجتمع پژوهشی
 ـ شرح کلی پروژه: 5

راه اندازی یك مرکز جامع و تخصصی پژوهشی  لذا رقم مجول در راستای بهره وری بهینه با یك کشاورزی مدرن است. یسازی ازدیاد و تولید انبوه نهال خرما تجاری اجرای طر 

 تجاری کشت بافت خرمای مجول در دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیر فار  مد نظر خواهد بود.

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 97-95 بسیار کوچكهای کشت بافتی تولید گیاهچه آموزش و اجرای پروتكل کشت بافت خرمای مجول

تجاری دانش -ساخت و تجهیز ساختمان پژوهشی
 هابنیان کشت بافت، خزانه و گلخانه سازگاری نهال

 97-95 هاداری گیاهچهتكمیل ساختمان و تجهیزات کشت بافت برای تولید و نگه

 98-95 بافتتهیه نهال )دمیت( سالم مورد نیاز برای کشت  و احداث باغ مادری تبدیل گیاهچه به نهال

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

 0 1500 1500 3000 0  0 2000 1000 تهیه پروتكل کشت بافت مجول

ساخت و تجهیز ساختمان تجاری 
دانش بنیان کشت بافت، خزانه و 

 ه سازگاریگلخان
4000 3000 100 0 0 7100 3650 3650 0 

تبدیل گیاهچه به نهال و احرداث  
 باغ مادری

1000 700 700 300 
0 

2700 1350 1350 0 

 0 6500 6500 13000 0 300 800 5700 6000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 ینههز وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 دانشگاه کشاورزی 1397 1395 فاز اول
تهیه پروتكل و کشت 

 بافت مجول
20% 3000 

 7100 %60 - دانشگاه خلیر فار  1398 1395 فاز دو

ساخت آزمایشگاه کشت 
 بافت

1395 1397 

 دانشگاه کشاورزی

راه اندازی آزمایشگاه 
 تجاری کشت بافت

25% 3600 

 1397 1396 ساخت گلخانه سازگاری
ندازی گلخانه راه ا

 سازگاری
10% 1000 

ساخت خزانه پرورش و 
 هاداری نهالنگه

1396 1397 
راه اندازی خزانه پرورش 

 هاداری نهالو نگه
10% 500 

خرید مواد شیمیایی و 
 تجهیزات

1395 1398 

 دانشگاه کشاورزی

تهیه مواد  و تجهیزات 
 مورد نیاز کشت بافت

10% 2000 

 2700  باغ مادریاحداث  1398 1396 3فاز 

 1398 1396 تبدیل گیاهچه به نهال
تولید نهال قابل کشت در 

 زمین
10% 1000 

 1397 1395 احداث باغ مادری
های مورد نیاز تولید نهال

 کشت بافت
10% 1700 
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 شناختی دانشگاه خلیج فارس اه اندازی مرکز ارتقاء و بازتوانعنوان پروژه پیشنهادی: ر

 دانشگاه خلیج فارسجرایی: عنوان دستگاه ا

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 ارائه خدمات ارتقا و بازتوانی شناختی با رویكرد افزایش توانمندی ها و کاهش آسیب -
 ب کشورتبدیل دانشگاه خلیر فار  به قطب علمی علوم شناختی در جنو -
 تبدیل شدن استان بوشهر به برند درمان های شناختی در جنوب کشور -
 تبدیل شدن به قطب توریسم سالمت در جنوب کشور -
گسترش پژوهش ها در حیطه علوم شناختی و ارائه مقا ت به روز در سطح جهانی و در مجالت معتبر پژوهشی و در نتیجه ارتقاء رتبه  -

 علمی دانشگاه
 وانمندی های شناختی افراد به ویژه کودکان و نیز کارکنان مشاغل خاص ارتقاء ت -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 کارافرینی برای فارغ التحصیالن رشته های روانشناسی، توانبخشی و.. -
زون آنها برای خدمات بازتوانی امكان توریسم سالمت در جنوب کشور با استفاده از قابلیت نزدیكی به کشورهای عربی و  نیازهای روزاف -

 شناختی و نیز خودکفا شدن شهر بوشهر در زمینه بازتوانی شناختی، افزایش حجم صادرات و ظرفیت ارزآوری در اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پـروژه بـر   

 مقاوم سازی اقتصاد

دیگرسو با ایجاد خودکفایی در زمینره ارائره خردماتی کره در سرطح      این پروبه از یك سو از طریق ارتقاء توانمندی های شناختی افراد و از 
جهانی با هزینه های با  به شهروندان ارائه می شود بر مقاوم سازی اقتصاد موثر است و نیز امكان ارائه خدمات به کشورهای همسایه نیرز  

 وجود دارد و زمینه ای جهت افزایش گردشگری سالمت خواهد شد.

 ژه:ـ اهداف کمی پرو 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

راه اندازی مرکز 
ارتقاء و بازتوانی 
شناختی دانشگاه 

 خلیر فار 

 0 0 0 400 0 0 0 مترمربع زیربنا

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
برای کودکان  و نیز افرادی که دچار اسیب هایی در سیستم عصربی خرود شرده انرد ماننرد        ینفعان عموم مردم هستند ولی به طور خاص

 اسیب های مغزی، میگرن، صرع، الزایمر، اتیسم، دمانس، ام ا ، افراد افسرده، مضطرب، اسكیزوفرن و...

 ذینفعان بخش خصوصی 
خود، آموزش و پرورش،  مهردهای کرودک، موسسرات ارائره      اکثر شرکت ها و موسسات جهت استعدادیابی ارتقاء توانمندی های کارکنان 

 دهنده خدمات سالمت

فهرست نیازهایی از ذینفعان بر 

 طرف می شود

 ارتقاء توانمندی های شناختی -

 سالمت  -

 ،ورزشكاران ، مدیران و .. در حیطه ها و در سنین مختلف کودکان استعدادیابی و افزایش عملكرد -
برای بیمارانی که در این زمینه مشكل دارند مانند بیماران ضربه مغزی، الزایمر،  سیستم عصبی جبران عملكردهای آسیب دیده -

 ب ، وسوا ، معتادان و...دمانس، میگرن، صرع، کودکان بیش فعال، افراد افسرده، مضطر

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 متر زیربنا 400تامین ساختمانی حداقل با  -
 تامین پروتكل های درمانی به روز و منطبق بر استانداردهای جهانی -
 ، آزمونهای شناختی و....  TDCS ،QEEG ،TMS ،eye trackerتامین تجهیزات  زم از جمله دستگاه های نوروفیدبك، بیوفیدبك،  ای آر پی،  -
 تامین و تربیت کادر متخصص -
 ـ شرح کلی پروژه: 5

