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 تعذاد پروشه  دستگاه اجرایی
 اعتبار

 (میلیارد ریال)
 اشتغال

 (نفر)

 42 434 1 شرکت آب و فاضالب شهری

 15 2250 1 شرکت آب و فاضالب روستایی

 2 ایشرکت آب منطقه
6500 5 
210 5 

 2 سازمان جهاد کشاورزی
16124 5377 

3422 702 

 50 420 1 دانشگاه علوم پسشکی و خذمات بهذاشتی درمانی

 6 اداره کل شیالت

1075 250 

6200 865 

180 120 

2450 400 

2000 120 

9500 250 

 - 252 1 اداره کل منابع طبیعی و آبخیسداری

 400 24080 1 اداره کل صنعت، معذن و تجارت

 3 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
22 5 
84 29 

1790 86 

 - 350 1 (ره)اداره کل کمیته امذاد امام خمینی 

 42 72 1 ایاداره کل راهذاری و حمل و نقل جاده

  

 اداره کل بنادر و دریانوردی
3 

2540 160 

530 - 
569 45 

 8968 81054 23 جمع



 ٍاحذ آة شیریي کي در شْرستبى دشتستبى 2احذاث  -1

 تَهاى هیلیارد 43.4 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد
 :عولیبت حجن
 هغیز رٍعتاّای ٍ آتپخؼ ععذآتاد، هىعثی هتز 8500 وي آتؾیزیي احذاث
    هغیز رٍعتاّای ٍ دالىی - ٍحذتیِ هىعثی هتز 6500 وي آتؾیزیي احذاث
 رٍس ؽثاًِ در آب هىعة هتز ّشار 15  تأهیي

 ًفز 42 :اشتغبل
  :فیسیکی پیشرفت

 درصذ 12 دالىی – ٍحذتیِ درصذ، 30 ععذآتاد
 :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل

 ٍ ویلَهتز 6/5 آتپخؼ) .اعت عَالًی آًْا تزای پیؾٌْادی هغیز ٍ تاؽٌذ هی هؾىل دارای تزق ؽثىِ احذاث تزای پزٍصُ دٍ ّز•
  (اًتمال خظ ویلَهتز 7 ٍحذتیِ

  آب ؽزوت تأییذیِ تِ ًیاس ٍ دارًذ را ًخلغتاى ّىتاری 2400 پزٍصُ تزق اس اعتفادُ درخَاعت ٍحذتیِ وي ؽیزیي آب تزای•
 .تاؽٌذ هی تزق ؽزوت ٍ ای هٌغمِ

 آتپخؼ وي ؽیزیي آب پزٍصُ تزای ای هٌغمِ آب اس واًال اس آتگیزی تزای تأییذیِ درخَاعت•
 



 احذاث آة شیریي کي سیراف -2

 تَهاى هیلیارد 225  :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

 رٍس ؽثاًِ در آب تَلیذ هىعة هتز ّشار 28  تأهیي :عولیبت حجن

   ًفز 15 :اشتغبل

 درصذ20  :فیسیکی پیشرفت

 :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل
  ؽذُ توام ّشیٌِ تز آى احزات ٍ ّا لیوت افشایؼ•

  ؽَد پزداخت ؽزوت ایي تِ آب خزیذ پیؼ تاتت اعتثاری تَدُ همزر . تاؽذ ًوی هَجَد پزٍصُ اداهِ تزای السم ًمذیٌگی•
 .اعت ؽذُ هحمك آى تَهاى هیلیارد 4 تاوٌَى وِ (تَهاى هیلیارد 50)

 



 احذاث شجکِ آثیبری ٍ زُ کشی سذ رییسعلی دلَاری -3

 
 

 تَهاى هیلیارد 650  :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

   :عولیبت حجن
 ّىتار 100 ٍ ّشار 10 آتپخؼ وؾی سُ ٍ آتیاری ؽثىِ تىویل

 ّىتار 700 ٍ ّشار 8 ؽثاًىارُ وؾی سُ ٍ آتیاری ؽثىِ تىویل

   :فیسیکی پیشرفت

 درصذ 35 حفاظتی تٌذّای درصذ، 4 ّا ؽثىِ



 تکویل خط اًتقبل ٍ ثْیٌِ سبزی ایستگبُ پوپبش حبج هْذی -4

 
 تَهاى هیلیارد 21  :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد
   :عولیبت حجن

