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 باسمه تعالی

 1331ی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در سال هاو طرح هاپروژه مشخصات

 دستگاه اجرایی ردیف
تعذاد 

 پروژه 
 پروژهطرح/عنوان 

 اعتبار

 )هیلیبرد ریبل(

 اشتغال

 )ًفر(

 42 434 کي در شْرستبى دشتستبىٍاحذ آة شیریي 2احذاث  1 شرکت آة ٍ فبضالة شْری 1

 15 2252 احذاث آة شیریي کي سیراف در شْرستبى کٌگبى 1 فبضالة رٍستبییشرکت آة ٍ  2

 2 ایشرکت آة هٌطقِ 3
 5 6522 کشی سذ رئیسعلی دلَاری در شْرستبى دشتستبىاحذاث شبکِ آبیبری ٍ زُ

 5 212 سبزی ایستگبُ پوپبش حبج هْذی در شْرستبى دشتستبىتکویل خط اًتقبل ٍ بْیٌِ

4 
 2 کشبٍرزیسبزهبى جْبد 

 5377 16124 طرح تحَل کشبٍرزی در شْرستبى دشتستبى

 722 3422 ّکتبر گلخبًِ در سطح استبى 322احذاث 

داًشگبُ علَم پسشکی ٍ خذهبت بْذاشتی  5

 درهبًی
 52 422 احذاث کلیٌیک تخصصی ٍ فَق تخصصی بَشْر 1

 6 ادارُ کل شیالت 6

 252 1275 شْرستبى دشتیّبی شْرک شیالتی زیبرت در اجرای زیرسبخت

 865 6222 ّبی شْرک شیالتی رٍد شَر شوبلی در شْرستبى گٌبٍُاجرای زیرسبخت

 122 182 در شْرستبى تٌگستبى 3پرٍری دلَار ّبی آبسیتکویل زیرسبخت

 422 2452 احذاث ٍ تَسعِ هسارع پرٍرش هیگَ در سبیت شیف در شْرستبى بَشْر

 122 2222 هبّی در قفس پرٍتئیي گستر سیٌب در شْرستبى تٌگستبى تَسعِ طرح پرٍرش

 252 9522 پرٍری شْرک شیالتی دیلن شوبلی در شْرستبى دیلنّبی آبسیتکویل زیرسبخت

 - 252 ّسار ّکتبر اراضی استبى 53اجرای عولیبت آبخیسداری در  1 ادارُ کل هٌببع طبیعی ٍ آبخیسداری 7

 422 24282 اًذازی ٍاحذ یَتیلیتی پترٍشیوی هتبًَل کبٍُ در شْرستبى دیرراُ 1 هعذى ٍ تجبرتادارُ کل صٌعت،  8

9 
ادارُ کل هیراث فرٌّگی، صٌبیع دستی ٍ 

 گردشگری
3 

 5 22 گردی قلعِ سی ًیس در شْرستبى دیلناحذاث اقبهتگبُ بَم

 29 84 احذاث ّتل آقب ببببیی در شْر بَشْر

 86 1792 در شْرستبى کٌگبى احذاث ّتل پترٍجن

 - 352 ٍاحذ هسکي هذدجَیبى در سطح استبى 1222احذاث  1 اهذاد اهبم خویٌی )رُ(ادارُ کل کویتِ  12

 42 72 هجتوع خذهبت رفبّی در سطح استبى 4احذاث  1 ایادارُ کل راّذاری ٍ حول ٍ ًقل جبدُ 11
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 3 ادارُ کل بٌبدر ٍ دریبًَردی 12

 162 2542 کبًتیٌری هجتوع بٌذری جسیرُ ًگیي بَشْراحذاث پبیبًِ 

 - 532 احذاث تأسیسبت زیر بٌبیی هجتوع بٌذری ًگیي بَشْر

 45 569 پبیبًِ صبدراتی ٍ تراًسیتی جسیرُ ًگیي بَشْر

 1361 11054 طرح و پروژه 23 کل جمع

 


