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انا  و   قارار  ا    یاقتصاا   نیو عناو میبا مفاه ییسال را شعارها یشعارها ر،یاخ یها سال یط یمعظم رهبر مقام       

لا،،  ولات    توسط معظم یاقتصا  مقاومت یکل یها استیرا مشخص نمو ن . با ابالغ س نینظام و مسئول یکل یریگ جهت

فوق الذکر  یها استیمختلف را همراستا با س یها کالن توسع،  ر بخش یتالش نمو   است هم، راهبر ها  یو ام ریت ب

   . یاجرا نما

تارین ناوار ساا لی و     موقعیت مكانی و  ارا بو ن طاوننی  رینظ ییها یو توانمن  ها تیبوشهر ب، لحاظ قابل استان      

کشور عربی  اشی، خلیج فارس، برخور اری از کمترین فاصل، نسبی با مناطق مرکزی کشور نسابت با،   5همجواری با 

مختلاف از جملا،    های توسع،  ریا محور  ر بخش انجنوب، امك -سایر بنا ر جنوبی، استقرار  رمحور ارتباطی شمال 

تجارت، صنایع  ریایی، شیالت،گر شگری، و...، قطب ملی تولی  انرژی با وجو  ذخایر عظیم نفت و گاز، برخاور اری از  

نقاش   یشرایط اقلیمی مناسب برای کشت خرما، محصونت خارج از فصل، قا ر است  ر تحقق اه اف اقتصا  مقااومت 

  . ینما فایا یموثر

و رویكر هاای  ولات   ( 1/1/79)یرهبر معظم انقالب  ر  رم رضو اناتیب نیش   و همچن ا ی یها تیبر ظرف یمبتن      

 ها تیاقتصا  کشور و اولو یرو شیپ یها و با  ر نظر گرفتن چالش یرانیا یاز کان تیالزامات  ما رامونیپت بیر و امی  

 یو بررسا  یای اجرا یها ستگا   شنها اتیاستان با اخذ نظرات و پ یاقتصا  مقاومت ی ولت، ستا فرمان ه یها و برنام،

استان باا   ییاجرا یها  ستگا  رو  ینمو   است. انتظار م 1979سال  یاقتصا  مقاومت یاتیبرنام، عمل ،یآنها اق ام ب، ته

 مصاوب   یهاا  و ماوثر برناما،   حیصاح  یاجرا ینزم را برا طیموجو ، شرا یها لیبر نقاط قوت و پتانس ،یو با تك تیج 

   .رن یبكار گ

 

 رضا عوض پور

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استان بوشهر و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
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 عنوان محور:

 ارتقاء بهره وری
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 دستگاه کنتور هوشمند طرح فهام جهت قرائت از راه دور مشترکین 055611عنوان پروژه پیشنهادی: نصب 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 مقاومتی:ارتباط پروژه با اقتصاد 

 ارتقای بهره وری انرژی الکتریکی

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                          5931سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

د عملکر 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

هوشمند سازی شبکه از طریق نصب کنتورهای 
 هوشمند )قرائت از راه دور(

 509111 01111 5011 0011 دستگاه

 
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز
 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

ایجاد امکان قرائت از 
 راه دور مشترکین

01111 00111 091111 191111 011111 5100111 1 091111 1 

 1 091111 1 5100111 011111 191111 091111 00111 01111 جمع

 
 یمرال  منرابع  و پرروژه  مشاور و ناظر بعنوان زین موننکو شرکت و پروژه بردار بهره بعنوان شرکت نیا پروژه، نیا درآخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 

و  ردیپذ یم صورت یکند به پروژه روند مربوطه شرکت توسط کنتورها نیتأم عدم لیدل به نیهمچن. باشد یم ریتوان شرکت اعتبارات محل از شده نهیهز

 کنتور در شبکه نصب خواهد گردید. 555111تعداد  5011در صورت تأمین کنتور تا پایان سال 
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 درصد 55کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق استان بوشهر به میزان عنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 : ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

مهندسی برای بهینه سازی انرژی در طراحی و بهره برداری از شبکه های انتقال و توزیع و افزایش بهره وری انرژی به ازای های طراحی و توسعه فعالیت

 میلیون کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه جویی میگردد.  01یک درصد کاهش تلفات، 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                          5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
 واحد

 اندازه گیری

 عملکرد تا پایان

 56سال 
 55عملکر د 

 پیش بینی

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

 0.1 3.1 3.5 3.3 درصد کاهش تلفات در بخش فنی

 1.1 0.5 0.99 9.0 درصد کاهش تلفات در بخش غیر فنی

 
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

کاهش شعاع تغذیه 

 شبکه توزیع
500111 509011 003501 001511 955301 955301 1 003501 1 

بهینه سازی و 

 اصالح شبکه
51311 09531 09531 13011 00501 091011 1 09531 1 

جمع آوری برقهای 

 غیرمجاز 
00011 11111 10511 53011 01501 000111 1 10511 1 

اصالح لوازم اندازه 

 گیری
91111 91111 01111 01111 01111 501111 1 01111 1 

 1 915001 1 311001 003051 001111 915001 910301 000511 جمع

 
 .% خواهد رسید3به عدد  5011آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: در صورت تخصیص اعتبار، تلفات شبکه توزیع تا پایان سال 
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 تصویر برداری،اسکن و داده آمایی دفاتر و پرونده های ثبتی و تهیه آرشیو الکترونیکی کلیه واحد های ثبتیعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 آرشیو الکترونیکی دفاتر امالک و پرونده های ثبتیعنوان برنامه ملی:

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ارتقاء بهره وری و افزایش بازده کارمندان. -
 عدم وابستگی به اسناد کاغذی از طریق انجام کارهای مستند سازی. -
 بروکراسی اداری.جلوگیری از -
 درصد می شود. 01با عدم گردش فیزیکی پرونده ها باعث کم شدن هزینه انرژی و نیروی انسانی تا  -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933رداری:پیش بینی سال بهره ب                                                                                            5935سال شروع:   

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 111/111/0 111/111/0 111/011/0 111/011/9 برگ آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی

 111/51 111/51 111/05 111/011 برگ آرشیو الکترونیکی دفاتر امالک
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
آرشیو الکترونیکی 
 پرونده های ثبتی

از  311/5
قبل 
انجام 
 شده

111/9 111/9 011/9 011/9 111/01 111/9 - - 

آرشیو الکترونیکی 
 دفاتر امالک

از  090
قبل 
انجام 
 شده

051 511 511 - 100/0 511 - - 

از  990/0 جمع
قبل 
انجام 
 شده

351/9 511/9 111/0 011/9 100/00 511/9 - - 

 
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 

 آرشیو الکترونیکی پرونده ستدرصد پیشرفت فیزیکی داشته ا 11های ثبتی تا کنون. 
  درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 51الکترونیکی دفاتر امالک آرشیو 
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 طرح کالن به گزینی و اصالح نژاد میگوعنوان پروژه پیشنهادی: 

 بوشهر )مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور( -پژوهشکده میگوی کشور عنوان دستگاه اجرایی:

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 اقتصاد مقاومتی: ارتباط پروژه با

 افزایش مقاومت میگو در برابر بیماریها -حمایت از تولید داخلی                                                           -

 بهبود کیفیت میگوی پرورشی -جلوگیری از ورورد محصوالت خارجی مشابه                                 -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930 پیش بینی سال بهره برداری:                                                                     5930سال شروع:    

 اصالح نژاد میگواهداف کمی پروژه: 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

  5111 1 1 تن پایداری تولیدافزایش 
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

انتخاب چهار الین از 

میگوی سفید غربی 

 موجود در کشور

1 1 5111 1 1 5111 111 111 1 

تکثیر، پرورش و تولید 

جفت مولد از  9111

اینریدینگ و کراس 

 بریدینگ

1 1 0111 1 1 0111 5011 5011 1 

بررسی فاکتورهای موثر 

در انتخاب مولدین اصلح  

و بررسی ژنتیکی مولدین، 

تکثیر، پرورش و تولید 

جفت مولد از  9111

 الینهای مختلف

1 1 9111 1 1 9111 5111 5111 1 

 1 9011 9011 5111 1 1 5111 1 1 جمع
 

زیرساختهای اصلی اجرای پروژه شامل استخر، سالن تکثیر و پرورش ، آزمایشگاه تخصصی ، تیم آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:  

کارشناسی فراهم شده است . درصورت تصویب و تامین اعتبارمکفی اجرای پروژه برحسب اهداف ازپیش تعیین شده درایستگاه تحقیقات ملی میگوی 

SPF   بوشهر اجرائی خواهد شد . –خلیج فارس 



8 
 

 کاهش مخاطرات بیماری لکه سفیدعنوان پروژه پیشنهادی: 

 بوشهر )مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور( -پژوهشکده میگوی کشورعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 ارتقاء بهره وری و افزایش تولید محصوالت راهبردی و کمک به افزایش تولید ناخالص ملی  -

 امنیت غذائی جامعه   -

 عدم وابستگی به خارج و اتکاء به توان داخلی   -

 افزایش ارز آوری

 زمان بندی اجرای پروژه:
 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                            5930سال شروع:      

 بومی سازی روشهای پیشگیری و بکارگیری تکنیک های تشخیص سریع بیماری میگو -0کاهش مخاطرات بیماری لکه سفید میگو  -5اهداف کمی پروژه: 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 
پایان سال 

56 
 59پیش بینی  55عملکر د 

پیش بینی 
 بعدهای سال

  1 0551 1 1 تن کاهش تلفات ناشی ازشیوع بیماری لکه سفید
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز
 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 روسیحضور و یبررس -(5مرحله اول )فاز

و  یآبرسان )ورود یدر کانال ها دیلکه سف
 نیبر ناقل دیبا تاک یساحل ی( و آبهایخروج

استان  یگویپرورش م یها تیبالقوه در سا
 بوشهر

1 1 5311 1 1 5311 5311 1 1 

بررسی میزان ماندگاری  -( 0مرحله دوم فاز)
و پاتوژنز ویروس لکه سفید در آب، رسوب، 

 ناقلینمیگو و سایر 
1 1 051 1 1 051 051 1 1 

ارزشیابی مواد  -( 9مرحله سوم )فاز
ضدعفونی کننده رایج بر روی ویروس لکه 

سفید و تعیین ضدعفونی کننده مناسب 
منطبق با شرایط تکثیر و پروش میگو در 

 ایران

1 1 5051 1 1 5051 5051 1 1 

و بروز رسانی  نیتدو -(0مرحله چهارم )فاز
و  یبهداشت یپژوهش محور دستورالعمل ها

 مراکز تکثیر و پرورش میگو یستیز یمنیا
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 یتفاوت ها نییتع  -(1مرحله پینجم )فاز
در استان  گویم دیویروس لکه سف یکیژنت

 مناطق ریبوشهر با سا
1 011 1 1 1 011 011 1 1 

 تیارزشیابی ک -( 5مرحله ششم )فاز
( بیماری تیمنوکروماتوکی)ا  عیسر صیتشخ

استفاده در مزرعه و  تیلکه سفید، با قابل
 .آن دیتول یامکان سنج

1 901 1 1 1 901 901 1 1 

  1 1 0551 0551  1 1 0551 1 1 جمع 
میلیون ریال با سازمان برای اجرای بخشی ازطرح فوق مبادله گردید . متاسرفانه ترا    001موافقت نامه با مبلغ  35درسال آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:  

اعتباری تخصیص نیافت  . پیگیری مجدد تصویب طرح فوق به دالیل اهمیت مموضروع درسرال جراری دردسرتورکارقراردارد درصرورت تصرویب و تخصریص        پایان سال 
مهیرا گردیرده   کارشناسی اعتباراجرای طرح دراولویت کارقرارخواهد گرفت . زیرساختهای اجرای طرح شامل آزمایشگاه های استاندارتخصصی ، استخرهای تحقیقاتی و تیم 

   است .
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 عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به متانول کاوه و سیراف انرژی )با اجرای یک خط انتقال(

 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

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

 پروژه با اقتصاد مقاومتی: ارتباط
 5931/15/03 مورخ 0039 شماره نامه تصویب: نفت وزارت -

 5931/15/03 مورخ 0110 شماره نامه تصویب: جمهور رئیس اجرایی معاونت -
کاهش با توجه به این که در حال حاضر برای مصارف صنعتی از سوخت مایع استفاده می شود با اجرای این پروژه امکان افزایش صادرات یا  -

واردات سوخت مایع فراهم می شود و برخی از منویات اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید ملی محقق می گردد . پروژه های متانول کاوه و 
 سیراف انرژی نقش ارزنده ای در افزایش تولید ملی و اشتغال زایی دارند.