 ویلَهتز 5.4 عَل تِ اًتمال خظ احذاث•
 وٌٌذُ هتعادل هخشى احذاث•
 تزداری تْزُ عاختواى احذاث•

   :فیسیکی پیشرفت
 تىویل ایغتگاُ عاسُ•
 درصذ 50 اًتمال خظ•
 ّا الىتزٍپوپ خزیذ•



 تَهاى هیلیارد 1612 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد
   :عولیبت حجن 

  21 ٍععت در ؽاپَر رٍدخاًِ حاؽیِ اراضی ٍ ؽثاًىارُ ولل، آتپخؼ، وؾی سُ ٍ آتیاری ؽثىِ ًخیالت، آتیاری ؽیَُ اصالح
 (آتپخؼ پایلَت ّىتار 170 ععذآتاد، ّىتار 2400) ّىتار ّشار

 ؽغلی فزصت ًفز 5377 تخثیت، ًفز 6813 :اشتغبل
 :فیسیکی پیشرفت

 ّىتار 2400 عغح در ععذآتاد 4 ٍ 3 فزعی ّای ؽثىِ احذاث
 آتپخؼ ًخیالت آتیاری ؽیَُ اصالح ّىتاری 170 پایلَت احذاث

 :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل
 اخیز عیغتن دٍ در عزح تىویل تِ تَجِ تا آب تأهیي جْت ای هٌغمِ آب ؽزوت ّوىاری عذم•
   عیغتن حفظ ٍ ًگْذاری جْت تزدار تْزُ تِ آب حك عَم یه اختصاؿ عذم•

 

 

 طرح تحَل کشبٍرزی در شْرستبى دشتستبى   -5



 
 تَهاى هیلیارد 342 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

 ّىتار 300 :عولیبت حجن

  ًفز 702 :اشتغبل

   درصذ 20  :فیسیکی پیشرفت

 :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل
   ای هٌغمِ آب ؽزوت اس وي آتؾزیي جذیذ صذٍرهجَس عذم•

 هعتثز آتی تأهیي عذم تذلیل همیاط وَچه ّای گلخاًِ تِ تغْیالت اختصاؿ عذم•

 

 

 احذاث گلخبًِ در اغلت شْرستبى ّبی استبى  -6



 احذاث کلیٌیک تخصصی ٍ فَق تخصصی ثَشْر -7

 

 تَهاى هیلیارد 420  :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

 تلَن 2 در هغة 44 ؽاهل درهاًی فضای هزتع هتز 6500 احذاث :عولیبت حجن

 ًفز 50 :اشتغبل

 A تلَن در درصذ 75  :فیسیکی پیشرفت

   :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل

  پزداخت در عالِ یه حذالل تأخیز .اعت پاییي تاوٌَى آى فیشیىی پیؾزفت ٍلی تَدُ 1398 عال پزٍصُ ایي اتوام تیٌی پیؼ

 ؽذُ وار لغوتْای اس تزخی اعتْالن ٍ  عزح ّای ّشیٌِ افشایؼ ٍ پزٍصُ ایي تزای ؽذُ هصَب تغْیالت

 



 زیبرتزیرسبختْبی شْرک شیالتی اجرای  -8
 ( ّکتبری 2ّکتبر ٍ در هسارع  80) 

 
 تَهاى هیلیارد 107 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

 وؼ، سُ ٍ آتزعاى ّای واًال حفاظتی، دایه دعتزعی، راُ ؽاهل ّىتار 140 عغح در ّا سیزعاخت اجزای :عولیبت حجن
   هیگَ پزٍرػ هشارع احزاث ٍ ّا جادُ ٍ ّا واًال رٍی تز پل احذاث هشارع، تیي جادُ داخلی، ؽثىِ تزق، اًتمال خظ

 ًفز 250 :اشتغبل

 حفاظتی دایه احذاث ، درصذ 10   :فیسیکی پیشرفت

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ

 عذم تأهیي اعتثار  دٍلتی تزای تىویل عولیات اجزایی  •

 اعتزاضات هزدم هحلی  •

 