وانمندسازی شناختی کودکان و نیز استعداد با توجه به نیاز روزافزون جامعه به خدمات بازتوانی شناختی و گستره وسیع کاربرد خدمات این حیطه و نیز کاربردهای وسیع آن در زمینه ت

 زی در شهر بوشهرکارکنان شرکتها، نیاز به تاسیس مرکز ارتقاء و بازتوانی شناختی در جنوب کشور با محوریت دانشگاه احسا  می شود. در ضمن وجود چنین مرک یابی و گزینش

 سالمت این استان کمك شایانی کند. می تواند زمینه را برای پژوهشگران باز کرده و نیز بوشهر را به قطب علمی شناختی جنوب کشور تبدیل نموده و نیز به توریسم 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
ثبت موسسه،  طراحی پروتكل جامع خدمات و تهیه 

 پروتكل های روز دنیا
 95 ثبت موسسه،  طراحی پروتكل جامع خدمات و تهیه پروتكل های روز دنیا

 95 خصص در  کار با تجهیزات و مراجعاننیروهای آموزش دیده و مت تربیت کادر متخصص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C


 
 برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 

300 
 

 شناختی دانشگاه خلیج فارس اه اندازی مرکز ارتقاء و بازتوانعنوان پروژه پیشنهادی: ر

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

راه اندازی مرحله اول پروبه با بخشی از تجهیزات و 
 خدمات

 ناختی کودکانراه اندازی بخش ارتقاء توانمندی ش
راه اندازی بخشی از طر  بازتوانی شناختی  با تحت پوشش قرار د ادن برخی از آسیب ها 

 و اختال ت
95 

 96 ** ارزیابی بازدهی پروبه بر اسا  اهداف آن

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی معج 99 98 97 96 95

ثبت موسسره،  طراحری پروتكرل    
جررامع خرردمات و تهیرره پروتكررل 

 های روز دنیا
120 0 0 0 0 120 60 60 0 

 0 165 165 330 0 0 0 0 330 تربیت کادر متخصص
راه اندازی مرحلره اول پرروبه برا    

 بخشی از تجهیزات و خدمات
5500 0 0 0 0 5500 2250 2250 0 

ه برر اسرا    ارزیابی بازدهی پروب
 اهداف آن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 2475 2475 5950 0 0 0 0 5950 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

ثبت موسسه،  طراحی 
پروتكل جامع خدمات و 
تهیه پروتكل های روز 

 دنیا

 یر فار دانشگاه خل 1/8/95 1/5/95

ثبت موسسه،  طراحی 
پروتكل جامع خدمات و 
تهیه پروتكل های روز 

 دنیا

15% 120 

 دانشگاه خلیر فار  1/10/95 1/6/95 تربیت کادر متخصص

تربیت نیروهای 
متخصص در حد بهترین 
های کشور در ارائه 
خدمات آموزش دیده 

 برای آن

30% 330 

پروبه  1راه اندازی مرحله 
ات و با بخشی از تجهیز
 خدمات

 دانشگاه خلیر فار  1/11/95 1/6/95

تامین فضا، مناسب 
سازی آن، تامین 

تجهیزات، معرفی و ارائه 
 خدمات

50% 5500 

ارزیابی بازدهی پروبه بر 
 اسا  اهداف آن

1/10/96 - 
تیم ارزیاب مشخص 
 شده از سوی دانشگاه

- 5% 0 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مرکز آموزش زبان

 دانشگاه خلیج فارسعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 بین المللی سازی دانشگاه -
 جذب گردشگر علمی )دانشجویان غیر ایرانی(  -
 آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی -
خارجی مهم )به خصوص انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسوی( به منظور ارتقای توانمندی بین المللی دانشجویان و  آموزش زبان های -

 تربیت دانشجو در تراز جهانی 

 افزایش توانمندی نیروی انسانی به منظور ارتقای مولفه های کارآفرینی   -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
سازی انسانی و توسعه کار افرینی با بند های سه گانه ابالغیه به طور مستقیم ارتباط دارد. این پروبه با این پروبه در راستای سرمایه  

 )توانمند سازی نیروی کار( مرتبط است. 3)توسعه اقتصاد دانش بنیان( و بند  2)توسعه کارآفرینی(، بند  1بندهای 

نتایج مورد انتظار این پـروژه بـر   

 مقاوم سازی اقتصاد

ش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان زمینه ساز  جذب دانشجویان خارجی، گسترش نفو  فرهنگی ایران در کشورهای دیگر و آموز -
 تعمیق دیپلماسی عمومی کشور می شود.

 حرکت از دانشگاه آموزشی به دانشگاه نسل سومی یعنی دانشگاه کار آفرین -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 0 0 0 0 2500 0 0 میلیون ریال تامین تجهیزات

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 
 دانشجویان داخلی -

 طالبان علم و دانش )عموم مردم(،  -

 دانشجویان خارجی -

 ذینفعان بخش خصوصی 
اهداف متفاوت بره   اودات بین المللی خود به حداقلی از سواد زبانی نیاز داشته باشند، عموم مردم که باکلیه بنگاههای اقتصادی که برای مر

 کسب اموزش زبانی می پردازند، دانشجویان خارجی که برای کسب مهارت های زبان فارسی به کشور مراجعه می نمایند.

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 آموزش های  زم زبانی، چه زبان فارسی و چه زبان بیگانه بر قابلیت های ارتباطی خود می افزایند.  ینفعان با کسب

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه :4

 تامین اعتبار  زم
 ـ شرح کلی پروژه: 5

 زبان انگلیسی موجود می باشد در صورت تامین فضرا و امكانرات ازمایشرگاهی مناسرب     نظر به اینكه در دانشگاه خلیر فار  هم اکنون گروه های آموزشی زبان فارسی، زبان عربی و 
ی و توسعه دیپلماسی علمی دانشرگاه  می توان با آموزش های کیفی به پرورش دانشجویانی کارآفرین اقدام کرد و از سوی دیگر با جذب دانشجویان بین المللی ضمن کسب در آمد ارز

 آفرین بین المللی مطر  کرد.را به عنوان یك دانشگاه کار
 نفره در مرکز زبان دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیر فار  جانمایی شده است. 60این پروبه در قالب آزمایشگاه زبان 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 ان دانشگاه خلیر فار مرکز آموزش زب راه اندازی مرکز آموزش زبان دانشگاه خلیر فار 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95
فاز اول ) خرید و ساخت میز و 

 تجهیزات(
2500 0 0 0 0 2500 0 2500 0 

 0 2500 0 2500 0 0 0 0 2500 جمع

 زمانبندی:برنامه  -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

 2500 100 ایجاد مرکز زبان دانشگاه خلیر فار  1/8/95 1/6/95 فاز اول
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 عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس

 لیج فارسدانشگاه خعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

 برگزاری جشنواره رویداد کارآفرینی سا نه -
 شناسایی و انتخاب هسته های توانمند، با ظرفیت بازار مناسب برای ایجاد شرکت دانش بنیان -

 فناوری اطالعات و تولید محتواتیم فناوری در حوزه  10توسعه  -

 تامین زیرساخت های مورد نیاز برای شكل گیری مرکز شتابدهی -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

ت ومنرابع مرالی وسررمایه هرای انسرانی وعلمری کشروربه        مین شرایط و فعالسازی کلیه امكاناطبق بندیك سیاستهای اقتصادمقاومتی،تأ
اکثررسرراندن مشررارکت آحادجامعرره درفعالیتهررای اقتصررادی باتسررهیل وتشررویق همكاریهررای جمعرری منظورتوسررعه کررارآفرینی وبرره حد

. وتأکیدبرارتقاءدرآمرردونقش طبقررات کررم درآمدومتوسررط،به عنرروان یكرری ازبرنامرره هررای اصررلی اقتصررادمقاومتی مطررر  شررده اسررت  
همچنرین طبرق بنددوسیاسرتهای    . کشورباشرد  ایجادمراکزشتابدهی بارویكرد کرشده به خروبی مری توانردتامین کننرده ایرن نیازاساسری      

اقتصادمقاومتی،اقتصاددانش بنیان،پیاده سازی واجرای نقشه جامع علمی کشور وسراماندهی نظرام ملری نروآوری بره منظورارتقاءجایگراه       
طقره،یكی  جهانی کشورو افزایش سهم تولیدوصادرات محصو ت وخدمات دانش بنیان ودستیابی به رتبره اول اقتصراددانش بنیران درمن   

باتوجه به خروجی این مرکزکه می تواندبه ایجادشررکت هرای دانرش بنیران منجرشرود،این      . ازراهبردهای اقتصادمقاومتی  کرشده است
 مرکزمی تواندزمینه اجرایی شدن این سیاست رافراهم آورد.

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

همچنین به دلیرل مبتنری برودن    . ات دانش بنیان،ارزش افزوده با وفراوان این محصو ت می باشدیكی ازویژگی هاوپتانسیل های تولید
این محصو ت براسا  خالقیت،امكان تولیدنسل جدیداین محصو ت باقابلیت های با تر وارزش افرزوده بیشرترومداوم رافرراهم  مری     

هدف ازراه اندازی مرکزشرتابدهی جرذب   . رای کشوربه ارمغان می آوردازاین روسرمایه گذاری برروی این محصو ت،رشدمداوم راب. آورد
بنرابراین  . ایده های خالقانه وبهره ورکردن آنهادرجهت دستیابی به محصو تی است که می توانددرزمره تولیدات دانش بنیران قرارگیررد  

اد مسرتعداین امكران راخواهندداشرت تاازحمایتهرای     باانجام این پروبه همه افرر  .اهداف مرکزدرراستای تحقق اقتصاددانش بنیان قراردارد
حاصرل ایرن حمایرت    . مرکزشتابدهی نوآوری بهره مندگردند وبتوانندباکسرب آمروزش هرای  زم بره پررورش ایرده هرای خودبپردازنرد        

 .هاوآموزشها ایجادکسب وکارهای نوپایی است که می تواندعامل ایجاد اشتغال دراستان وکشورباشد

 وژه:ـ اهداف کمی پر 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

راه اندازی مرکز 
شتابدهی نوآوری  ) 
تغییر کاربری 
 ساختمان (

 0 0 0 0 4000 0 0 میلیون ریال

 0 0 0 0 5000 0 0 میلیون ریال تامین تجهیزات

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ه ذینفعان اصلی پروژ
 دانشگاه خلیر فار -

 استانداری بوشهر -

 عموم مردم ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ترویر فرهنگ کارآفرینی در استان -

 تامین نیروی کار در حوزه فناوری اطالعات -

 ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار دانش بنیان در استان -

 مات و مفروضات پروژه :ـ پیش نیازها ، الزا4

 تصویب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای پروبه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور -

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان بوشهر و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری -
  : پروژهـ شرح کلی  5
 جهت دانشگاه توسط شده داده اختصاص یفضا ستیبایم اول گام در که است نوآور یها میت جهت استقرار یفضا جادیا ازین نیاول ینوآور یشتابده مرکز یانداز راه یراستا در

 رشیپذ و یابیارز و جذب نو یها دهیا داشت خواهند عهده رابری استارتاپ یها میت تیهدا فهیوظ که یتخصص یمهایت جادیا با سپس. زگرددیتجه و یساز به ها میت استقرار
 یبرا را یمشاورها و یمال تیحما آن از پس و ییشناسا را مستعد یها دهیا ، دهیا رشیپذ جلسات یبرگزار ای و ینیکارآفر یدادهایرو یبرگزار قیطر از ستیبایم مرکز. ندگرد
 به ورود یبرا ییپا نو یکارها و کسب به آور نو یها میت ، یشتابده دوره انیپا در که است آن هدف دهد جام آنان یرو بر مشخص یزمان دوره كی در محصول به دهیا لیتبد
 .شوند لیتبد یتجار بازار
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 عنوان پروژه پیشنهادی: راه اندازی مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95 مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیر فار  راه اندازی های مربوطه و عملیات انجام تغییر کاربری ساختمان

 95 مكان استقرار تیم های نوآور تجهیز می شود. تامین تجهیزات مورد نیاز

 95 آمادگی مرکز برای شروع دوره مرکز اندازی راه ساماندهی

 1/3/96 تشكیل تیم های نوآور  برگزاری دوره شتابدهی

 ریال( ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

انجام تغییر کاربری ساختمان  و 
 عملیات های مربوطه

4000 0 0 0 0 4000 4000 4 
0 

 0 2500 2500 5000 0 0 0 0 5000 تامین تجهیزات مورد نیاز
 0 0 500 500 0 0 0 0 500 مرکز اندازی راه ساماندهی

 9350 9350 9350 28050 7500 6950 6200 5900 1500 برگزاری دوره شتابدهی

 9350 16350 11850 37550 7500 6950 6200 5900 10000 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