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                        5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 و سیراف انرژی گازرسانی به متانول کاوه
متر)طول خط 

 اجرا شده(
50110 5011 9111 - 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز
 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
طراحی خطوط و 

 ایستگاههای مربوطه
111 111 111 - - 5111 - 111 - 

 - - - - - - - - - انتخاب پیمانکاران

متانول کاوه اجرای خط 
 و نصب ایستگاه مربوطه

0015 10530 01101 - - 501101 - 01101 - 

اجرای خط سیراف 
انرژی و نصب ایستگاه 

 مربوطه
- 0050 03399 - - 0931 - 03399 - 

 تحویل و تحول پ
 روژه ها

055 9151 9301 51111 - 50015 - 9301 - 

 - 503399 - 050050 - 51111 503399 53500 0050 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
پایان پذیرفته است و  پس از اجرای یک سه راهی عملیات گازرسانی به سیراف  31متر خط تغذیه در سال  50110گازرسانی به متانول کاوه با اجرای 

میلیون ریال  501111ذکر است که مبلغ بیش از در حال اجرا می باشد الزم به  30متر برنامه سال  9111و   35متر در سال  5011انرژی با اجرای 
می باشد که در جدول باال ذکر نگردیده است. در ضمن مبالغ ذکر شده در جدول باال مربوط به هزینه  30مربوط به هزینه های خرید لوله قبل از سال 

 های خرید لوله و اتصاالت و ایستگاه و همچنین اجرای پروژه مذکور می باشد.
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 عیما سوخت کننده مصرف یدیتول و یصنعت یواحدها به یگازرسانعنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

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

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 5931/15/03 مورخ 0039 شماره نامه تصویب: نفت وزارت -

 5931/15/03 مورخ 0110 شماره نامه تصویب: جمهور رئیس اجرایی معاونت -
با توجه به این که در حال حاضر برای مصارف صنعتی از سوخت مایع استفاده می شود با اجرای این پروژه امکان افزایش صادرات یا  -

 فراهم می شود و برخی از منویات اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید ملی محقق می گردد .کاهش واردات سوخت مایع 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                               5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 مصرف یدیتول و یصنعت یواحدها به یگازرسان
 عیما سوخت کننده

 09 01 55 15 انشعاب
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
طراحی خطوط و 

 ایستگاههای مربوطه
111 111 111 111 - 0111 - 111 - 

 - - - - - - - - - انتخاب پیمانکاران

اجرای خطوط و 
ایستگاههای مربوطه 

به همراه نصب 
 انشعابات

09000 01005 01101 15101 - 001019 - 01101 - 

 تحویل و تحول 
 پروژه ها

5010 0001 0001 0301 - 50390 - 0001 - 

 - 31111 - 051591 - 51111 31111 01115 01503 جمع

 
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

صنعت در برنامه سال جاری قرار دارد و  01صنعت انجام شده و گازرسانی به   00صنعت مصرف کننده سوخت مایع ، گازرسانی به  501تا کنون از 
 در برنامه قرار گرفته است. صنعت 09برای سالهای بعد نیز 
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 عنوان پروژه پیشنهادی:  توسعه کشت در محیط گلخانه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 اتکا به منابع داخلی -

 امنیت غذایی -

 ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم -

 توسعه صادرات -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                        31سال شروع:  

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

د  عملکر

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 011 511 511 55.5 هکتار توسعه کشت

 59 1 0 9 هکتار اصالح و بازسازی )پیش بینی برنامه ششم(
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
توسعه کشت 

 گلخانه
111111 5511111 5511111 9911111 0011111 55111111 1 1 5511111 

اصالح ، بازسازی ، 
 نوسازی

0111 5111 0111 3111 51111 90111 1 1 0111 

  5510111 1 1 55190111 0051111 9913111 5510111 5515111 110111 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 محقق گردیده است. 35مربوط به سال هدف گذاری 
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 یزهکش و یاریآب یفرع یها شبکه احداثعنوان پروژه پیشنهادی:  

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 آب مصرف در ییجو صرفه و آب  انتقال  راندمان شیافزا با یکشاورز بخش یها رساختیز بهبود

 زمان بندی اجرای پروژه:

 55پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         31سال شروع:

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

  0111 5111 511 5111 هکتار احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
مطالعات 

 توجیهی،پایه
0111 9111 9111 9111 9111 51111 1 9111 1 

 1 51111 1 911111 01111 01111 51111 51111 01111 اجرای پروژه

استقرار نظام بهره 
برداری و تحویل 

 پروژه
1 5111 5111 5111 5111 1111 1 5111 1 

 1 50111 1 901111 01111 01111 50111 50111 00111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 % رشد نسبت به برنامه پیش بینی شده511
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 یفرآور قیطر از عاتیضا کاهشعنوان پروژه پیشنهادی:  

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 عنوان برنامه ملی: افزایش توان تولید ملی

 پروژه با اقتصاد مقاومتی:ارتباط 
 افزایش بهره وری،افزایش کمیت وکیفیت محصوالت تولیدی -

 کاهش ضایعات و هزینه های تولید -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         31سال شروع:

 پروژه:اهداف کمی 

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 50 0 3.59 5 هزارتن کاهش ضایعات از طریق فرآوری

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
کاهش 
ضایعات 
ازطریق 
 فرآوری

051111 950511 900111 003011 190111 5390011 1 1 900111 

 جمع
051111 950511 900111 003011 190111 5390011 1 1 900111 

 
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

   % رشد نسبت به برنامه پیش بینی شده91
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 پروژه پیشنهادی: تحول کشاورزی شهرستان دشتستان )پایاب سدهای رئیسعلی دلواری و دالکی(عنوان 

 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 و انتقال آب(صرفه جویی در مصرف آب ) کاهش هزینه های ناشی از تامین آب  -
 افزایش درآمد ناشی از تغییر و اصالح واریته های خرما )افزایش درآمد ناشی از افزایش عملکرد محصول( -

 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5010پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5931سال شروع: 

 

 کمی پروژه: اهداف

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 ایجاد تحول کشاورزی شهرستان دشتستان
)اصالح شیوه آبیاری، اصالح و نوسازی ارقام خرما 

 هکتار( 90051در سطح 
 00151 5011 1 1 هکتار

 

 

 پروژه: )میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز 

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
پیش 

 بینی
 سایر ملی استانی جمع کل

 055.5 530.5 1 51110.3 0331 5100.5 950.5 510.0 1 1 انتقال آب و شبکه اصلی

 90.3 050.3 1 0100.5 5000.0 010.0 010.0 010.0 1 1 اجرای شبکه توزیع فرعی

 559.0 919.0 1 0309.9 9101.0 050.1 050.1 050.1 1 1 اجرای شبکه  توزیع درون مزرعه

 0.0 53.9 1 130 033.5 91.3 95 00.1 1 1 اصالح و احیاء نخیالت

 50.0 90.0 1 351.3 090.9 50.1 13.3 03.0 1 1 اصالح و نوسازی باغات

 90.5 15.3 1 5050.9 5110.3 550.5 511.9 05.1 1 1 تامین نهال کشت بافت واریته مجول

 51 1 1 11 01 51 51 51 1 1 ایجاد تشکل های آب بران

 091.9 005.3 1 01030.1 51555.9 0193.0 5001.5 5110.0 1 1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 هکتار به بهره برداری رسیده است. 501طرح در سطح 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعات جامع آبخیزداری و منابع طبیعی

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
گیاهی باعث کاهش توان تولید اراضی، ایجاد فقر و در نتیجه مهاجرت از روستاها  از آنجا که فرسایش خاک، افت سفره های زیرزمینی و کاهش پوشش

می گردد لذا مطالعه و اجرای پروژه های آبخیزداری منجر به تغذیه سفره های آب زیرزمینی، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفاظت خاک و 
 نان و ایجاد اشتغال خواهد شد.توانمندسازی جوامع محلی شده و در نتیجه باعث بهبود وضعیت آبخیزنشی

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                       5931سال شروع:    

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59بینی پیش 

پیش بینی 

 های بعدسال

 010911 510011 599111 315111 هکتار انجام مطالعات جامع آبخیزداری و منابع طبیعی

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

 1 5111 0011 09595 51111 50911 51011 0195 9111 انجام مطالعات

 1 5111 0011 09595 51111 50911 51011 0195 9111 جمع

 در ستون منبع تامین اعتبار مبالغ ذکر شود 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد می باشد. 00میزان درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی مطالعات جامع آبخیزداری و منابع طبیعی 
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 استان یورود باند یپهنا شیافزاعنوان پروژه پیشنهادی:  

 استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل ادارهعنوان دستگاه اجرایی: 

 انیبن دانش اقتصاد توسعهعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 یفضا به یدسترس نییپا سرعت نیهمچن و شتریب باند یپهنا به ازین و ریتصو به متن از یمجاز یفضا یمحتوا تیماه رییتغ به توجه با

 یباالدست اسناد به توجه با پروژه نیا .دآی¬یم شمار به استان یضرور یازهاین و ها تیاولو از یکی باند یپهنا شیافزا استان، در یمجاز
 یبرا هیثان بر تیمگاب 01 باند یپهنا با اطالعات یمل شبکه و یمجاز یفضا بهآسان  یدسترس بر یمبن توسعه پنجم برنامه قانون خصوصاً
 .گردد یم ییاجرا کاربران

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5939سال شروع:  

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 - Gbps 11 51 01 استان باند یپهنا تیظرف شیافزا
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

مشکالت و احصاء 
 گلوگاه های ارتباطی

- - - - - - - 
* 

- 

اعالم مشکالت به 
وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

- - - - - - - 

* 
- 

نصب تجهیزات 
 ارتباطی الزم

- - - - - - - 
* 

- 

 - * - - - - - - - برقراری لینک 

  - * - - - - - - - جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
، افزایش ظرفیت پهنای باند ورودی می باشد که با رشد بسیار چشمگیر در چند ساله اخیر رو به رو بوده ICT یکی از شاخص های مهم توسعه فضای 

زی رسیده است. با توجه به برنامه ری 35در سال  Gbp 51به مقدار  Gbp 5.5است. به نحوی که در ابتدای دولت تدبیر و امید مقدار این شاخص از 
 خواهد رسید. Gbp 01صورت پذیرفته مقدار این شاخص به 

 



07 
 

 

 نوسازی ناوگان اتوبوسی استان بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
وگان حمل و نقل جاده ای بعنوان زیربنایی توسعه دارای سه رکن اساسی جاده ، راننده و ناوگان می باشد . ناوگان حمل و نقل جاده ای بخصوص نا

ید در این عرصه می باشیم و این امر می اتوبوسی استان در سالهای اخیر به دلیل بازدهی مناسب سرمایه گذاری  در این بخش شاهد ورود ناوگان جد

 .تواند باعث افزایش میزان رضایتمندی کاربران جاده ای از خدمات و افزایش ایمنی عبور و مرور می باشد

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                        5931سال شروع:                  

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 01 11 11 10 دستگاه ناوگان اتوبوس جدید

 

 

 نیاز پروژه: )میلیون ریال(اعتبار مورد 

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
خرید ناوگان 
 اتوبوس جدید

001111 011111 011111 011111 011111 5001111 - - 011111 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

  011111 - - 5001111 011111 011111 011111 011111 001111 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل برون  11و    10به ترتیب تعداد    5935و 5931براساس اطالعات اخذ شده از سیستم کارت هوشمند در سال 
دستگاه اتوبوس جدید خریداری و به چرخه حمل و نقل اتوبوسی استان  01جدید نیز شهری استان افزوده شده است  و پیش بینی می شود در سال 

 .اضافه گردد

 یرخانگیوغ یخانگ نیمشترک یکنتورها یساز وهوشمند یساماندهعنوان پروژه پیشنهادی: 
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 شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 وریارتقاء بهره عنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 و اقتصاد کردن انیبن عدالت و یاجتماع یتمندیرضا اتفاقات، و حوادث نهیهز کاهش آب، یساز رهی،ذخ آب عیوتوز دیتول یها نهیهز کاهش با میمستق ارتباط آب رفت هدر کاهش
 دارد یاجتماع عدالت توسعه

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
عملکرد تا 

 56پایان سال 
 59پیش بینی  55عملکر د 

پیش بینی 

 های بعدسال

کاهش حجم هدر رفت، ذخیره 
 سازی آب شرب

 متر مکعب در شبانه روز
1 1 0111 00111 

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
پیش 

 بینی

جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

 یکنتورها01111یساز هوشمند: اول فاز
 یمرکز مناطق نیمشترک

1 1 511111 511111 11111 1 911111 01111 01111 1 

 یکنتورها 91111یساز هوشمند:دوم فاز
 یجنوب مناطق نیمشترک

1 1 1 501111 511111 1 031111 1 1 1 

 یکنتورها 01111یساز هوشمند:سوم فاز
 یشمال مناطق نیمشترک

1 1 1 1 511111 1 511111 1 1 1 

 1 01111 01111 001111 1 911111 031111 511111 1 1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 پروژه شروع نشده است.

 

 عنوان پروژه پیشنهادی: طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب بوشهر

 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 
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 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 منطقه پساب ها باعث رونق بخش کشاورزی و صنعت شده و زمینه اشتغال زایی را فراهم می آورد.بدلیل کم آبی در 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5931سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:
 

 واحد اندازه گیری عنوان هدف
عملکرد تا پایان سال 

56 

عملکر 

 55د 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

 51111 1111 1111 1 متر مکعب در شبانه روز 5طرح ارتقاء تصفیه خانه بوشهر فاز 
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

عملکرد 

56 

عملکرد 

55 
59 59 55 

پیش 

 بینی

جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

ارتقاء تصفیه خانه 
 فاضالب بوشهر

0111 91111 01111 19111 91111 1 551111 1 01111 1 

 1 01111 1 551111 1 91111 19111 01111 91111 0111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 محقق شده است. 35باشد. هدف گذاری سال درصد می  53پیشرفت فیزیکی حدود 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب

 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 
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 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
رای مصرف میتواند نیاز به سرمایه گذاری را در توسعه تاسیسات آب به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر اصالح الگوی مصرف میتواند زمینه ای را بکاهش سرانه 

 تامین آب سایر بخش های مصرف، علی الخصوص صنعت فراهم آورد.

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5931سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 واحد اندازه گیری عنوان هدف

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 01 01 01 50 لیتر بر ثانیه نشت یابی و رفع نشت

کاهش تعداد مشترکین پر 
 مصرف

 91111 00111 00111 10111 مشترک

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

عملکرد 

56 

عملکرد 

55 
59 59 55 

پیش 

 بینی

جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

نشت یابی و رفع 
 نشت

391 001 
0011 0011 0011 00001 00591 

9011 011 511 

 0511 50111 10011 500011 010151 00111 00111 01011 001 051 مدیریت مصرف

 1111 1 1 13011 90111 0111 1311 1111 5111 5911 آموزش همگانی

 3011 50011 15011 000591 100991 09011 00511 01111 0111 9111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد است. 5میلیون ریال هزینه شده و پیشرفت فیزیکی  1111از منابع داخلی شرکت مبلغ 

 % 56عنوان پروژه پیشنهادی: کاهش هدر رفت آب شرب شهر بوشهر به میزان 
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 برازجانشهر شرب آب شبکه بندی وزون نوسازیعنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 نوسازی وزون بندی شبکه باعث کاهش هدررفت آب وکاهش هزینه های و افزایش بهره وری وتوزیع عادالنه آب شرب می گردد

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 05.9 99.0 1 1 لیتر بر ثانیه کاهش تلفات آب

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

پیش  55 59 59 55 56

 بینی 

جمع 

 کل

 سایر ملی استانی

 1 111 1 0111 111 111 111 111 1 1 مطالعه

نوسازی شبکه 
 توزیع

1 1 
00111 10011 10101 

00111 
000001 

1 1 
00111 

ساخت مخزن 
51111 

1 1 
1 91111 1 

01111 01111 1 1 
1 

 00111 111 1 953001 500111 10101 00911 00111 1 1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 پروژه شروع نشده است.

 

 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 جلو گیری از هدر رفت آبعنوان برنامه ملی: 
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با اجرای پروژه فوق الذکر هم هدر رفت آب کاهش یافته و هم افزایش قابل توجهی در درآمدهای شرکت آبفا رخ خواهد ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی: 

 داد.

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 های بعدسال

 09 09 1 1 درصد کاهش هدر رفت آب شهر بوشهر

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59تامین اعتبارسال منبع  میزان اعتبار عنوان فاز

پیش  55 59 59 55 56

 بینی 

جمع 

 کل

 سایر ملی استانی

انجام مطالعات مدل 
 مالی

1 1 0111 1 1 1 0111 1 0111 1 

شروع عملیات 
 اجرایی

1 1 05111 31111 31111 590111 011111 1 1 05111 

 05111 0111 1 010111 590111 31111 31111 31111 1 1 جمع
 

 پیشرفت فیزیکی پروژه: آخرین وضعیت
 بدلیل عدم استقبال سرمایه گذار، پروژه شروع نشده است.
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 عنوان محور:

 و   یگذار هیتوسعه سرما

 رونق تولید



25 
 

 

 احداث، بهسازی، ساماندهی، الیروبی بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید عنوان پروژه پیشنهادی:

 اداره کل شیالتعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقا توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

  یمحصوالت راهبرد دیتول شیو افزا یارتقاء بهره ور -

 جامعه  ییغذا تیامن  -

 یبه خارج و اتکاء به توان داخل یعدم وابستگ -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                       5931سال شروع:   

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 5 9 0 9 بندر یو سامانده لیاحداث،توسعه،تکم

 0 5 0 1 بندر یروبیو ال یبهساز
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
شناسایی نیاز 

 های بنادر
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ارائه راهکارهای 
 توسعه و تکمیل
 و بهسازی و...

91911 5111 0111 0111 0111 50911 1 0111 1 

احداث بنادر و 
ارتقاء سطح بنادر 
موجود بر اساس 
استانداردهای روز 

 جهان

51111 911111 911111 911111 911111 5051111  911111  

 1 910111 1 5000911 910111 910111 910111 915111 01911 جمع
 

 فیزیکی پروژه:آخرین وضعیت پیشرفت 
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 تکمیل الیروبی و ایجاد پسکرانه بندر الور ساحلی  نوان پروژه پیشنهادی:ع

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
  منطقه یصادرات و واردات کاال و رونق تجار لیتسه -

 رشد و ارتقاء سطح بنادر جهت رسیدن به استانداردهای الزم -

 ارتقاء بهداشت و کیفیت محصوالت تولید شده )صید( -

 پشتیبانی از فعالیت های تجاری و صیادی -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 30 پیش بینی سال بهره برداری:                                                                    30سال شروع:      

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 - - 5 بندر بهسازی و الیروبی
الیروبی یک بندر 

 باشدمی 

  5 - 5 بندر توسعه، تکمیل و ساماندهی

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

 01111   01111   01111 1 01111 الیروبی 

 01111   01111  51111 01111 1 1 تاسیسات پسکرانه

          

  01111   01111  51111 01111  01111 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 

 متر مکعب انجام شده است. 500111درصد الیروبی به حجم  31
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 توسعه پرورش ماهی در قفسعنوان پروژه پیشنهادی: 

 بوشهراداره کل شیالت استان عنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 امکان بهره برداری و استفاده از منابع آبی سرزمینی -

 کاهش وابستگی این پروژه در دراز مدت به منابع خارجی -

 بکارگیری منابع انسانی متخصص داخلی با همکاری مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی   -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                        5931سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 های بعدسال

 00111 0111 0111 0111 تن توسعه تولید پایدار پرورش ماهی در قفس
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

احداث آماده سازی 

 مراکز تکثیر
1 51111 01111 01111 01111 01111 1 1 01111 

اجرای طرح های 

پرورش ماهی در 

 قفس ها

911111 011111 5001111 5011111 0511111 5501111 1 1 5001111 

 5001111 1 1 5051111 0501111 5001111 5001111 051111 911111 جمع
 

محقق گردیده و ادامه عملیات  5935سال بوده تا پایان  35درصد از هدف پروژه که هدف گذاری سال  50آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 

 منوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیالت بانکی می باشد.
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 یکشاورز عیصنا یواحدها ینوساز و یبازسازعنوان پروژه پیشنهادی:  

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 تولید ملیافزایش توان عنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 کاهش هزینه های تولید -

 کاهش ضایعات -

 افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         31سال شروع:

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 55 5 0 1 واحد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

بازسازی 
ونوسازی 

واحدهای صنایع 
 کشاورزی

01111 01111 91111 01111 91111 591111 1 1 91111 

 91111 1 1 591111 91111 01111 91111 01111 01111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
55% 
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 مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهیایجاد عنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

  ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

خدمات  یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی جابه جایی ایمن ،سریع و اقتصادی کاال و مسافر از مبدا تا مقصد می باشد و تحقق هدف مذکور مستلزم ارائه
و مناسب به بهره برداران جاده ای می باشد که با بهره برداری از مجتمع های مذکور ضمن بازدهی مناسب سرمایه گذاری، باعث ایجاد اشتغال 

کاهش هزینه های جابه جایی شده و و نیز جلوگیری از حمل و نقل مضاعف از روستا به شهر و شهر به روستا همچنین افزایش ایمنی عبور و مرور 
یت زدایی محروم ن ، اصالح الگوی مصرف ،آوه بر الن پویایی نیروی کار و تقسیم کار جغرافیایی خواهد بود . عآدر پی دارد که نتیجه مستقیم را کاال 

تامین کاالهای مورد نیاز منطقه توسط مجتمع ها ، کاهش قیمت کاالها در عرصه های شهری و منطقه ای اطراف و کاهش  ه،از مناطق دور افتاد
 .تمرکز ناشی از وجود نیازمندی های منطقه ای در سطح شهر ها از اعم نقش های بازرگانی این مجتمع ها محسوب می گردد 

 ای پروژه:زمان بندی اجر

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                   5930سال شروع:                       

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

خدماتی رفاهی بین راهی ایجاد مجتمع 
 )تجمعی(

  50 59 50 باب

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

اسعالم و اخذ 
 موافقت اصولی

- - - - - - - - - 

واگذاری زمین یا 
 تغییر کاربری

- - - - -- - - - - 

شروع عملیات 
 اجرایی

95111 01111 50111 
- - - - - 

50111 

  50111 - - - - - 50111 01111 95111 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

باب مجتمع خدماتی رفراهی برین    0مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در سطح استان فعال می باشند که در سالجاری تعداد  59در حال حاضر تعداد 
درصدی ،مجتمرع معتمرد در محرور     511میلیون  ریالی و پیشرفت فیزیکی  11111راهی به نامهای رفیعی در محور جم فیروز آباد با سرمایه گذاری 

دیر )جاده ساحلی ( با  –درصد ، مجتمع تجاری جمادی در محور بوشهر 01میلیون ریالی  و پیشرفت فیزیکی 01111گناوه با سرمایه گذاری  –دیلم 
کنگران  سررمایه گرذاری     –درصد ، مجتمع خدماتی رفاهی حسن پور در محور عسلویه  31میلیون ریالی و پیشرفت فیزیکی 01111سرمایه گذاری 

 درصد آماده بهره برداری در سال جدید می باشند31ریالی  با پیشرفت فیزیکی میلیون 91111

 بوشهر مترمکعبی 06111 کن شیرین آبعنوان پروژه پیشنهادی: احداث 
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 شرکت آب و فاضالب شهریعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ثبات و تنوع در تولید آب شرب مورد نیاز ایجاد -

 مشارکت دادن بخش خصوصی در تولید آب -

 استفاده از ظرفیت های منطقه ای جهت تولید آب شرب -

 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 -

 پروژه:زمان بندی اجرای 

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

بوسیله آبشیرینکن و تولید نمک زدایی آب دریا 
 آب شرب

میلیون متر 
مکعب در 

 سال
1 1 1 50.00 

 
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
پیش 

 بینی
 سایر ملی استانی جمع کل

نمک زدایی از آب 
 دریا

1 1 011111 011111 011111 011111 5511111 1 1 011111 

 5 1 1 5.0 1 1 1.0 5 1 1 مطالعات نیاز آبی

انتخاب سرمایه گذار و 
 شروع عملیات اجرایی

1 1 901 1 1 1 901 1 1 901 

بهره برداری از 
آبشیرین کن و تولید 

 آب

1 1 011 011 011 051 0051 1 1 011 

 015105 1 1 5519535.0 011051 011011 011011.0 015105 1 1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 مناقصه برگزار و سرمایه گذار مشخص شده است ولیکن پروژه شروع نشده است.
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احداث آب شیرین کن سیراف

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی و برنامه ملی ارتقاء توان تولید ملی

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011ه برداری: پیش بینی سال بهر                                                                        5935سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

عملکرد تا  واحد اندازه گیری عنوان هدف

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

 های بعدپیش بینی سال 59پیش بینی 

 01111 1 1 1 متر مکعب در شبانه روز تامین آب شرب

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیارد ریال(

 59اعتبارسال منبع تامین  میزان اعتبار عنوان فاز

پیش  55 59 59 55 56

 بینی 

جمع 

 کل

 سایر ملی استانی

فاز اول : احداث 
تاسیسات آب شیرین 

 کن سیراف

1 911 011 1 1 1 011 1 1 011 

فاز دوم : احداث 
تاسیسات آب شیرین 

 کن دلوار

1 01 11 511 1 1 501 1 1 11 

فاز سوم : احداث 
تاسیسات آب شیرین 

 کن عسلویه

1 1 1 01 01 51 501 1 1 1 

 011 1 1 5101 51 01 501 011 901 1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد می باشد. 01پیشرفت فیزیکی پروژه حدود 
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 عنوان پروژه پیشنهادی: ساماندهی واحدهای راکد صنعتی و خروج بنگاه ها از رکود

 صنعت معدن وتجارت استان بوشهر اداره کلعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 رونق و توسعه ی واحد های راکد صنعتی به منظور توسعه اشتغال پایدار

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                           5935سال شروع:               

 اهداف کمی پروژه:

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 های بعدسال

 - 01 - - فقره ساماندهی واحد های راکد
 

 پروژه: )میلیون ریال(اعتبار مورد نیاز 

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
توسعه و تولید 

 مجدد
  5111111   5111111   5111111 

  5111111   5111111   5111111   جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد در همان سال دارد. 511و با تخصیص کامل تسهیالت پیشرفتی معادل این پروژه بصورت مستمر بوده 
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 عنوان محور:

کاال و خدمات  دیاز تول تیحما

 اشتغال جادیا وی رانیا
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 روستای استان بوشهر 569عنوان پروژه پیشنهادی: مطالعات توسعه اشتغال پایدار در 

 مدیریت و برنامه ریزی سازمانعنوان دستگاه اجرایی: 

 : افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی

 :ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی

بند الف قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره  5این طرح در راستای اجرای جزء 
ای بربرداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم 

 شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستا ها به تصویب رسیده است. 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011: پیش بینی سال بهره برداری                                                                      5930:   سال شروع

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

تا  عملکرد

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

های سال

 بعد
  019 11 11 1 روستا خانوار  01توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در روستاهای باالی 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 0011 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

توسعه اقتصادی و 
 ایجاد اشتغال

- - 0011 - - - 0011 0011 - - 

 - - 0011 0011 - - - 0011 - - جمع

 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
های بومی و محیطی براساس شاخص هایی نظیر نرخ اشتغال و بیکاری و معیارهای توسعه یافتگی و عدم برخورداری و همچنین استعدادها و ظرفیت 

( 30اقتصادی و امکان پذیری سازماندهی فعالیت ها بصورت خوشه ای و ایجاد شبکه های اقتصادی، در سرال اول اجررای طررح )    -و قابلیت محلی
ه گذاری بخش روستا در سطح بخش ها و دهستان های استان انتخاب گردید تا با استفاده از تسهیالت بانکی، حمایت های دولتی و سرمای 11تعداد 

 خصوصی نسبت به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اقدامات الزم بعمل آید.
الیره  در این طرح به منظور ارتقاء مشارکت همه اقشار اجتماعی ساکن در سکونت گاه روستایی، دستیابی به عدالت توزیعی و باز پخش منرافع آن در  

دو روستا به عنوان الگو انتخاب میگرردد ترا برا تاسریس شررکت سرهامی توسرعه         5930ی در سال های مختلف اجتماعی، دستیابی به عدالت جنسیت
  روستا به طور کامل محقق شده است. 11به تعداد  5935اهداف فوق محقق گردد. هدف گذاری سال  -( در روستاهای هدف LDCروستایی و )
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 عنوان پروژه پیشنهادی: احیاء بافت های فرسوده

 اداره کل راه وشهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

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

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 برای رفع فقر و توسعه عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رونق تولید. استفاده از تمامی ظرفیت ها و توان فنی وتخصصی بومی استان

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5930 سال شروع:   

 اهداف کمی پروژه:
 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

  - 159 900 5553 واحد و بهسازی و نوسازی ءاحیا

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز
 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 001011 - - 003511 - - 001011 595011 050511 احداث 

  001011 - - 003511 - - 001011 595011 050511 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی:
میلیون ریال تسهیالت نوسازی مسکن در محالت  510011واحد به میزان  5155، برای تعداد 5935در راستای  احیاء بافت های فرسوده تا پایان سال 