انجام تغییر کاربری 
و عملیات های  ساختمان 

 مربوطه
1/5/95 1/8/95 

دفتر فنی دانشگاه خلیر 
 فار 

ایجاد مرکز شتابدهی و 
 نوآوری

0 4000 

 1/7/95 1/4/95 تجهیزمكانمرکز
مكان تجهیز شده جهت 

 استقرار تیم ها
40% 5000 

 مكان بهسازی و تعمیر
  مرکز

1/4/95 1/6/95 - 30% 800 

 تجهیزات خرید و نصب
 مرکز

1/6/95 1/7/95 - 10% 4200 

 اندازی راه ساماندهی
 مرکز

1/7/95 1/9/95 

مرکز شتابدهی نوآوری 
 دانشگاه

آمادگی مرکزبرای شروع 
 دوره

20% 500 

 تیم آموزش و تشكیل
 تخصصی های

1/7/95 1/9/95 - 10% 100 

 تیم پذیرش و جذب
 استارتاپی

1/7/95 1/9/95 - 10% 400 

 28050 %40 های نوآوركیل تیمتش 1/3/96 1/9/95 دوره برگزاری

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -5-19
 

 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

گفتمان سازی و فرهنگ 
 سازی اقتصاد مقاومتی

برگزاری همایش یك روزه با عنوان اقتصاد مقاومتی 
 در فرهنگ و هنر در استان

 استانی

ای نقاشی و خوشنویسی با برگذاری نمایش ه
 موضوع رعایت اصول اقتصاد مقاومتی

برگزاری نمایشگاه های عكس و پوستر با موضوع 
 آشنایی با اصول اقتصاد مقاومتی

 حمایت از چاپ و انتشار کتاب با موضوع  یربط
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 ن اقتصاد مقاومتی در فرهنگ و هنر در استانیک روزه با عنوا های عنوان پروژه پیشنهادی: برگزاری همایش
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 یو استفاده بهینه از اعتبارات و امكانات عمومی فرهنگی و هنر توجیه دست اندرکاران فرهنگ و هنر استان در ایجاد فرهنگ صرفه جویی دالیل انجام پروژه 

 فرهنگ سازی برای رعایت اصول اقتصاد مقاومتی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار این پروژه بـر  

 مقاوم سازی اقتصاد

ی فعالیت ها و برنامه های مربوطه مبتنی بر کاهش ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری دست اندرکاران فرهنگ و هنر استان جهت  بهینه ساز
 هزینه های غیر ضروری و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 6 6 6 5 5 4 4 همایش برگزاری همایش های فرهنگی

 ان اصلی پروژه : ـ ذینفع 3

 هنرمندان، هنردوستان و کلیه ی دست اندرکاران فرهنگ و هنر استان ذینفعان اصلی پروژه 

 عموم مردم ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 ی با استفاده از امكانات موجودبرگزاری برنامه های فرهنگی و هنری و سایر فعالیت های مربوطه به صورت منظم و قابل دسترس

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4

 اعتبار مورد نیاز -

 تبلیغات مناسب و کافی  -

 مكان مناسب و  دعوت از افراد سرشنا  و متخصص -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
ر مرکز استان و چند شهرستان برگزار می شود که در این همایش هنرمندان، مدیران و با دعوت از اساتید دست اندر کار در اقتصاد فرهنگ و هنر، برنامه همایش یك روزه ای د

و راه های مختلف صرفه جویی و استفاده بهینه از امكانات موجود شهرستان و استان در برگزاری  کردهسایردست اندرکاران برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری استان شرکت 

 .فرهنگی و هنری بررسی و ارایه می گرددفعالیت ها و برنامه های 

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 95-99 ارسال دعوتنامه هماهنگی و دعوت از اساتید برجسته صاحب نظر

 95-99 آگاهی عالقمندان از چگونگی و زمان برگزاری طر  تبلیغ و اطالع رسانی طر 
 95-99 با اصول و روش های اقتصاد مقاومتی جهت به کارگیریآشنایی بیشتر  برگزاری همایش

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

هماهنگی و دعوت از اساتید برجسته 
 صاحب نظر

0  0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 150 150 40 35 30 25 20 انی طر تبلیغ و اطالع رس

 0 0 2500 2500 600 550 500 450 400 برگزاری همایش

 0 0 2650 2650 640 585 530 475 420 جمع
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 یک روزه با عنوان اقتصاد مقاومتی در فرهنگ و هنر در استان های عنوان پروژه پیشنهادی: برگزاری همایش
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز ه کاریفعالیت/بست
زمان 

 پایان
 خروجی مسئول مربوطه

وزن 

 فعالیت
 هزینه

هماهنگی و دعوت از اساتید برجسته 
 و صاحب نظر

95 99 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

 0 5 ارسال دعوتنامه

 99 95 تبلیغ و اطالع رسانی طر 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

 40 20 آگاهی عالقمندان

 99 95 یشبرگزاری هما
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

بكارگیری اصول 
 اقتصاد مقاومتی

75 600 
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   عنوان پروژه پیشنهادی: برگزاری نمایشگاههای نقاشی وخوشنویسی باموضوع رعایت اصول اقتصادمقاومتی
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیعنوان دستگاه اجرایی: 

 فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیعنوان برنامه ملی: گفتمان سازی و 

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 افزایش آگاهی های عمومی برای اجرایی شدن اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی در جامعه   دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 یمهندس قیطر از  زم و متناسب راتییغت جهت به یساز فرهنگ تیریمد ستیبا یم نخست یمقاومت اقتصاد به یابی دست یبرا

 از یدیجد شكل و رسیده فشار برابر در مقاومت و توانستن اصل دو به که ردیگ قرار یریدرمس جامعه تا ردیگ انجام یاقتصاد فرهنگ
  .دهد سامان را دیتول و اقتصاد

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 متی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، ،آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر ملی تببین ابعاد اقتصاد مقاو

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 90 86 82 78 75 70 61 نمایشگاه برگزاری نمایشگاه

 اصلی پروژه :  ـ ذینفعان 3

 عموم مردم باتاکیدبرجامعه فرهنگی و هنری ذینفعان اصلی پروژه 

 عامه مردم ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 آشنایی باشیوه های اجرای اقتصادمقاومتی

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 رای تولیدآثارهماهنگی وتوجیه هنرمندان ب

 تامین اعتبارموردنیاز

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 شهرستان استان طی سال های برنامه ششم 6باموضوع اقتصادمقاومتی در( نقاشی وخوشنویسی) برگزاری نمایشگاههای هنرهای تجسمی

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

 95-99 خلق آثار جدید ت تولیدآثارهماهنگی باانجمن های هنری مربوطه جه

 95-99 مفید و مناسب آثار انتخاب جمع آوری وبررسی آثارنقاشی وخوشنویسی

 95-99 آشنایی عمومی باچگونگی رعایت واجرای اصول اقتصادمقاومتی برگزاری نمایشگاه درشهرهای استان

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار اعتبارمیزان 

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

هماهنگی باانجمن های هنری 
 مربوطه جهت تولیدآثار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

جمع آوری وبررسی آثارنقاشی 
 وخوشنویسی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