 تسهیالت پرداخت شده است.هدف استان 
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 یکشاورز یاراض  در فشار تحت یاریآب طرح یاجرا  عنوان پروژه پیشنهادی:

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 بهینه نمودن مصرف آب  -

 حمایت از کشاورزان وتولیدات داخلی -

 کشاورزی پایدار، خود کفایی  -

 امنیت غذایی -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         31سال شروع:

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 0101 9101 9110 9111 هکتار اجرای طرح آبیاری تحت فشار
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
مطالعه و 
طراحی 

سیستم های 
آبیاری تحت 

 فشار 

1951 1951 1951 1951 1951 05111 1 1951 1 

اجرای طرح 
آبیاری تحت 

 فشار 
000111 055111 055111 000111 000111 5900111 1 055111 1 

نظارت 
 براجرای طرح

51111 51011 51011 55011 55011 10011 1 51011 1 

نظارت بر بهره 
 برداری

0111 0111 0111 0111 0111 01111 1 0111 1 

 1 031151 .1 5053011 913051 913051 031151 031151 001051 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 % رشد نسبت به برنامه پیش بینی شده503
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 مرغ گوشت دیتول شیافزاعنوان پروژه پیشنهادی:  

 استان بوشهر سازمان جهاد کشاورزیعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 .نماید می فراهم جهانی گوناگون شرایط در را امنیت غذایی تدوام امکان و یافته کاهش وابستگی میزان پروژه این اجرای با

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         31سال شروع:

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی سال 

 های بعد

  00 95 90.55 95 هزار تن تولید گوشت مرغ

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
بهینه سازی واحدهای 

 واحد(011مرغداری)
501111 501111 501111 501111 501111 511111 1 1 501111 

 091111 1 1 5511111 091111 091111 091111 091111 091111 سرمایه در گردش

 - 1 1 501111 - - - 01111 01111 تجهیز کشتارگاه ها

 911111 1 1 5031111 911111 911111 911111 001111 001111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 محقق شده است. 5935درصد اهداف پروژه در سال  511
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 گذار تخم مرغ و پولت پرورش واحدهای ایجاد و توسعهعنوان پروژه پیشنهادی:  

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 افزایش توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ییغذا تیامن نیتام یراستا در استان نیاز مورد خوراکی مرغ تخم تامین و تولید های هزینه کاهش

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         31سال شروع:

 اهداف کمی پروژه:

 ییغذا تیامن نیتام یراستا در استان نیاز مورد خوراکی مرغ تخم تامین و تولید های هزینه کاهش

واحد اندازه  عنوان هدف

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 سال های بعد

 0.0 5.0 5 1.3 هزار تن  تولید تخم مرغ 

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

توسعه و ایجاد 
واحدهای پرورش 
پولت و مرغ تخم 

 گذار

0511 0511 90101 01111 0511 01901 1 1 90101 

 جمع
0511 0511 90101 01111 0511 01901 1 1 90101 

 
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 محقق شده است. 5935درصد اهداف پروژه در سال  511  
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 هدف یدر روستاها یخانگ یکارگاه ها جادیاعنوان پروژه پیشنهادی: 

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل معنوان دستگاه اجرایی: 

 یدملیتوان تول افزایشعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
اسرت و   یاسرالم  یرانر یو فرهنگ ا تیاز هو یمحصوالت نشان نیندارد.ا هیبه واردات مواد اول یگونه وابستگ چیاست و ه صنعت بومی کی یدست عیصنا

 است. اربرخورد فقرزداییروستا و  یدر اشتغال زنان، توسعه اقتصاد ییاجرا لیاست و از پتانس نیسرزم نیاز فرهنگ ا یبخش ریصادر کننده و سف

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5935    سال شروع:

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 0011 5011 5911 511 متر مربع یباف میگل

 01 51 0 1 متر مربع روز بازار ازیمنطبق با ن یطرحها دیتول

 901 511 590 511 مورد کارگاه زیتجه

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
مطالعات و مکان 

 یابی
11 11 011 011 011 011 011 - - 

 - - 0011 90311 51111 3111 0011 5311 5911 تجهیز کارگاه

ایجاد فروشگاه 
 اینترنتی

111 111 511 511 511 011 511 - - 

  - - 0111 95111 51911 3911 0111 0011 5011 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

میلیون ریال  5311نفر تسهیالت کارگاهی به میزان  590منظور ایجاد کارگاههای صنایع دستی جهت محقق شده و به  35هدف گذاری طرح در سال 
 پرداخت گردیده است.
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 تهیه فرآورده های دارویی مشتق از پالسما عنوان پروژه پیشنهادی:

 اداره کل انتقال خونعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
ند افرزوده مری   با افزایش ارسال پالسما و پیوستن استان بوشهر به این چرخه در کشور بر میزان تولید داروهای مشتق از پالسما که عمدتاً گران قیمت هست

میلیون یورو هزینره مری شرود کره برا ارسرال         551 تا511شود. در حال حاضر برای واردات داروهای مشتق از پالسمای خون به کشور در طول سال حدود 
برداشته خواهد  پالسما و تائیدهای الزم بازرسان خارج از کشور و برون رفت از وابستگی گامی موثر در حوزه اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی در این حوزه

 شد.

 زمان بندی اجرای پروژه:

  5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                       5930سال شروع:                     

 اهداف کمی پروژه:

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 های بعدسال

 01111 59011 50011 1111 لیتر تولید و ارسال پالسما به پاالیشگاههای مورد تایید
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 1 1 50111 91590 1 1 50111 1 59590 فاز اول احداث ساختمان

تجهیزات فنی و 
 آزمایشگاهی

1 1 1 01111 1 01111 1 1 1 

  1 1 50111 11590 1 01111 50111 1 59590 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد پیشرفت می باشد. 01این پروژه دارای 
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 درصد51تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی با پیشرفت فیزیکی باالی عنوان پروژه پیشنهادی: 

 کشاورزی استان بوشهرسازمان جهاد عنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 رونق و  تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی به منظور توسعه اشتغال پایدار

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                     5931:                     سال شروع

 اهداف کمی پروژه:

 

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 های بعدسال

تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی با 
 درصد51پیشرفت فیزیکی باالی 

 1 50 - - طرح

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
تکمیل و راه اندازی 
طرح های صنعتی با 

پیشرفت فیزیکی 
 درصد51باالی 

- - 5111111 - - 5111111 - - 5111111 

  5111111 - - 5111111 - - 5111111 - - جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 .این پروژه بصورت مستمر و ساالنه می باشد
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 درصد51تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی عنوان پروژه پیشنهادی: 

 صنعت معدن وتجارت استان بوشهر اداره کلعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی به منظور توسعه اشتغال پایدار

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                     5931سال شروع:                     

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی با 
 درصد51پیشرفت فیزیکی باالی 

 1 59 11 01 طرح

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
تکمیل و راه 

اندازی طرح های 
صنعتی با پیشرفت 

فیزیکی باالی 
 درصد51

- 5111111 93355111 - - 01355111 - - 93355111 

  93355111 - - 01355111 - - 93355111 5111111 - جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 این پروژه بصورت مستمر و ساالنه می باشد.
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 عنوان محور:

 و هاتیقابل ت،یظرف یریبکارگ

 مناطق یهاتیمز
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 نیروگاه تولید پراکنده گازی و خورشیدی در سطح استان بوشهرمگاوات  99عنوان پروژه پیشنهادی: احداث 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

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

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5931سال شروع:     

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
 واحد 

 گیری اندازه

عملکرد تا 

 56پایان سال 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 سال های بعد

افزایش تولید برق از طریق سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی

 09 51 0.50 50.155 مگاوات
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

مکان یابی و 
احداث نیروگاه 

های تولید پراکنده 
گازی و خورشیدی 
با رویکرد کاهش 

 تلفات

0111 1 50111 1 1 55111 1 50111 1 

 1 50111 1 55111 1 1 50111 1 0111 جمع
 

  شد.آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: این پروژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام خواهد 
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ایجاد زیستگاههای مصنوعی آبزیان عنوان پروژه پیشنهادی:  

 اداره کل شیالت استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملی عنوان برنامه ملی:

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 تثبیت اشتغال و پایداری صنعت صید آبزیان -

 کشورهای خارجیعدم وابستگی به  -

 توسعه صید و صیادی و تقویت صنایع شیالتی

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5930سال شروع:  

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

 پایان سال

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 9 5 1 1 مورد ایجاد پناهگاه به منظور تکثیر  آبزیان
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

مطالعه زیستگاه 

 مصنوعی
  1 1 1  1 1 1 

احداث زیستگاه 

 مصنوعی
  0011 1 1  0011 1 1 

 1 1 0011  1 1 0011   جمع
 

  آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
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 منطقه نمونه گردشگری حماد جادیاپیشنهادی: عنوان پروژه 

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل معنوان دستگاه اجرایی: 

 یدملیارتقاء توان تولعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 یاستان در حوزه گردشگر هایتیو قابل هاتیظرف یریبکارگ -

 ینفت یبه درآمدها یدر جهت کاهش وابستگ سمیتوسعه صنعت تور -

 یداخل یدر طرح ها یگذار هیسرما یگذاران برا هیجذب سرما -

 پروژه:زمان بندی اجرای 

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5931سال شروع:    

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 11111 01111 - - نفر گردشگر جذب

 511 11 - - نفر اشتغال جادیا
 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
تکمیل مطالعات 
 طرح جامع منطقه

1 5111 0111 - - 9111 0111 - - 

 - - 91111 505111 01111 11111 91111 0111 50111 اجرای زیر ساخت

  - - 90111 00111 01111 11111 90111 0111 50111 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 به طور کامل انجام گردیده است . 35و  31برقرسانی و راه دسترسی به منطقه گردشگری از محل اعتبارات سال های 
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 احداث سد مخزنی دشت پلنگعنوان پروژه پیشنهادی: 
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 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

  ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 این طرح آب مطمئن برای شرب، صنعت و تا حدودی کشاورزی را تامین می کند.  

 پروژه:زمان بندی اجرای 

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5935سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

واحد اندازه  عنوان هدف

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی  59پیش بینی 

 سال های بعد

صنایع و تامین آب شرب و 
 کشاورزی

 05 1 1 1 میلیون متر مکعب

 
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

عملکرد 

 56تا 

عملکرد 

55 
59 59 55 

پیش 

 بینی
 سایر ملی استانی جمع کل

سیستم 
 انحراف آب

050050 00010 01111 1 1 1 951055 1 0111 51111 

 090111 50111 1 5915090 055090 901111 911111 911111 1 1 بدنه

 95111 3111 1 551111 1 01111 01111 01111 1 1 سرریز

 91111 3111 1 511111 1 91111 91111 01111 1 1 سازه آبگیر

 901111 31111 1 5390111 055090 051111 051111 051111 00010 050050 جمع
 

 وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:آخرین 
 31درصد می باشد. سیستم انحراف آب در شرف اتمام بوده و  51پروژه محقق گردیده و پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود  35هدف گذاری سال 

 درصد آن تکمیل گردیده است.
 

 احداث سد مخزنی دالکیعنوان پروژه پیشنهادی: 

 ای بوشهرشرکت آب منطقه عنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

  ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

عالوه بر تامین آب مطمئن برای طرح این  یبا اجرا در حال حاضر به دلیل کمبود شدید آب، باغات بسیاری از مردم منطقه در معرض نابودی قرار دارد. 
 باغات نخیالت، امکان تولید برق آبی نیز فراهم میگردد.    
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 زمان بندی اجرای پروژه:

 5010پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5935سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد
صنعت ومحیط زیست -تامین آب کشاورزی

 090به میزان 
میلیون متر 

 مکعب
1 1 1 090 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

عملکرد 

 56 تا

عملکرد 

55 

پیش  55 59 59

 بینی

 سایر ملی استانی جمع کل

 احداث
ی رساختهایز

 سد
055013 50395 111111 005111 1 1 5555011 1 051111 901111 

 بدنه احداث
 سد

1 1 1 50301 5111111 9195111 0511111 1 1 1 

 احداث
 روگاهین

1 1 1 1 1 050111 050111 1 1 1 

  901111 051111 1 5009011 9039111 5111111 011111 111111 50395 055013 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصد می باشد. 51پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود و  دهیپروژه محقق گرد 35سال  یهدف گذار
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 احداث سد مخزنی باغانعنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 
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 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

  ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 تامین آب پایدار و جلوگیری از هدر رفت آن. 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5935سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

تامین آب شرب، صنعت و 
 کشاورزی

 01 1 1 1 متر مکعبمیلیون 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

عنوان 

 فاز

 میزان اعتبار
منبع تامین اعتبارسال 

59 

عملکرد 

 56تا 

عملکرد 

55 
59 59 55 

پیش 

 بینی
 سایر ملی استانی جمع کل

مطالعات 
مرحله 

 اول

05511 1 1 1 1 1 05511 1 1 1 

مطالعات 
مرحله 

 دوم

50905 51111 01111 01111 3111 0955 31590 1 01111 1 

اجرای 
سیستم 
 انحراف

511111 1 1 1 1 1 511111 1 1 1 

اجرای 
 بدنه سد

05311 051195 901111 001111 105111 505005 0911500 1 901111 1 

 1 011111 1 0150050 503110 111111 111111 011111 001195 510005 جمع
 

 پروژه:آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی 
 درصد می باشد. 50میانگین پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود و  دهیپروژه محقق گرد 35سال  یهدف گذار
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 احداث سد مخزنی خائیزعنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 
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  مقاومتی:ارتباط پروژه با اقتصاد 

تفع با توجه به خشکسالی های اخیر وکمبود شدید آب در بخش کشاورزی، با اجرای پروژه یاد شده نیاز آب مورد نیاز نخیالت بطور قابل توجهی مر
 میگردد.     

 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5931سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

واحد اندازه  عنوان هدف

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد

تامین آب کشاورزی و زیست محیطی به 
 9.3مقدار 

میلیون متر 
 مکعب

1 1 1 9.3 

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

عملکرد 

56 

عملکرد 

55 

پیش  55 59 59

 بینی 

جمع 

 کل

 سایر ملی استانی

 1 1 10501 501111 1 1 1 10501 91111 00001 ها زیرساخت 

 1 1 1 910111 1 510111 510111 1 1 1 بدنه سد  

تاسیسات 
 وابسته

1 1 1 1 1 010111 010111 1 1 1 

 1 1 10501 011111 010111 510111 510111 10501 91111 00001 جمع

 

 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 می باشد. درصد 01میانگین پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود و  دهیپروژه محقق گرد 35سال  یهدف گذار

 

 احداث سد باهوشعنوان پروژه پیشنهادی: 

 شرکت آب منطقه ای بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی: 
سر می برند( ذخیره شده و مورد استفاده قرار با اجرای این طرح رواناب حاصل از سیالب جهت استفاده نخیالت شهرستان تنگستان )که در بی آبی به 

 می گیرد. این امر باعث افزایش درآمد باغداران و رونق اقتصادی منطقه می شود.
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 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد

تامین آب کشاورزی و محیط زیست به 
 0.3میزان 

 0.3 1 1 1 میلیون متر مکعب
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59تامین اعتبارسال منبع  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
پیش 

 بینی

جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

ی رساختهایز احداث
 سد

1 1 91111 01111 1 1 11111 1 91111 1 

اجرای سیستم 
 انحراف آب

1 1 01111 51111 1 1 91111 1 1 01111 

 01111 1 1 101111 1 501111 001111 01111 1 1 اجرای بدنه سد

 511111 91111 1 511111 1 501111 911111 591111 1 1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 مطالعات طرح تکمیل ولی عملیات اجرایی آن شروع نشده است.
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 عنوان محور:

رفع فقر مطلق و توسعه عدالت 

 یاجتماع
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 ای فاقد ساختمان و مستقر در کانکسپایگاه اورژانس شهری و جاده 09احداث ساختمان  عنوان پروژه پیشنهادی:

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهبعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 یاجتماع عدالت توسعه و اقتصاد کردن انیبن عدالتی ملتضمین و تداوم و بهبود ارائه خدمات سالمت در شرایط سخت و فوریت های پزشکی در راستای برنامه 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                        5931سال شروع:                  

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 - 0001 0511 9551 متر مربع احداث ساختمان پایگاه اورژانس شهری و جاده ای

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

 1 1 1 111 1 1 1 1 111 طراحی

 1 1 1 501111 1 1 1 501111 1 احداث

 1 13111 1 13111 1 1 13111 1 1 تجهیز 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 راه اندازی 

  1 13111 1 001111 1 1 13111 501111 111 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصد می باشد. 01محقق شده و میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه  35هدف گذاری سال 
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 ر با مشارکت بخش خصوصیبوشه درشهرکلینیک تخصصی و فوق تخصصی)دانشگاه( احداث عنوان پروژه پیشنهادی:

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهبعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی
 یاجتماع عدالت توسعه و اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل برنامهارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز شهروندان با تعرفه دولتی در راستای 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930هره برداری:پیش بینی سال ب                                                             5931سال شروع:             

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

  9111  0111  1 مترمربع احداث کلینیک
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

 1 1 1 111 1 1 1 1 111 طراحی

 511111 1 1 501111 1  511111 01111 1 احداث

 03111 1 1 03111 1 1 03111 1 1 تجهیز 

  503111 1 1 1 1 1 503111 1 1 راه اندازی 
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصدی دارد. 01احداث ساختمان آن پیشرفت 
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در سطح استان در  انشعاب 01111 عنوان پروژه پیشنهادی: گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر با اجرای

 59سال

 شرکت گاز استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

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

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 5931/15/03 مورخ 0039 شماره نامه تصویب: نفت وزارت -

 5931/15/03 مورخ 0110 شماره نامه تصویب: جمهور رئیس اجرایی معاونت -
شود با اجرای این پروژه امکان افزایش صادرات یا با توجه به این که در حال حاضر برای مصارف خانگی از سوخت مایع استفاده می  -

کاهش واردات سوخت مایع فراهم می شود و برخی از منویات اقتصاد مقاومتی  و کمک  به تولید ملی محقق می گردد و نقش ارزنده 
 ای در گسترش عدالت اجتماعی در کشور دارد .

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                        5931سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد 

 56سال 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 50311 51111 05531 00900 انشعاب انشعاب در سطح استان 51111اجرای 

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز
 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

طراحی خط ، 
 ایستگاه و شبکه

111 111 111 111 111 0111 - 111 - 

 - - - - - - - - - انتخاب پیمانکاران

اجرای خط ، 
ایستگاه ، شبکه و 

 نصب انشعابات
000300 305551 090011 015101 005501 9500500 - 090011                                                                                                                                                                                                                                                      - 

تحویل و تحول 
 پروژه ها

09591 00000 09395 59001 50001 550900 - 09395 - 

 - 003095 - 9003031 030111 001111 003095 301500 009510 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
فقره انشعاب در  500111،  35سال درصد در مناطق شهری و روستایی محقق گردیده است. در مجموع تا پایان 511هدف گذاری پروژه به میزان 

فقره انشاب در  50311جمعاً تعداد  5011-5930فقره انشعاب و برای سالهای  51111نصب  30سطح استان نصب گردیده است و برای سال 
 برنامه می باشد.
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 یو کاور امداد زات،البسهیتجه هیته یخانگ یکارگاه ها جادیا عنوان پروژه پیشنهادی:

 جمعیت هالل احمرعنوان دستگاه اجرایی: 

 اقتصاد ( یی) درون زا یمل دیتوان تول یارتقا یبرنامه ملعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 صرفه جویی در هزینه خرید البسه و کاور امدادی مورد نیاز استان  -

 توجه به تولید و کمک به رونق اقتصادی و اجتماعی طبقه محروم جامعه 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                   5930سال شروع:       

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

های سال

 بعد

 00 51 1 1 تعداد اشتغال زایی
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  0011 55 59 59 55

 کل

 سایر ملی استانی

انعقاد قرارداد با 
 مجریان طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 0111 1 51311 9111 9111 0011 0111 1 تهیه تجهیزات

تهیه البسه و 
 کاور امدادی

1 9111 9511 0111 1111 55511 1 9111 1 

 1 1111 1 00111 0111 0111 5111 1111 1 جمع

 
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 پروژه شروع نشده است.
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 روستاها در ینترنتیا سیسرو یانداز راهعنوان پروژه پیشنهادی:  

 استان اطالعات یفناور و ارتباطات کل ادارهعنوان دستگاه اجرایی: 

 انینب دانش اقتصاد توسعهعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ،30 سال به مربوط رانیا آمار مرکز ارتباطات و اطالعات یفناور از یرانیا یخانوارها استفاده یریآمارگ طرح به مربوط اطالعات اساس بر -

 انیم فاصله طرح نیا با. است ییروستا مناطق برابر سه باًیتقر یشهر مناطق در نفوذ بیضر و ادیز روستاها و شهر در نترنتیا نفوذ بیضر شکاف
 کاهش هزینه ها و رونق تولید از ثمرات این طرح میباشد. .ابدی یم کاهش یشهر و ییروستا مناطق در نترنتیا نفوذ بیضر

 زمان بندی اجرای پروژه:  

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                                         5930سال شروع:  

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

تا عملکرد 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 - 151 011 500 روستا تعداد روستاها در نترنتیا بستر توسعه
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

اولویت احصاء و 
بندی مناطق مورد 

 نیاز توسعه
- - - - - - - 

* 
- 

جذب سرمایه گذار 
 بخش خصوصی

- - - - - - - 
* 

- 

نصب تجهیزات 
 ارتباطی الزم

- - - - - - - 
* 

- 

برقراری لینک و 
اتصال به شبکه 
 جهانی اینترنت

- - - - - - - 

* 
- 

  -  - - - - - - - جمع

 پروژه:آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی 
این ارائه اینترنت پرسرعت به روستاها با توجه به اولویت بندی صورت پذیرفته بر اساس جمعیت، جاذبه های گردشگری و ... صورت پذیرفت. و بر 

 روسرتای دیگرر ترا    511روستا تحت پوشش اینترنت قرار گرفته اند همچنین مطابق برنامه ریزی صورت پذیرفته مقرر اسرت   011اساس تا کنون 
 از اینترنت پرسرعت بهره مند گردند. 30پایان سال 
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شهریور برازجان 09نوسازی بیمارستان  عنوان پروژه پیشنهادی:  

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک م علو دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت توسعه و اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل برنامهعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
تعمیم عدالت اجتماعی و دسترسی به خدمات تشخیصی درمانی،  افزایش ظرفیت خود اتکایی منطقه، کاهش هزینه های سرباری ناشی از مراجعات 

 درمانی بیماران به سایر شهرها

 زمان بندی اجرای پروژه:

0011پیش بینی سال بهره برداری:                                                           0055سال شروع:                 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
59پیش بینی   

پیش بینی 

 های بعدسال

 احداث فضای درمانی
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

1 51 51 01 

تخت بیمارستانی001 افزایش  001 - - - تخت 
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز  

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 1 1 1 0111 1 1 1 1 0111 طراحی

 1 511111 1 551111 051111 511111 511111 511111 1 احداث

 1 1 1 011111 011111 1 1 1 1 تجهیز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 راه اندازی

  1 511111 1 5150111 551111 511111 511111 511111 0111 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 01محقق شده و این پروژه  35هدف گذاری پروژه در سال 
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 ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستاییعنوان پروژه پیشنهادی: اجرای طرح 

 استان بوشهر یمسکن انقالب اسالم ادیاداره کل بنعنوان دستگاه اجرایی: 

 یکردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماع انیعدالت بنعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 یی و تامین عدالتدر بخش مسکن روستا ییوابسته و اشتغال زا عیرونق ساخت و ساز، صنا جادیا

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5939سال شروع:    

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

و  یعیمسکن مقاوم در برابر حوادث طب شیافزا
 ییروستا یو معمار یبوم تیحفظ هو

 1111 0111 355 130 واحد

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 111111 - - 0150531 511111 511111 111111 505191 30551 احداث

  111111 - - 0150531 511111 511111 111111 505191 30551 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 است. دهیپرداخت گرد ییمسکن روستا یو نوساز یبهساز ژهیو التی،تسه ییروستا یواحد مسکون 5110جهت   مجموعاً 35سال  انیتا پا
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 پرواربندی دام سبک  عنوان پروژه پیشنهادی:

 مدیریت امور عشایر استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

سبب تثبیت شغل در جامعه عشایری و باال افزایش تولید گوشت قرمز ارگانیک، ضمن کاهش نیاز به واردات، ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی: 

 بردن راندمان اقتصادی خانوار عشایری می گردد.

 زمان بندی اجرای پروژه:

 سالیانه(-)مستمرپیش بینی سال بهره برداری:                                              5931سال شروع:                             

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 50 50 31 01 تن افزایش تولید گوشت قرمز
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

 59395 - - 00550 59395 59395 59395 51051 00011 ابالغ اعتبار

  59395 - - 00550 59395 59395 59395 51051 00011 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 

میلیون  51501عشایر و مبلغ میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی جهت  01111میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی و  مبلغ  51111مبلغ 
ت ریال از محل اعتبارات خشکسالی جهت تشکل های عشایری، ابالغ و مراحل پرداخت آن در حال انجام می باشد که با توجه به زمان موردنیاز جهر 

صاد مقاومتی سازمان امور عشایر و تن می گردد. ضمنا این پروژه از پروژه های اصلی برنامه اقت 31بیش از  35پرواربندی دام سبک، میزان تولید سال 
 به صورت مستمر و سالیانه اجرا می گردد.

سرال اخیرر، دور از انتظرار     0مبلغ تسهیالت اعالمی سال های بعد، طبق برنامه ابالغی اعالم گردیده است که افزایش آن با توجه به پیگیری هرای  
 نیست.
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 ترویج و پرورش گاو شیری  عنوان پروژه پیشنهادی:

 مدیریت امور عشایر استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

افزایش تولید شیر و سایر محصوالت لبنی در جامعه عشایری باعث باال بردن راندمان اقتصادی و کاهش فقر ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی: 

 عشایری می گردد.خانوارهای 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 سالیانه(-)مستمرپیش بینی سال بهره برداری:                                                                                    5930سال شروع:   

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

 عملکر د

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

  0/510 0/510 - - تن افزایش تولید شیر

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 05151   00501 05151 05151 05151 - - ابالغ اعتبار

  05151   00501 05151 05151 05151   جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
 پیگیری برای تامین اعتبار الزم در حال انجام است.
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 عنوان محور:

 یپروژه ها یاجرا شبردیپ

 یدیمهم و کل
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 احداث اورژانس عمومی و هسته ای در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر عنوان پروژه پیشنهادی:

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهبعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 
با توجه به استقرار نیروگاه اتمی بوشهر و برنامه های گسترش این نیروگاه در فازهای بعدی این اورژنس به عنوان یک واحد پشتیبان و 

ی می اجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهبپاسخ دهنده سریع به حوادث احتمالی خواهد بود و این اقدام در راستای 
 باشد

 بندی اجرای پروژه: زمان

 

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                              5931سال شروع:            

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد

 - 1011 0511 - متر مربع مرکز اورژانس عمومی و هسته ایاحداث 

 515 - - - تخت افزایش تخت بیمارستانی

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

 1 1 1 1111 1 1 1 1 1111 طراحی

 1 501111 1 001111 1 1 501111 501111 1 احداث

 1 01111 1 01111 1 1 01111 1 1 تجهیز 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 راه اندازی 

  1 501111 1 991111 1 1 501111 501111 1111 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصد است. 01پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون 
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 احداث بیمارستان قلب بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی: 

 ربوشهی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 یاجتماع عدالت وتوسعه اقتصاد کردن انیبن عدالتی مل رنامهبعنوان برنامه ملی: 

تعمیم عدالت اجتماعی و دسترسی به خدمات تشخیصی درمانی ، افزایش ظرفیت خود اتکایی منطقه  ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 ای، کاهش هزینه های سرباری ناشی از مراجعات درمانی بیماران به سایر مراکز