برگزاری نمایشگاه درشهرهای 
 استان

100 120 140 160 180 700 700 0 0 

 0 0 700 700 180 160 140 120 100 جمع
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   عنوان پروژه پیشنهادی: برگزاری نمایشگاههای نقاشی وخوشنویسی باموضوع رعایت اصول اقتصادمقاومتی
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

هماهنگی باانجمن های هنری 
 ت تولیدآثارمربوطه جه

0 0 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

 0 10 خلق آثار جدید

جمع آوری وبررسی آثارنقاشی 
 وخوشنویسی

0 0 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

انتخاب آثارمناسب 
 ومفید

15 0 

برگزاری نمایشگاه درشهرهای 
 استان

0 0 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

آشنایی عمومی 
باچگونگی رعایت 
واجرای اصول 
 اقتصادمقاومتی

75 700 
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   برگزاری نمایشگاههای عکس و پوسترباموضوع آشنایی بااصول اقتصادمقاومتیعنوان پروژه پیشنهادی: 
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

 :  ـ هدف کالن پروژه1

 عدم آشنایی اقشارمختلف جامعه بامقوله ی اقتصادمقاومتی وچگونگی اجرای آن دالیل انجام پروژه 

 فرهنگ سازی برای رعایت اصول اقتصاد مقاومتی ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 مقاومتی وتشویق جهت اجرای آنآشنایی جامعه ی هدف بااصول وشرایط اقتصاد

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 90 86 82 78 75 70 61 نمایشگاه برگزاری نمایشگاه

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 نریعموم مردم باتاکیدبرجامعه فرهنگی و ه ذینفعان اصلی پروژه 

 عموم مردم باتاکیدبرجامعه فرهنگی و هنری ذینفعان بخش خصوصی 

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 آشنایی باشیوه های اجرای اقتصادمقاومتی

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 هماهنگی وتوجیه هنرمندان برای تولیدآثار

 تامین اعتبارموردنیاز
 ح کلی پروژه: ـ شر 5

 استان سطح در مقاومتی اقتصاد موضوع با عكس و پوستر هاینمایشگاه برگزاری

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 95-99 انجام هماهنگی های  زم هماهنگی باانجمن های هنری مربوطه جهت تولیدآثار

 95-99 مفید و مناسب آثار انتخاب جمع آوری وبررسی آثارنقاشی وخوشنویسی

 95-99 آشنایی عمومی باچگونگی رعایت واجرای اصول اقتصادمقاومتی برگزاری نمایشگاه درشهرهای استان

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

ن های هنری هماهنگی باانجم
 مربوطه جهت تولیدآثار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

جمع آوری وبررسی آثارنقاشی 
 وخوشنویسی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

برگزاری نمایشگاه درشهرهای 
 استان

200 250 300 350 400 1500 1500 0 0 

 0 0 1500 1500 400 350 300 250 200 جمع
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   ای عکس و پوسترباموضوع آشنایی بااصول اقتصادمقاومتیبرگزاری نمایشگاههعنوان پروژه پیشنهادی: 
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

هماهنگی باانجمن های هنری 
 مربوطه جهت تولیدآثار

95 99 

اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

انجام هماهنگی های 
  زم

0 0 

جمع آوری وبررسی آثارنقاشی 
 وخوشنویسی

95 99 
انتخاب آثارمناسب 

 ومفید
0 0 

برگزاری نمایشگاه درشهرهای 
 استان

95 99 

آشنایی عمومی 
باچگونگی رعایت 
واجرای اصول 
 اقتصادمقاومتی

0 1500 
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  عنوان پروژه پیشنهادی: حمایت ازچاپ وانتشارکتاب باموضوع مرتبط
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمییی: عنوان دستگاه اجرا

 عنوان برنامه ملی: گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 آشنایی مردم با اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی دالیل انجام پروژه 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
ناپذیر نمودن اقتصاد ایران در  مستحكم و آسیب سازی، است، لذا برای پویاسازی، مقاومتحول فرهنگی، شرط  زم برای تحول اقتصادی 

  ، تحو ت اساسی پدید آورد.فرهنگی مرتبطهای  در حوزه می بایستبرابر فشار دشمنان، 

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد
 تشویق جهت اجرای آنآشنایی جامعه ی هدف بااصول وشرایط اقتصادمقاومتی و

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

 120 120 115 115 110 100 105 عنوان چاپ کتاب

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 عموم مردم باتاکیدبرجامعه فرهنگی و هنری ذینفعان اصلی پروژه 

 بخش خصوصی ذینفعان 
 نویسندگان -

 موسسات چاپ نشده -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود
 آشنایی باشیوه های اجرای اقتصادمقاومتی

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 تامین اعتبار موردنیاز و برگزاری نشست با نویسنده هاوصاحبنظران استان جهت هماهنگی های  زم

 شرح کلی پروژه: ـ  5
 .پرداخت هزینه های چاپ کتابهایی که درزمینه های مرتبط بااقتصادمقاومتی وآشنایی باچرایی وچگونگی اجرای آن نوشته میشوند

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز
 95-99 رای آشنایی هرچه بیشترمخاطبینانتخاب کتابهای مناسب ب تشكیل کمیته ی علمی برای بررسی کتابهای دردست انتشار

 95-99 آشنایی خواننده گان کتابها باموضوع اقتصادمقاومتی های واجدشرایط وپرداخت هزینه های چاپانتخاب کتاب

 95-99 انتخاب کتابهای مناسب برای آشنایی هرچه بیشترمخاطبین تشكیل کمیته ی علمی برای بررسی کتابهای دردست انتشار

 

 بار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال(ـ اعت 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95
تشكیل کمیته ی علمی برای 
 بررسی کتابهای دردست انتشار

20 25 30 35 40 150 150 0 0 

انتخاب کتابهای واجدشرایط 
 های چاپوپرداخت هزینه

400 450 500 550 600 2500 2500 0 0 

 0 0 2650 2650 640 585 530 475 420 جمع
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  عنوان پروژه پیشنهادی: حمایت ازچاپ وانتشارکتاب باموضوع مرتبط
 برنامه زمانبندی: -8

 زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
زمان 

 پایان
 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه

تشكیل کمیته علمی برای بررسی 
 دردست انتشار هایکتاب

95 99 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

های انتخاب کتاب
مناسب برای آشنایی 
 هرچه بیشترمخاطبین

10 150 

های واجد شرایط انتخاب کتاب
 های چاپوپرداخت هزینه

95 99 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

آشنایی خوانندگان 
ها باموضوع کتاب

 اقتصادمقاومتی
90 2500 

میته علمی برای بررسی تشكیل ک
 های دردست انتشارکتاب

95 99 
اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمی

های انتخاب کتاب
مناسب برای آشنایی 
 هرچه بیشترمخاطبین

10 150 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه -5-20
 
 

 محل تامین اعتبار عنوان پروژه عنوان برنامه ملی

ن برنامه ملی عدالت بنیان کرد

 اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

 استانی-ملی ایهای فنی و حرفهارتقای مهارت

ای و های فنی و حرفهارتقا مهارت

 کسب و کار بازار محور
 ارگان های ذینفع-ملی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقای مهارتهای فنی حرفه ای و کسب و کار بازارمحور استان بوشهر

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعی توسعه هدفمندعنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

ز بازار کار و مبتنی بر سفارش به جمعیرت در سرن کرار سراکنان     توانمندسازی و ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای متناسب با نیا
مناطق روستایی، عشایری، مرزی و محروم کشور به منظور رفع فقر، محرومیت زدایی و بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر و کم درآمرد از  

وزشی با رویكرد سهم برری عاد نره   طریق ارتقای مهارت و بهبود دسترسی به آموزش های فنی و حرفه ای در راستای توسعه عدالت آم
ی سراز  فرهنگ،متخصرص ی انسران ی روینیت تربی برای زیر برنامه، موجودی ها  تیازظرف مؤثر ستفادهاعوامل در زنجیره تولید تا مصرف، 

 یموزآ مهارت و کار ارزش ریتروو

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
محور، توانمندسازی وتقویت سرمایه انسانی، توسعه کارآفرینی و ارتقا بهره  هدف از مهارت های فنی و حرفه ای کسب و کار بازار -

 وری نیروی کار می باشد.

 رسیدن به اشتغال بزرگ از طریق اشتغال های کوچك و متوسط -

نتایج مورد انتظار ایـن پـروژه بـر    

 مقاوم سازی اقتصاد

 26750سال بر اسا  سفارش  ینفعان به میزان  5و طی  95نفر در سال 4950های مهارتی به جامعه هدف به میزانارائه آموزش -
 های فنی و حرفه اینفر، افزایش ضریب نفو  آموزش

 افزایش مهارت کارجویان، کاهش نرخ بیكاری  -

 اشتغالزایی وافزایش ظرفیت تولید ملی برقراری نشاط اجتماعی و افزایش امید در مناطق روستایی استان  -

 های آموزشی مناطق شهری و روستایی و عشایر استانرگزاری دورهبرقراری عدالت اجتماعی با ب -

 توانمندسازی وخودکفایی نیروهای جوان -

 های اجرایی استان درراستای توانمندسازی روستائیانهم افزایی دستگاه -

 های اجتماعی درمجامع شهری،روستایی وعشایریکاهش آسیب -

 .باشدازاهم نتایر این طر  میکمك به کاهش معزل بیكاری وکمك به معیشت خانوارها  -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

توانمندسازی فقرا و 
 محرومین  

 3278 3164 3050 2936 2822 2053 1469 نفر

توانمندسازی فقرا و 
 محرومین  

 2473 2387 2301 2215 2129 0 0 نفر

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 کارجویان  -

 فارغ التحصیالن دانشگاهی  -

 نیروی انسانی بومی آماده به کار -
 روستاییان   -

 آسیب دیدگان اجتماعی   -
 دانش آموزان     -
 عشایر -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 صنایع  -
 صنوف مختلف -
 موسسین ،  مربیان و مدیران آموزشگاههای آزاد   -
 ازمانهای مردم نهادس -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان 

 بر طرف می شود

 تامین نیروی موردنیازآموزش دیده ودارای مهارت-
 افزایش کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی در بخش های مختلف صنعت خدمات و کشاورزی و فرهنگ و هنر،  -
 اشتغال صاحبان مهارت در بخش خصوصی -
 خصوصیتوانمند سازی بخش   -
 تسریع در ارائه خدمات مناسب روستائیان و عشایر وجوانان متقاضی مهارت –
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقای مهارتهای فنی حرفه ای و کسب و کار بازارمحور استان بوشهر

 ـ پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه : 4
 ه همكاری در اجرای طر  متناسب با وظایف و ماموریت  آنهاالزام کلیه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ب -

 های استانی مرتبط با طر تامین اعتبار  زم جهت اجرای طر  از سوی دولت ودستگاه -

 (ره)انعقادقراردادهمكاری بین آموزشگاههای آزادروستایی تحت پوشش باکمیته امدادامام -

 .  دریس مربی،تأمین موادمصرفی وتجهیزات کارگاهی وفضای آموزشی توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استانبرآوردشفاف هزینه هاشامل هزینه ایاب و هاب،حق الت -

 تأمین بخشی ازمنابع مالی فوق توسط دفترروستایی استانداری بوشهروسایردستگاههای اجرایی دارای بودجه آموزشی مصوب -

 توسط دهیاری هاوبسیر سازندگی وآموزش وپرورشدراختیارقرارگذاشتن فضای آموزشی مناسب جهت اجرای آموزش  -

 .وبهزیستی( ره)تأمین تجهیزات موردنیازبراسا  نیازسنجی های انجام شده درهرمنطقه باهمكاری کمیته امدادامام -

 انعقادتفاهم نامه همكاری فیمابین مجری طر  -

 تقویت ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی -

 آموختگان   اولویت ارایه تسهیالت  اشتغال به مهارت -

 بهسازی فضاهای آموزشی -

 اعالم نیاز حرفه های مورد نیاز روستائیان و عشایر و دهیاران و بخشداران -

 بستر سازی  زم جهت فعال نمودن آموزشگاههای آزاد غیر فعال روستایی -

 ارائه تسهیالت به متقاضیان مشاغل خانگی روستایی -

 دن بخش خصوصی استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی جهت فعال نمو -

 قانون اساسی 44اجرایی نمودن اصل   -

 ـ شرح کلی پروژه:  5
 سا  تقاضای بازار کار توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارت و فناوری بر اسا  نیازسنجی های انجام شده منطبق با آمایش سرزمین و برنامه ریزی اجرای آموزش بر ا -

 با توجه به نظام های آموزش بین المللی معرفی و هدایت ساماندهی و هدایت آموزش های مهارت و فناوری -

تاسیس آموزشگاههای آزاد در رشته های جدید مطابق با نیاز منطقه و   –فعال نمودن آموزشگاههای آزاد غیر فعال روستاییو شعب شهری و  فاقد مكان و تجهیزات آموزشی  -
 بازار کار 

 تسهیالت جهت فعال سازی آموزشگاههای آزادروستاییتقویت و حمایت از بخش خصوصی از جمله ارائه    -

 فازبندی پروبه در طر  قبلی موجود بوده است.ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

0 0 0 

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی تانیاس جمع 99 98 97 96 95

 0 64050 0 64050 13768 13289 12810 12331 11852 توانمندسازی فقرا و محرومین

 0 0 47944 47944 10387 10026 9664 8925 8942 توانمندسازی فقرا و محرومین

 0 0 0 111994 24155 23315 22474 21256 20794 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری