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5010پیش بینی سال بهره برداری:                                                                5931سال شروع:          

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد

 احداث و افزایش  فضای درمانی
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

1 1 01 01 

  551 1 1 1 تخت افزایش تخت بیمارستانی
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

 1 1 1 0111 1 1 1 1 0111 طراحی

 1 1 01111 511111 01111 91111 01111 01111 1 احداث

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تجهیز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 راه اندازی

 1 1 01111 559111 01111 91111 01111 01111 0111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 1این پروژه 

 

 



68 
 

 

 

 کنارتخته-دالکی باند دوم محور احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راه و شهر سازی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                        5939سال شروع:   

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 50 0 0 0 کیلومتر کنارتخته -دالکی احداث باند دوم محور 
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
احداث باند دوم 

 -محور دالکی 

 کنارتخته
01111 00111 011111 011111 011111 5053111 1 011111 1 

 1 011111 1 5053111 011111 011111 011111 00111 01111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصد 50
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 هندیجان-دیلم-گناوه-برازجان-اهرم بزرگراه احداثعنوان پروژه پیشنهادی: 

 اداره کل راه و شهر سازی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 پیشبرد برون گرایی اقتصاد برنامه ملی:عنوان 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                    5931سال شروع:                                         

 کمی پروژه:اهداف 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

 50.1 50.1 05 91 کیلومتر احداث بزرگراه

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
تکمیل بزرگراه 

-برازجان
 دیلم-گناوه

911111 5111111 5111111 1 1 0911111 1 5111111 1 

 1 5111111 1 0911111 1 1 5111111 5111111 911111 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 برداری رسیده است. درصد میباشد و برخی از قطعات به بهره 51پیشرفت فیزیکی کلی پروژه حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 عنوان پروژه پیشنهادی:احداث بزرگراه جدید خروجی بوشهر

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ایجاد رونق اقتصادی -
 با ایجاد راه ارتباطی مجزا افزایش ترانزیت کاال -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                                    5930سال شروع:      

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد

  00 55 1 کیلومتر احداث بزرگراه
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

احداث بزرگراه 
خروجی دوم 

 بوشهر
1 311111 311111 5111111 5111111 9011111 - 311111 - 

  - 311111 - 9011111 5111111 5111111 311111 311111 1 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

  برداری رسیده است. باشد و برخی از قطعات به بهرهدرصد می 11پیشرفت فیزیکی کلی پروژه حدود 
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 دوراهک-کنگان کمربندی بزرگراه ثاحداعنوان پروژه پیشنهادی:  

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ایجاد رونق اقتصادی منطقه

 خیز استان به استان خوزستانافزایش ترانزیت کاال و تکمیل کریدور شمالی جنوبی استان جهت ارتباط مناطق نفت 

 زمان بندی اجرای پروژه:

  5933  پیش بینی سال بهره برداری:                                                          5935سال شروع:      

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

بینی پیش 

سال های 

 بعد

 - 59 0 0 کیلومتر احداث بزرگراه

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

عملیات زیر 
 سازی

05111 511111 1 1 1 505111 - 1 - 

عملیات رو 
 سازی

1 011111 050111 1 1 050111 - 050111 - 

اجرای تقاطع 
های غیر 

 همسطح محور
11111 51111 01111 05111 01111 905111 - 01111 - 

  - 000111 - 391111 01111 05111 000111 951111 595111 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
  برداری رسیده است. قطعات به بهرهباشد و برخی از درصد می 00پیشرفت فیزیکی کلی پروژه حدود 
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 شیراز -احداث راه آهن بوشهرعنوان پروژه پیشنهادی:  

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر-وزارت راه و شهرسازیعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادیعنوان برنامه ملی: 

 اقتصاد مقاومتی: ارتباط پروژه با
 افزایش سطح ایمنی-
 ایجاد رونق اقتصادی منطقه-
 افزایش ترانزیت کاال-
 کاهش هزینه سوخت-

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011  پیش بینی سال بهره برداری:                                                               5905سال شروع:          

 ه:اهداف کمی پروژ

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

قبل از سال 

56 

عملکرد 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

 509 01 1 - کیلومتر احداث راه آهن
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

قبل از 

 56سال 
55 59 59 

 سالهای

 بعد
 سایر ملی استانی جمع کل

عملیات 
 زیرسازی

5111111 - 5501111 0010111 53350111 01111111 - 5501111 - 

عملیات 
 باالست

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - ریل گذاری

  - 5501111 - 01111111 53350111 0010111 5501111  5111111 جمع
 درصد 51 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه :              
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 عنوان پروژه پیشنهادی: مقابله با بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 توان تولید ملیارتقای عنوان برنامه ملی:  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 توسعه کارآفرینی و تسهیل و تشویق همکاری های جمعی با تاکید بر ارتقای در آمد و نقش طبقات کم در آمد و متوسط  -
 تامین امنیت غذایی با فراهم سازی بستر تولید -
 سرمایه گذاری و اشتغال مولدتقویت فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی،   -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5935سال شروع:     

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

 پیش بینی

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

های مقابله با بیابانزایی و کنترل کانون
 بحرانی فرسایش بادی و ریز گردها

 5030 305 9015 995500 هکتار
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
تولیرررد نهرررال و  
نهالکاری، مراقبت 
و آبیاری، مدیریت 

های دسرت  جنگل
کاشررت، مرردیریت 

 رواناب

0003 03501 90311 15301 00501 051310 01111 90311 1 

 1 90311 01111 051310 00501 15301 90311 03501 0003 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 پروژه های مصوب بطور کامل اجرا شده است. 35است و تا پایان سال مالی درصد پیشرفت فیزیکی صورت پذیرفته  01
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 عنوان محور:

صادرات کاالها و  تیتقو

 یخدمات داخل

 یی(برونگرا)
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 چند منظورهاحداث پایانه  عنوان پروژه پیشنهادی:

 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 مردمی کردن اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ینفت ریبخصوص در بخش صادرات غ یتجارت خارج یساخت ها ریتوسعه ز -

 یاز توان بخش خصوص استفاده -

 در ارائه خدمات  عیتسر قیمرتب بر هر واحد کاال از طر یها نهیهز کاهش -

 محور ایاقتصاد در توسعه -

 اجرای پروژه: زمان بندی

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                               5930سال شروع:       

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد 

تا پایان 

 55سال 

پیش 

 59بینی 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

55 

 5590111 5001111 5101111 1 تن پایانه چند منظورهاحداث 

  011 011 010 1 نفر اشتغال زایی

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
ر انجام 5فاز 

 مطالعات
1111 1 1 1 1 1111 1 1 1111 

ر احداث 0فاز 
 اسکله

1 1 5011111 00001 1 5000001 1 1 5011111 

ر احداث 9فاز 
 محوطه

1 1 900000 05593 1 959309 1 1 900000 

ر 0فاز 
 تجهیزات پایانه

1 1 055903 00001 30059 931090 1 1 055903 

 5013539 1 1 0110031 30059 511003 5010539 1 1111 جمع

 
 

 فیزیکی پروژه:آخرین وضعیت پیشرفت 
 درصد )انجام مطالعات(51 
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صادرات سبزاحداث پایانه  عنوان پروژه پیشنهادی:  

 اداره کل بنادر و دریانوردیعنوان دستگاه اجرایی: 

 مردمی کردن اقتصادعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ینفت ریبخصوص در بخش صادرات غ یتجارت خارج یساخت ها ریتوسعه ز -
 یاز توان بخش خصوص استفاده -
 در ارائه خدمات  عیتسر قیرتب بر هر واحد کاال از طرتم یها نهیهز کاهش -
 محور ایاقتصاد در توسعه -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933  پیش بینی سال بهره برداری:                                                             5931سال شروع:      

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

59 
 55پیش بینی 

پیش بینی 

0011 

  311903 059305 00190 1 تن احداث پایانه چند منظوره

 پروژه: )میلیون ریال( اعتبار مورد نیاز

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

 1 1 1 1111 1 1 1 1 1111 مطالعات

 11001 1 1 03101 1 1 11001 99511 1 احداث اسکله

 91900 1 1 503000 1 1 91900 503515 1 احداث محوطه

 1 1 1 90311 1 90311 1 1 1 تجهیزات پایانه

  01050 1 1 955050 1 1 01050 500015 1111 جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 درصد 50
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 )پتروشیمی مرجان(گرا گذاری در صنایع بزرگ و کلیدی صادرات توسعه سرمایه عنوان پروژه پیشنهادی:

 صنعت معدن وتجارت استان بوشهر اداره کلعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقای توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
تامین نیازهای مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی و تولید انواع محصوالت مربوطه و نیز صادارت متانول به سایر کشورها و ارزآوری 

 آن

 زمان بندی اجرای پروژه:

  5930پیش بینی سال بهره برداری:                                               5931سال شروع:                           

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 سال های بعد

  9591111 5511111 331111 1 تن متانولتن  5511111تولید سالیانه 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 سالهای قبل
 5030011   05510111   5030011 00013011 راه اندازی

          

          

  5030011   05510111   5030011 00013011 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 به بهره برداری می رسد 5930پس از تامین یوتیلیتی در سال 
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احداث شهرك حمل و نقل  لجستیک بار بوشهر عنوان پروژه پیشنهادی:  

 استان بوشهراداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادعنوان برنامه ملی: 

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

زیربنایی مناسب )شهرک حمل و نقل( می باشد و بندر بوشهر به دلیل نقش آن در صادرات کاال حمل و نقل به خصوص ایجاد تاسیسات 
های غیر نفتی  و ترانزیت کاال،  نیازمند وجود یک شهرک حمل و نقل با استانداردهای الزم می باشد که صراحبان کراال را ترغیرب بره     

 انتخاب این بندر نماید.

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5011پیش بینی سال بهره برداری:                                                                      5935:      سال شروع

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکرد 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

ساخت شهرک لجستیک حمل و نقل 
 بوشهر)برحسب پیشرفت فیزیکی( کاالی

 11 91 51 1 درصد

 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
واگذاری زمین و 
انجام استعالمات 

 الزم

- - - - - - - - - 

اخذ موافقت 
 اصولی

- - - - - - - - - 

طراحی وتهیه 
 نقشه و

 0111    0111    

شروع عملیات 
محوطه ) اجرایی

سازی،احداث 
 ابنیه و تاسیسات

) 

  011111 011111 111111 5011111   011111 

  011111   5010111 111111 011111 011111 0111  جمع
 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 

زمین به مجری طرح می باشد ضمن اینکه نقشه های اجرایی پروژه نیز تهیه گردیده است . و اعتبار مورد پروژه مذکور در مرحله واگذاری 
 نیاز نیز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و تسهیالت و منابع بانکی تامین خواهد شد.
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)شرکت سیمان مند  گرا گذاری در صنایع بزرگ و کلیدی صادرات توسعه سرمایه عنوان پروژه پیشنهادی:

 دشتی(

 صنعت معدن وتجارت استان بوشهر اداره کلعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقا توان توان تولید ملیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ارزش افزوده باال با توجه به بازارهای داخلی و خارجی –تسریع در ایجاد فرصت های شغلی در استان

 بندی اجرای پروژه: زمان

  5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                     5905سال شروع:                     

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

سال های 

 بعد
  3011  0951  331 1 تن روزانه سیمانتولید 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
 011111 - - 9111111 - - 011111 5111111 5011111 راه اندازی

  011111 - - 9111111 - - 011111 5111111 5011111 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 به بهره برداری میرسد.  30در سال 
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 عنوان محور:

 نظام نظارت یارتقا
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 سامانه نظارت بر پروژه های عمرانی و اقتصاد مقاومتیعنوان پروژه پیشنهادی:  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهرعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی:  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
عذم توجه به مستند سازی در حین ساخت پروژه های عمرانی، معضلی جدی برای بهره برداری، تعمیرات، توسعه و 

گام اول با ایجاد پایگاه داده متمرکز سعی در جمع آوری حتی تکمیل پروژه های عمرانی است، سامانه نظارت در 
گزارش مصور از فرایند اجرای پروژ[ های عمرانی نموده و در گام بعدی سازوکاری برای نظارت بر خط پروژه ها 
ایجاد می نماید. امکان نصب روی تمام گوشی های هوشمند و سهولت کاربرد در کنار ایجاد سطوح دسترسی به 

 ب شده است این سامانه به ابزاری کارامد برای اهداف پیش گفته تبدیل شود.اطالعات سب
 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                5935سال شروع:        

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

مستندسازی و نظارت برخط پروژه های 

 عمرانی

گزارش 

 الکترونیکی
- - 011 011 

 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

 - - 911 511 - - 911 911 - اول

  - - 911 511 - - 911 911  جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:

 در حال تکمیل اطالعات پروژه های عمرانی است.
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روستایی استان بوشهر و عنوان پروژه پیشنهادی: اجرای طرح کاداستر)حدنگاری(اراضی ملی،کشاورزی و اماکن 

 تهیه آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

 عنوان برنامه ملی:
 اجرای طرح کاداستر)حد نگاری( 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ارتقاء بهره وری و افزایش بازده -
 خدماتسرعت در ارائه -
 جلوگیری از فساد و زمین خواری-

 زمان بندی اجرای پروژه:

 33پیش بینی سال بهره برداری:                                                                       30سال شروع:   

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59بینی پیش 

پیش بینی 

 سال های بعد

 111/011 111/911 - 111/911/5 هکتار انجام تثبیت مالکیت

  51 51 05 0 دستگاه خرید دستگاه روور

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
تثبیت انجام 

 مالکیت
پرداخت  511/1

 شده از قبل
- 111/9 111/9 111/0 511/51 111/9 - - 

خرید دستگاه 
 روور

پرداخت  511/5
 شده از قبل

111/0 111/9 111/9 111/5 511/59 111/9 -- - 

 جمع
پرداخت  011/0

 شده از قبل
111/0 111/5 111/5 111/1 011/03 111/5 - - 

 

 پروژه: آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی
  درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 51تا کنون  به طور کامل محقق شده و انجام تثبیت مالکیت 35اهداف سال 
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 استان  SDIعنوان پروژه پیشنهادی:  انجام مطالعات و استقرار نظام 