توانمندسازی فقرا و  -1فاز
 محرومین

95 98 
 اداره آموزش

 111994 100 مهارت و فناوری

 آموزش

 20794 19  اداره آموزش 1396 1395

 21256 19  اداره آموزش 1397 1396

 22474 20  اداره آموزش 1398 1397

 23315 21  اداره آموزش 1399 1398
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 حرفه ای  وکسب وکار بازارمحور-عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقاء مهارت های فنی 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعیعنوان برنامه ملی:

 ـ هدف کالن پروژه : 1

 دالیل انجام پروژه 

توانمندسازی و ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و مبتنی بر سفارش بره جمعیرت در    -
سن کار ساکنان مناطق روستایی ، عشایری ، مرزی و محروم کشور به منظرور رفرع فقرر ، محرومیرت زدایری و      

و بهبود دسترسی به آمروزش هرای فنری و     بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد از طریق ارتقای مهارت
 حرفه ای در راستای توسعه عدالت آموزشی با رویكرد سهم بری عاد نه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف

 ،متخصصی انسانی رویتنیتربی برای زیر برنامه، موجودی ها  تیاستفادهمؤثرازظرف -

 یموزآ مهارت و کار ارزش ریتروی وساز رهنگف -

 موجودی ها  تیظرف از مؤثر استفادهش و ارزشیابی کارآموزا ن با ارتقاء سطح سنج -

 ارتقاء کیفیت آزمونها -

 افزایش ضریب ایمنی آزمونها -

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 توانمندسازی وتقویت سرمایه انسانی وتوسعه کارآفرینی  -

 ارتقاءبهره وری نیروی کار -
 یین صالحیت حرفه ای درقالب سنجش و ارزشیابی الكترونیكکاهش زمان وافزایش دقت انجام فرآیندکتبی تع -

نتایج مورد انتظار این پـروژه بـر مقـاوم سـازی     

 اقتصاد

 سال بر اسا  سفارش 5نفر طی  13500ارائه آموزش های مهارتی به جامعه  هدف به میزان -
 ساعت درسال پنجم 7افزایش سرانه ی آموزش های مهارتی به جامعه هدف به  -
 ب نفو  آموزش های فنی و حرفه ای افزایش ضری -

 افزایش مهارت کارجویان -
 کاهش نرخ بیكاری  -
 اشتغالزایی وافزایش ظرفیت تولید ملی -
 ارتقاء کیفیت آزمون کتبی الكترونیك)سرعت ودقت( -
 افزایش ضریب ایمنی آزمونها -

 ـ اهداف کمی پروژه: 2

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

 پیش بینی هدف موجود وضع

93 94 95 96 97 98 99 

مهررارتی -برگررزاری دوره هررای آموزشرری 
تفاهم نامه با منطقه ویژه اقتصادی انرربی  

 پار 
 0 0 0 1500 3000 7784 4214 نفر

مهررارتی -برگررزاری دوره هررای آموزشرری 
 تفاهم نامه با نیروگاه اتمی

 0 3000 2500 1500 1000 0 0 نفر

مهرارتی در  -برگزاری دوره های آموزشری 
دشگری )پایلوت مرکرز  آمروزش   زمینه گر

شهرستان گنراوه   6فنی و حرفه ای شماره 
ومرکزخواهران بوشهر(باهمكاری اداره کل 

 میراث فرهنگی وگردشگری استان

 300 250 200 150 100 0 0 نفر

تاسیس آموزشگاههای آزاد در رشته هرای  
 مورد نیاز بازار کار و منطقه

 9 7 6 5 5 12 17 آموزشگاه

نرردازی سررایت آزمررون کتبرری ایجررادوراه ا
 الكترونیك  

 0 0 0 4 3 1 1 کارگاه
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 حرفه ای  وکسب وکار بازارمحور-عنوان پروژه پیشنهادی: ارتقاء مهارت های فنی 

 ـ ذینفعان اصلی پروژه :  3

 ذینفعان اصلی پروژه 

 کارجویان  -

 دانشجویان  -

 فارغ التحصیالن دانشگاهی -

 نیروی انسانی بومی آماده به کار -
 روستاییان  -

 آسیب دیدگان اجتماعی  -
 موسسین ، مربیان و مدیران آموزشگاههای آزاد  -
 دانش آموزان  فنی و حرفه ای و کاردانش   -
 آزاد -داوطلبان دوره های آموزشی  -
 عشایر -

 ذینفعان بخش خصوصی 

 صنایع  -
 صنوف مختلف -
 پیمانكاران شاغل در نیروگاه اتمی ،منطقه ویژه اقتصادی انربی پار  -
 سسین ،  مربیان و مدیران آموزشگاههای آزاد  مو -
 صنوف فعال درحوزه گردشگری در  سطح استان  -

فهرست نیازهایی که از ذینفعان بر طرف می 

 شود

 تامین نیروی موردنیازآموزش دیده ودارای مهارت -
 هنر افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی در بخش های مختلف صنعت خدمات و کشاورزی و فرهنگ و  -
 آموزش جهت آماده سازی نیروی کار نیمه ماهر و ماهر مورد نیاز طر  احداث واحدهای جدید نیروگاه اتمی   -
 اشتغال صاحبان مهارت در بخش خصوصی  -
 توانمند سازی بخش خصوصی   -
 تسریع در ارائه خدمات مناسب  ینفعان   -
 تربیت و افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی در بخش گردشگری -

 پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروبه : ر 4

 الزام کلیه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی به همكاری در اجرای طر  متناسب با وظایف و ماموریت  آنها -

 تامین اعتبار  زم جهت اجرای طر  از سوی دولت -

 تقویت ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی -

 به مهارت آموختگان پروبه اولویت ارایه تسهیالت  اشتغال -

 اعالم سفارش آموزش های مورد نیاز از طرف بنگاه های اقتصادی، اتحادیه ها، انجمن ها، اصناف و تعاونی ها سمن ها و اتاق های بازرگانی -

 بهسازی فضاهای آموزشی -

 تكمیل تجهیزات و به روز رسانی آنها -

 مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه ها -

 ن با اجرای دوره های آموزشی بازآموزی تخصصیارتقا توانمندی مربیا -

 اعالم نیاز حرفه های مورد نیاز پیمانكاران طر  احداث واحدهای جدید نیروگاهی و فازهای منطقه ویژه اقتصادی انربی پار   -