 استان سازمان مدیریت و برنامه ریزیعنوان دستگاه اجرایی: 

 ارتقاء بهره وریعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ییاجرا یها دستگاه نیب یمکان یها داده انواع تبادل یبرا الزم یاستانداردها با مطابق و ارزان امن، شفاف، بستر کی جادیا طرح نیا یاجرا از هدف
 .  ردیگ یم صورت یخوب ییجو صرفه یمکان یها داده از یبردار بهره  نهیهز و زمان در و شده کاسته های کار یمواز از هدف نیا تحقق با. است استان

 فراهم یا داده مختلف یها هیال از یریگ بهره با دیجد یسفارش یها نقشه جادیا نیهمچن و شینما ،یساز رهیذخ امکان بستر نیا یافزار نرم طیمح در
  .می گردد

 زمان بندی اجرای پروژه

 5930پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                          5931سال شروع:  

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 - 511 01 01 دستگاه بوشهر استانSDI استقرار نظام 
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

 ییشناسا ،یسنج ازین
 یها داده انواع

 یآور جمع و  یمکان
 00 یتاهایمتاد

 ییاجرا دستگاه

5111 - - - - 5111 - - - 

 سامانه نصبایجاد و 
 دستگاه 00 یبرا

 یرو بر ییاجرا
 یمجاز یسرورها

- 5111 - - - 5111 - - - 

 00 ی تایمتاد ورود
 ییاجرا دستگاه

- - 011 - - 011 011 - - 

 - - 011 9011   011   جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 استان، یزیر برنامه یشورا در جلسه نیچند یبرگزارو  ییاجرا دستگاه 00 یتاهایمتاد یآور جمع و  یمکان یها داده انواع ییشناسا ،یسنج ازین پس از 

ی به همه کل یآموزشها ارائه و ییاجرا یدستگاهها محترم رانیمد و کارشناسان از یریگیپ طرح، هیتوج  یبرا شیآما کارگروه و استان یفن یشورا
در دست اقدام  ییاجرا دستگاه 00 یتایمتاد ورود حاضر حال دراقدام گردید.  یمجاز یسرورها یرو بر ییاجرا دستگاه 00 یبرا سامانه نصب کاربران، 
پروژه محقق شده و  35. اهداف سال  است شده انجام ی(هواشناس سازمان و مسکن ادیبن ، برق عیتوز شرکتیی )اجرا دستگاه  9 یتایمتاد است که
 درصد میباشد. 01پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون متوسط 
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 عنوان محور: 

تحریک تقاضا و ترویج مصرف 

 کاالی داخلی
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 عنوان پروژه پیشنهادی: برگزاری نمایشگاه و جشنواره مد و لباس ایرانی

 ارشاداداره کل فرهنگ و عنوان دستگاه اجرایی: 

 گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 فرهنگ سازی برای رعایت اصول اقتصاد مقاومتی

 زمان بندی اجرای پروژه:

  به بهره برداری می رسدهر سال برگزار شده و در همان سال پیش بینی سال بهره برداری:               5930سال شروع:      

 اهداف کمی پروژه:

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر در 

 55سال 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

 51 51 51 05 مورد برگزاری نمایشگاه و جشنواره
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59تامین اعتبارسال منبع  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

اطالع رسانی و 
دعوت از هنرمندان 
 و صاحب نظران 

1 1 5 5 0 03 5 1 1 

تشکیل جلسات 
توجیهی برای 
هنرمندان و 

 مدعوین 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

برگزاری جشنواره و 
 نمایشگاه 

511 011 5111 011 011 0111 330 1 1 

  1 1 5111 0103 010 015 5115 011 511 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 این پروژه در طی سالهای گذشته بطور صد در صد برگزار شده است .
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 عنوان محور:

 اقتصاد دانش بنیان
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بنیان های دانشجذب، پذیرش و حمایت از شرکتعنوان پروژه پیشنهادی: افزایش   

 پارک علم و فناوری خلیج فارس )استان بوشهر(عنوان دستگاه اجرایی:  

 جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژیعنوان برنامه ملی:  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری(  تسهیل فرایند اجرایی شدن مفاد بند دوم سیاست -
ریزی و ... در مدل اقتصاد زایی پایدار، نگاه بلندمدت و مستمر در برنامهبنیان اقتدار آفرین، اقتصاد کارآفرین، اشتغالارتباط با ابعاد اقتصاد دانش -

 اندیشه و بیانات رهبر معظم انقالبمقاومتی برگرفته از 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 -پیش بینی سال بهره برداری:                                                                          5930سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

بینی پیش 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

های جذب، پذیرش و حمایت از شرکت
 بنیاندانش

 51 5 0 50 تعداد شرکت
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

تشکیل گروه 
مشاوره فنی 

 پارکتخصصی در 

911 911 001 011 111 0101 1 001 1 

شناسایی شرکت 
ها و برگزاری 
 جلسات توجیهی

011 011 191 511 011 0501 1 191 1 

رصد کردن 
متقاضیان از طریق 
کارگزار کارگروه 
ارزیابی دانش 

 بنیان

911 911 001 011 111 0101 1 001 1 

حمایت از شرکت 
 های دانش بنیان

9111 0111 0111 55011 55011 05111 1 0111 1 

 1 0001 1 00001 50311 50011 0001 0511 0111 جمع
 

 نفر 011پیش بینی اشتغال پروژه:   -درصد  51آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
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های فناور فعال در پارك علم و فناوری خلیج فارس و عنوان پروژه پیشنهادی: افزایش جذب، پذیرش و حمایت از واحد

 مراکز رشد وابسته

 پارک علم و فناوری خلیج فارس )استان بوشهر(عنوان دستگاه اجرایی:  

 جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژیعنوان برنامه ملی:  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری(  تسهیل فرایند اجرایی شدن مفاد بند دوم سیاست -
ریزی و ... در مدل اقتصاد زایی پایدار، نگاه بلندمدت و مستمر در برنامهبنیان اقتدار آفرین، اقتصاد کارآفرین، اشتغالارتباط با ابعاد اقتصاد دانش -

 مقاومتی برگرفته از اندیشه و بیانات رهبر معظم انقالب

 زمان بندی اجرای پروژه:

 -پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                                    -سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

های افزایش جذب، پذیرش و حمایت از واحد
 فناور فعال

 511 01 00 31 تعداد واحد
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

جمع  55 59 59 55 56

 کل

 سایر ملی استانی

انجام امورات 
 جذب

011 911 911 001 011 5001 1 911 1 

ارائه خدمات 
 مشاوره 

911 011 011 191 511 0991 1 011 1 

انجام فرآیند 
 پذیرش

011 911 911 001 011 5001 1 911 1 

حمایت از 
 واحدهای فناور

0111 0111 3111 51111 50111 00111 1 3111 1 

 1 51511 1 10001 59111 55901 51511 3111 0011 جمع
 

 نفر 911پیش بینی اشتغال پروژه:  -درصد  03آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
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عنوان پروژه پیشنهادی: حمایت از افزایش گردش مالی شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در پارك علم 

 و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد وابسته

 پارک علم و فناوری خلیج فارس )استان بوشهر(عنوان دستگاه اجرایی:  

 و تعمیق تکنولوژیجذب، توسعه عنوان برنامه ملی:  

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری(  تسهیل فرایند اجرایی شدن مفاد بند دوم سیاست -
ریزی و ... در مدل اقتصاد برنامهزایی پایدار، نگاه بلندمدت و مستمر در بنیان اقتدار آفرین، اقتصاد کارآفرین، اشتغالارتباط با ابعاد اقتصاد دانش -

 مقاومتی برگرفته از اندیشه و بیانات رهبر معظم انقالب

 زمان بندی اجرای پروژه:

 -پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                     -سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 هدفعنوان 
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

بنیان های دانشافزایش گردش مالی شرکت
 و واحدهای فناور مستقر

 911 511 555 511 میلیارد ریال
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59اعتبارسال منبع تامین  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

توانمندسازی 
شرکت های دانش 
بنیان و واحدهای 

 فناور

911 511 011 311 5111 9511 1 011 1 

 1 5111 1 0011 0111 5011 5111 5011 5111 تمرکز بر بازارسازی

پایش فروش 
شرکت های دانش 
بنیان و واحدهای 

 فناور در بازار

911 911 011 011 111 5311 1 011 1 

 1 0511 1 59111 9111 9511 0511 0511 5511 جمع
 

 نفر 511پیش بینی اشتغال پروژه:  -درصد 55آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
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 بنیان و واحدهای فناور های دانشهای کارگاهی جدید مورد نیاز شرکتاحداث، تکمیل و تجهیز سولهعنوان پروژه پیشنهادی:  

 پارک علم و فناوری خلیج فارس )استان بوشهر(عنوان دستگاه اجرایی: 

 جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری(  تسهیل فرایند اجرایی شدن مفاد بند دوم سیاست -
ریزی و ... در مدل اقتصاد زایی پایدار، نگاه بلندمدت و مستمر در برنامهبنیان اقتدار آفرین، اقتصاد کارآفرین، اشتغالارتباط با ابعاد اقتصاد دانش -

 اندیشه و بیانات رهبر معظم انقالبمقاومتی برگرفته از 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 -پیش بینی سال بهره برداری:                                                                                                    -سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

سال  پایان

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

 0111 5111 5111 5111 مترمربع احداث، تکمیل و تجهیز سوله کارگاهی جدید
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

فاز صفر،  مطالعات
 اول و دوم

111 1 1 1 1 111 1 1 1 

احداث، توسعه و 
 تکمیل ساختمان

55111 55111 55111 55111 50111 10111 1 1 55111 

خرید و نصب 
تجهیزات و 
 ماشین آالت

9111 9111 9111 9111 0111 50111 1 1 9111 

 51111 1 1 00111 55111 51111 51111 50111 50111 جمع
 

درصد )سوله کارگاهی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر خریداری، تکمیل و  01آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
 نفر 511پیش بینی اشتغال پروژه:   -بوشهر خریداری شده است(  0تجهیز شده و سوله های کارگاهی واقع در شهر ک صنعتی 
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های کنگان، دشتی، پژوهشی و فناوری در مراکز رشد علم و فناوری شهرستانتوسعه فضاهای عنوان پروژه پیشنهادی: 

 دشتستان و تنگستان

 پارک علم و فناوری خلیج فارس )استان بوشهر(عنوان دستگاه اجرایی: 

 جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژیعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری(  تسهیل فرایند اجرایی شدن مفاد بند دوم سیاست -
ریزی و ... در مدل اقتصاد زایی پایدار، نگاه بلندمدت و مستمر در برنامهبنیان اقتدار آفرین، اقتصاد کارآفرین، اشتغالارتباط با ابعاد اقتصاد دانش -

 اندیشه و بیانات رهبر معظم انقالبمقاومتی برگرفته از 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 5933پیش بینی سال بهره برداری:                                                                          5935سال شروع: 

 اهداف کمی پروژه:

 

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

توسعه فضاهای پژوهشی و فناوری در مراکز 
های کنگان، رشد علم و فناوری شهرستان

 دشتی، دشتستان و تنگستان

 5111 5111 101 - مترمربع

 
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

مطالعات فاز صفر، 
 اول و دوم

1 111 1 1 1 111 1 1 1 

احداث، خرید، 
توسعه و تکمیل 

 ساختمان

1 5111 51111 51111 51111 15111 51111 1 1 

خرید و نصب 
تجهیزات و ماشین 

 آالت

1 111 1111 1111 1111 51111 1111 1 1 

 1 1 01111 50111 01111 01111 01111 0111 1 جمع
 

پیش بینی   -درصد )ساختمان مرکز رشد کنگان تامین و تجهیز گردیده است(  01آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
 نفر 011اشتغال پروژه: 
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 توسعه پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس عنوان پروژه پیشنهادی:

 خلیج فارس دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری( تسهیل فرایند اجرایی شدن مفاد بند دوم سیاست

ریزی و ... در مردل اقتصراد   زایی پایدار، نگاه بلندمدت و مستمر در برنامهکارآفرین، اشتغالبنیان اقتدار آفرین، اقتصاد ارتباط با ابعاد اقتصاد دانش
 مقاومتی برگرفته از اندیشه و بیانات رهبر معظم انقالب

 زمان بندی اجرای پروژه:

 بینی سال بهره برداری: سال شروع:                                                                                  پیش

 اهداف کمی پروژه:

واحد  عنوان هدف

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 

پیش بینی 

59 

پیش بینی 

 های بعدسال

 50 9 0 5 تعداد محصول توسعه محصوالت فناورانه

 5 5 5 1 تعداد محصول تجاری سازی محصوالت فناورانه

 91 51 0 1 تعداد پروژه صنعتانجام پروژه های ارتباط با 

 ثبت اختراع در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
تعداد ثبت 
 اختراع)مورد(

5 0 0 50 

 
 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 عنوان فاز

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار

56 55 59 59 55 
جمع 

 کل
 سایر ملی استانی

تامین و توسعه 
 و زیرساختهاتجهیزات 

1 1111 0111 9111 0111 50111 1 0111 1 

تامین نیروی انسانی 
 موردنیاز

1 1 0111 0111 0111 0111 1 0111 1 

 1 9111 1 3111 9111 9111 9111 1 1 توسعه فضای فیزیکی

اجرای برنامه ها و 
فعالیت ها در راستای 

 اهداف کلی پروژه
1 5911 0011 5111 0111 00111 1 0011 1 

  1 51011 1 10111 55111 50111 51011 5911 1 جمع

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 51این پروژه 



93 
 

 

 

 مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس عنوان پروژه پیشنهادی:

 خلیج فارس دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 کرارآفرینی  توسعه منظور به کشور علمی و انسانی های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه فعالسازی و شرایط تأمین مقاومتی، اقتصاد های سیاست یک بند طبق

 متوسط، و درآمد کم طبقات نقش و درآمد ارتقاء بر تأکید و جمعی همکاریهای تشویق و تسهیل با اقتصادی فعالیتهای در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و
 اساسری  نیراز  ایرن  کننرده  تامین توانند می خوبی به شده ذکر رویکرد با نوآوری مراکز ایجاد. است شده مطرح مقاومتی اقتصاد اصلی  های برنامه از یکی عنوان به

 ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازی پیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی مقاومتی، اقتصاد های سیاست دو بند طبق همچنین. باشد کشور
 در بنیران  دانرش  اقتصراد  اول رتبره  بره  دسرتیابی  و بنیران  دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء منظور به نوآوری
 مری  مرکرز  ایرن  شرود،  منجر بنیان دانش های شرکت ایجاد به تواند می که مرکز این خروجی به توجه با. است شده ذکر مقاومتی اقتصاد راهبردها از یکی منطقه،

 .آورد فراهم را سیاست این شدن اجرایی زمینه تواند

 زمان بندی اجرای پروژه:

 پیش بینی سال بهره برداری:                                                                    سال شروع:              

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

 56پایان سال 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال
 01 51 51 0 تیم هسته نوآور پذیرش شده

 91 51 51 1 تیم پذیرش شده در دوره پیش شتابدهیتیم های 

 01 1 1 1 تیم تیم پذیرش شده در دوره شتابدهی

 51 9 9 1 تیم تیم های موفق خارج شده از مرکز و تشکیل شرکت

 0 5 5 5 دوره برگزاری دوره های کارآفرینی ملی

 5 9 0 0 دوره برگزاری دوره های کارآفرینی استانی
 

 نیاز پروژه: )میلیون ریال(اعتبار مورد 

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
انجام تغییر کاربری 
ساختمان  و عملیات 

 های مربوطه
0111 1 1 1 1 0111 1 1 1 

 ات تامین تجهیز
 مرکز

1 0111 1 1 1 0111 1 1 1 

 اندازی راه ساماندهی
 مرکز

1 111 1 1 1 111 1 1 1 

پذیرش هسته های 
 نوآور

1 311 311 5511 5911 0011 1 311 1 

برگزاری دوره پیش 
 شتابدهی

1 5511 5011 5311 0511 0911 1 5011 1 

برگزاری دوره 
 شتابدهی

1 9011 9111 9311 0511 50311 1 9111 1 

  1 5011 1 91111 0111 5311 5011 51011 0111 جمع
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 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 91این پروژه وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:آخرین 

 

 نفت و گاز پژوهشکده جادیطرح اعنوان پروژه پیشنهادی: 

 خلیج فارس دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:
 ینوآور ینظام مل یکشور و سامانده ینقشه جامع علم یو اجرا یساز ادهیپ ان،یاقتصاد دانش بن یشتازیپهای کلی اقتصاد مقاومتی:  سیاست 0محور  -

 در اقتصاد یور محور قراردادن رشد بهرههای کلی اقتصاد مقاومتی:  سیاست 9محور  -

 و تجربه ینیکارآفر ت،یارتقاء آموزش، مهارت، خالق قیاز طر یانسان هیسهم سرما شیافزاهای کلی اقتصاد مقاومتی:  سیاست 1محور  -
 مشترک نیادیدر م ژهینفت و گاز، بو دیتول یها تیبر حفظ و توسعه ظرف دیتأکهای کلی اقتصاد مقاومتی:  سیاست 50محور 

 زمان بندی اجرای پروژه:

 پیش بینی سال بهره برداری:                                سال شروع:                                                  

 اهداف کمی پروژه:

 عنوان هدف
واحد 

 گیریاندازه

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

های  توسعه زیرساخت دانشی از طریق توسعه گروه
 پژوهشی

های  تعداد گروه
 پژوهشی

0 0 9 0 

 افزایش ارتباط با صنعت
 )قراردادهای بسته شده با صنعت(

 95 55 0 0 تعداد

 افزایش ارتباط با صنعت
 )حجم مالی قراردادها(

 میلیون ریال
 )در هرسال(

0191 0011 0111 51111 

 افزایش ارتباط با صنعت
 های پژوهشی انجام شده( )طرح

 00 5 9 1 تعداد

 ها انتشار نتایج پژوهش
 مجالت معتبر()مقاللت در 

 50 50 0 1 تعداد

 51 0 1 1 تعداد ثبت اختراعات

 55 0 1 1 تعداد بنیان اقماری های دانش ایجاد شرکت

های  توسعه زیرساخت دانشی از طریق توسعه گروه
 پژوهشی

های  تعداد گروه
 پژوهشی

0 0 9 15 

 افزایش ارتباط با صنعت
 )قراردادهای بسته شده با صنعت(

 50 55 0 0 تعداد
 

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

تخصیص و تجهیز 
 فضای فیزیکی

1 5111 0111 1 1 3111 1 0111 1 

ها و  تجهیز آزمایشگاه
تقویت امکانات 

 پژوهشی
1 1 01111 01111 01111 51111 1 01111 1 

 1 5911 1 1911 0011 5011 5911 1 1 توسعه نیروی انسانی

 1 11511 1 00911 00011 05011 11511 5111 1 جمع
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 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 51این پروژه آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه: 
 

)هادی( شهرستان دشتی بمنظور تامین "ساحلیالور "کشت درشت جلبکهای دریایی  در روستای  عنوان پروژه پیشنهادی: 

 ماده اولیه تولید آلژین، فوکوئیدان و کود زیستی برای استفاده در صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی

 خلیج فارس دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

 بر اساس ابالغیه اقتصاد مقاومتی ارکان اصلی آن عبارتند از  
 که این طرح با هدف قرار دادن جامعه روستایی و مرز نشینان غیور این مرز و بوم به این هدف مهم نایل خواهد شد مردمی کردن اقتصاد  -
این طرح با صرفه جویی حاصل شده و جلو گیری از خروج ارز در سالهای اولیه و نیز صادرات در سالهای بعدی  کاهش وابستگی اقتصاد به نفت  -

 اقدام به صادرات کاهش وابستگی به نفت خواهد داشت.
 مدیریت و تعادل در مصرف  -

 زمان بندی اجرای پروژه:

 پیش بینی سال بهره برداری:                               سال شروع:                                                   

 اهداف کمی پروژه:

 گیریواحد اندازه عنوان هدف

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

 111.51 1 1 1 تن/میلیون ریال تولید جلبک

  111.5 1 1 1 تن/میلیون ریال تولید الژین

 اعتبار مورد نیاز پروژه: )میلیون ریال(

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56

مطالعه روستا های 
ساحلی و نمونه 
 گیری محیطی

1  011 1 1 011 1 011 1 

تقویت تیم های 
 نوآوری و هسته ها

1  111 011 1 5011 1 111 1 

سازی محیط آماده 
روستایی برای 

 فعالیت
1  0111 011 1 0011 1 0111 1 

ایجاد پایلوت تولید 
 11آلژین به ظرفیت 

 تن
1  9111 5111 1 0111 1 9111 1 

 1 0911 1 55911 1 9111 0911  1 جمع
 

 آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه:
 این پروژه شروع نشده است.
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 اندازی مرکز رشد فناوری دریاراه عنوان پروژه پیشنهادی: 

 خلیج فارس دانشگاهعنوان دستگاه اجرایی: 

 توسعه اقتصاد دانش بنیانعنوان برنامه ملی: 

 ارتباط پروژه با اقتصاد مقاومتی:

های انسانی و مالی و سرمایهبراساس بند اول از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، راه اندازی مرکز رشد فناوری دریا در راستای بهره گیری از منابع  -
هرا، جهرت   های دانش بنیان جهت اشتغال دانش محور خواهد بود. بر اساس بند دوم از این سیاسرت امکانات علمی کشور در مسیر راه اندازی شرکت

ها در این از مهمترین زیرساخت های الزم برای این موضوع ایجاد گردد. یکیبایست زیرساختدستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه می
ای استان بوشهر در حوزه دریا لزوم راه اندازی مرکز رشد فناوری دریا آشرکار  زمینه مراکز رشد فناوری هستند. از سوی دیگر، با توجه به مزیت منطقه

های مالی من اینکه زمینه الزم برای ارائه حمایتشود. ضهای ساحلی فراهم میگردیده و بستر الزم برای رقابت فناورانه استان بوشهر با دیگر استان
گردد. تمام عوامل یاد شده موجب توانمندی سازی نیروی کار استان گردیده و کسب و کارهای دریایی و خدمات مختلف به اقشار گوناگون فراهم می

 توسعه خواهند یافت. 
های کلی اقتصاد مقاومتی گردیده و های مختلف سیاستی دریا موجب تحقق بندشود، حمایت از راه اندازی مرکز رشد فناورهمانگونه که مشاهده می

 های مختلف دریایی خواهد شد.های مختلفی برای توسعه کارآفرینیِ دریامحور و جنبش فناورانه در حوزهزمینه

 زمان بندی اجرای پروژه:

 پیش بینی سال بهره برداری:                           سال شروع:                                                       

 اهداف کمی پروژه:

 گیریواحد اندازه عنوان هدف

عملکرد تا 

پایان سال 

56 

عملکر د 

55 
 59پیش بینی 

پیش بینی 

 های بعدسال

  0111 0111 0111 1 متر مربع احداث و راه اندازی دانشکده کسب وکار

 )میلیون ریال(اعتبار مورد نیاز پروژه: 

 59منبع تامین اعتبارسال  میزان اعتبار عنوان فاز

 سایر ملی استانی جمع کل 55 59 59 55 56
آغاز ساخت و ساز 

ساختمان مرکز رشد و 
 جانمایی حوضچه کشش

1 0501 1 1 1 0501 1 1 1 

تکمیل و تجهیز 
ساختمان مرکز رشد و 
 ساخت حوضچه کشش

1 1 00111 1 1 00111 00111 1 1 

تکمیل و تجهیز سوله 
حوضچه کشش و 

استقرار واحدهای فناور 
 در ساختمان مرکز رشد

1 1 1 50111 1 50111 1 1 1 

راه اندازی حوضچه 
کشش و خدمات رسانی 

 به واحدهای فناور
1 1 1 1 0111 0111 1 1 1 

 1 1 00111 01501 0111 50111 00111 0501 1 جمع
 

 پروژه:آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی 
 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 51این پروژه 
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 واگذاری پروژه ها
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 مقدمه 

، اقتصاد کشورو محددودیتهای جددی مندابع اعتبداری بخدش عمدومی       ایجا رشد و تحرك در  ،های اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق سیاست

 .باشدهای نیمه تمام بسیار ضروری میبرداری و مدیریت پروژه،بهرهمشارکت بخش خصوصی در تکمیل 

قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی   59به استناد ماده  5/5/0050شورای اقتصاد در جلسه مورخ در همین راستا 

به بخش غیر دولتدی را   ،ایهای سرمایهداراییهای تملکوژهدستورالعمل شرایط واگذاری پر ،شورای اسالمی مجلس 0050( مصوب 5دولت ) 

 تصویب نمود.

های نیمه تمام تی مبنی بر واگذاری  پروژهبه در راستای اجرای ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوم نیز استان  مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

ی با موضوع آیین نامه سامانده 55/9/0050ه مورخ   65055/ت 56650شماره وزیران به محترم و دیگر تکالیف قانونی از جمله مصوبه هیئت 

( قانون الحاق برخدی از مدواد بده قدانون     59ای و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد برای ماده )های سرمایههای تملک داراییو واگذاری طرح

هدای  قدامات گسترده ای را در جهت واگذاری پدروژه ارشناسی استان اگیری از  توان مدیریتی و کاز  مقررات مالی دولت  ،با بهره تنظیم بخش

 .عمرانی انجام داده است

را مورد بررسی قرار می دهدد.بر اسداس ایدن گدزارش در     دولتی به بخش خصوصی های عمرانی گزارش حاضر آخرین وضعیت واگذاری پروژه

پروژه  59، و  59پروژه  زمین چمن مصنوعی در قالب ماده  51ین تعداد پروژه به بخش خصوصی واگذار گردید. که از ا 099تعداد  0056سال 

 در  قالب سایر ظرفیتهای قانونی به بخش خصوصی واگذار شده است.

پروژه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل ورزش و جوانان ،اداره کل شیالت استان،آب و فاضالب شدهری و   565تعداد  0055در سال 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل حمل و نقل و پایانه های اسدتان بده بخدش     اداره کل ارشاد اسالمی،روستایی ، 

 ه است.خصوصی واگذار گردید

 شناسایی گردیده است. 0059پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی در سال  566تعداد با بررسی های صورت گرفته همچنین 
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 0056در سال های اجرایی در واگذاری پروژه های عمرانی خالصه عملکرد دستگاه

 های واگذار شدهتعداد پروژه های شناسایی شده تعداد پروژه دستگاه اجرایی

 1 00 اداره کل ارشاد اسالمی

 01 00 اداره کل شیالت استان

 90 091 اداره کل ورزش و جوانان

 99 000 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 1 59 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر 

 1 00 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر 

 5 0 شرکت آب و فاضالب روستایی

 5 0 شرکت آب و فاضالب شهری

 5 9 شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

 

 0055در سال های اجرایی در واگذاری پروژه های عمرانی خالصه عملکرد دستگاه

 های واگذار شدهتعداد پروژه های شناسایی شده تعداد پروژه دستگاه اجرایی

 5 59 اداره کل ارشاد اسالمی

 5 5 اداره کل شیالت استان

 95 95 اداره کل ورزش و جوانان

 1 0 شهرداری گناوه

 050 055 بهداشتی درمانی استان بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 0 0 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر 

 0 0 شرکت آب و فاضالب روستایی

 0 0 شرکت آب و فاضالب شهری

 0 0 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر
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 0059به بخش خصوصی در سال واگذاری  جهتهای اجرایی دستگاه پروژه های شناسایی شده 

 های شناسایی شدهتعداد پروژه دستگاه اجرایی

 00 اداره کل ارشاد اسالمی

 551 اداره کل ورزش و جوانان

 5 اداره کل منابع طبیعی

 5 اداره کل جهاد کشاورزی

 0 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر 

 00 فنی و حرفه ایاداره کل آموزش 

 5 شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر 

 0 دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 