 تدوین و یكسان سازی سرفصل و منابع درو  استاندارد بر اسا  نیازهای اعالم شده -

 ا طر توانمند سازی مربیان مرتبط ب -

 توسعه و آماده سازی و بروز رسانی تجهیزات آموزشی و کمك آموزشی -

 تامین مواد مصرفی مورد نیاز -

 بستر سازی  زم جهت فعال نمودن آموزشگاههای آزاد غیر فعال  -

 ارائه تسهیالت به بخش خصوصی  -

 استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی جهت فعال نمودن بخش خصوصی  -

 قانون اساسی   44اجرایی نمودن اصل   -

 بهسازی فضاهای خالی در مراکز -

 تجهیز سایت رایانه الكترونیك -

 مواد مصرفی مورد نیاز  -

 ارتقاء وتوانمندی نیروی انسانی جهت اجرای آزمون کتبی الكترونیك  -

 ناسب به متقاضیان با با  بردن ضریب ایمنی آزمونارتقاء کیفی آزمون ها با استفاده  از آخرین تكنولوبیهای حوزه فناوری اطالعات جهت تسریع در ارائه خدمات م -

 ارتقاء توانمندی مربیان با اجرای دوره های آموزشی بازآموزی تخصصی -

 احصاء نیازهای گردشگری  با همكاری اداره کل میراث  فرهنگی و گردشگری استان  -

 گردشگری استان همسان سازی استانداردهای آموزشی  با  استانداردهای اداره کل میراث  فرهنگی و -
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 ـ شرح کلی پروژه:  5
  سا  تقاضای بازار کارتوسعه کمی و کیفی آموزش های مهارت و فناوری بر اسا  نیازسنجی های انجام شده منطبق با آمایش سرزمین و برنامه ریزی اجرای آموزش بر ا -

 ساماندهی و هدایت آموزش های مهارت و فناوری با توجه به نظام های آموزش بین المللی معرفی و هدایت -
 آماده سازی نیروهای کار بومی استان بوشهر جهت اشتغال در فازها و سایت های نیروگاه اتمی   -

 آموزشگاههای آزاد در  رشته های جدید مطابق با نیاز منطقه و بازار کار تاسیس  –فعال نمودن آموزشگاههای آزاد غیر فعال و  فاقد مكان و تجهیزات آموزشی  -

 تقویت و حمایت از بخش خصوصی از جمله ارائه تسهیالت جهت فعال سازی آموزشگاههای آزاد   -

 ـ فاز بندی پروژه :  6

 تاریخ خروجی ملموس عنوان فاز

اجرای آموزش های مهارتی جهت توانمند سازی نیروی کار 
ی در راستای تفاهم نامه با منطقه ویژه اقتصادی انربی بوم

 پار 

 نفر 4500آموزش مهارتی  نفر

اجرای آموزش جهت نیروی کار بومی در راستای تفاهم 
 نامه با نیروگاه اتمی

 نفر 8000آموزش  نفر

 آموزشگاه 32تاسیس  آموزشگاه های آزاد در رشته های جدیدتاسیس آموزشگاه

 نفر زی سایت الكترونیكتجهیز و راه اندا
برگزاری آزمون الكترونیك  

 نفر 128000

اجرای آموزش های مهارتی در حوزه گردشگری جهت 
توانمند سازی نیروهای بومی منطقه خصوصا در حوزه 

 گردشگری روستایی

 نفر
نفر در حوزه  1000آموزش 

 گردشگری

 ـ اعتبار مورد نیاز پروژه :   )میلیون ریال( 7

 عنوان فاز
 محل تامین اعتبار میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع 99 98 97 96 95

اجرای آموزش های مهارتی جهت توانمند 
 سازی نیروی کار بومی .. پار 

15600 8580 0 0 0 24180 0 
سازمان منطقه 
 ویژه پار 

0 

اجرای آموزش جهت نیروی کار بومی 
 ....نیروگاه اتمی

5200 8580 15730 2764 0 32274 0 
-نیروگاه اتمی
 ملی

0 

 0 13500 5000 3000 2500 2000 1000 تاسیس آموزشگاه جدید
اعتبارات 

استانی)بانكها( و 
 ملی

0 

 تجهیز و راه اندازی آزمون الكترونیك
750 1000 0 0 0 1750 0 

اعتبارات 
 شهرستان،ملی

0 

ی مهارتی آموزشهای اجرا
 یدرحوزهگردشگر

 0 استانی-ملی 0 5200 1560 1300 1040 780 520

 0 76904 0 76904 6560 7064 19270 20940 23070 جمع

 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
 1396 1395  1فاز

 اداره آموزش

 24180 30 نفر 4500آموزش 
 15600 20 نفر 3000آموزش  1396 1395 آموزش های مهارتی

 8580 10 نفر 1500آموزش  1396 1395 آموزش های مهارتی
 32274 20 نفر 8000آموزش 1398 1395 2فاز

 5200 5 نفر 1000آموزش  1395 1395 آموزش نیروی کار بومی

 8580 5 نفر 1500آموزش  1396 1396 آموزش نیروی کار بومی

 15730 5 نفر 2500آموزش  1397 1397 آموزش نیروی کار بومی

 2764 5 نفر 3000آموزش  1398 1398 آموزش نیروی کار بومی
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 برنامه زمانبندی: -8

 هزینه وزن فعالیت خروجی مسئول مربوطه زمان پایان زمان آغاز فعالیت/بسته کاری
 1399 1395 3فاز 

 های آزادآموزشگاه

 13500 20 آموزشگاه 32تاسیس 
 1000 3 آموزشگاه 5تاسیس  1395 1395 تاسیس آموزشگاه
 2000 3 آموزشگاه 5تاسیس  1396 1396 تاسیس آموزشگاه

 2500 4 آموزشگاه 6تاسیس  1397 1397 تاسیس آموزشگاه

 3000 5 آموزشگاه 7تاسیس  1398 1398 تاسیس آموزشگاه
 5000 5 آموزشگاه 7تاسیس  1399 1399 س آموزشگاهتاسی

 1396 1395 4فاز 

 اداره آزمون

10 1750 
 750 2 1395 1395 آزمون الكترونیك
 1000 2 1396 1396 آزمون الكترونیك
 0 2 1397 1397 آزمون الكترونیك
 0 2 1398 1398 آزمون الكترونیك
 0 2 1399 1399 آزمون الكترونیك

 5200 20 مراکز آموزشی 1399 1395 5ازف
 1395 1395 آموزش گردشگری

 اداره آموزش

 520 4 نفر 4500آموزش 
 780 4 نفر 3000آموزش  1396 1396 آموزش گردشگری

 1040 4 نفر 1500آموزش  1397 1397 آموزش گردشگری

 1300 4 نفر 8000آموزش 1398 1398 آموزش گردشگری

 1560 4 نفر 1000آموزش  1399 1399 آموزش گردشگری

 
 