 زیرسبختْبی شْرک شیالتی رٍد شَر شوبلی  اجرای  -9

 
 هیلیارد تَهاى 620 :پرٍشُاعتجبر ثرآٍرد 

   ٍ آتزعاى ّای واًال حفاظتی، دایه دعتزعی، راُ ؽاهل ّىتار 2700 عغح در ّا سیزعاخت اجزای :عولیبت حجن
 هیگَ پزٍرػ هشارع احزاث ٍ ّا جادُ ٍ ّا واًال رٍی تز پل احذاث هشارع، تیي جادُ داخلی، ؽثىِ تزق، اًتمال خظ وؼ، سُ

   ًفز 1380 :اشتغبل

 درصذ ؽاهل جادُ دعتزعی ٍ تخؾی اس واًال 15: پیشرفت فیسیکی

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ
 هجتوع تزق تأهیي تِ هزتَط هؾىالت•

   هیلیارد ریال   1140لاتل تَجِ ّشیٌِ احذاث سیز عاخت عزح تِ افشایؼ •



   3زیرسبخت ّبی آثسی پرٍری دلَار تکویل  -10
 (  ّکتبر 50فبز اٍل ) 

 
 تَهاى هیلیارد 18 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

 ّىتار 200 عغح در ّا سیزعاخت تىویل :عولیبت حجن

 ًفز 120 :اشتغبل

 سّىؼ ٍ آتزعاى واًال درصذ 45  :فیسیکی پیشرفت

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ 

 (تاؽذؽثىِ تزق تِ ایي پزٍصُ هٌَط تِ راُ اًذاسی پغت دلَار هی اجزای )تأهیي تزق هؾىل 

 

  



  احذاث هسارع پرٍرش هیگَ در سبیت شیف ٍ تَسعِ شیف -11

 
 هیلیارد تَهاى 245: پرٍشُاعتجبر ثرآٍرد 

 ّىتار 700در عغح (  عایت تاهذاد)احذاث هشارع ٍ تىویل سیزعاخت ّای عایت تَععِ ؽیف : عولیبتحجن 

 ًفز  120: اشتغبل

 هشرعِ پزٍرػ هیگَ 14درصذ ؽاهل احذاث واًال آتزعاى ٍ احذاث   40: پیشرفت فیسیکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تَسعِ طرح پرٍرش هبّی در قفس پرٍتئیي گستر سیٌب -12

 
 (هیلیَى دالر 10+ هیلیارد تَهاى 150)هیلیارد تَهاى  200 :پرٍشُاعتجبر ثرآٍرد 
 (تي 2000عالجاری)ّشار تي  20تَلیذ عاالًِ : عولیبتحجن 

 ًفز 120: اشتغبل
 لفظ آهادُ ًصة 11تي ًصة ٍ  500لفظ تا ظزفیت  4درصذ تعذاد  20 : پیشرفت فیسیکی

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ
 هؾىل در تأهیي تغْیالت هَرد ًیاس  •
 هؾىل در تأهیي تچِ هاّی هَرد ًیاس•
 ( تیوِ ایزاى)عذم پزداخت خغارت تَعظ تیوِ گذار •
 هایلی عاحل 7هایلی تِ حذٍد  13اس فاصلِ لفظ ّا درخَاعت جاتجایی هحل اعتمزار •
 



 دیلن شوبلی  زیرسبخت ّبی آثسی پرٍری تکویل  -13
 (  ّکتبر 60حذٍد  1فبز )

 
 

 هیلیبرد تَهبى 950: پرٍشُاعتجبر ثرآٍرد 
ؽاهل راُ دعتزعی، دایه حفاظتی، واًال ّای آتزعاى ٍ سُ وؼ، ّىتار  700اجزای سیزعاخت ّا در عغح  :حجن عولیبت

 هشارع پزٍرػ هیگَاحذاث ٍ خظ اًتمال تزق، ؽثىِ داخلی، جادُ تیي هشارع، احذاث پل تز رٍی واًال ّا ٍ جادُ ّا 
 ًفر 1000: اشتغبل

 درصذ 5: پیشرفت فیسیکی
 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ

 .اعتٌَّس واری تَعظ عزهایِ گذار اًجام ًؾذُ هتأعفاًِ تِ دلیل اعتزاضات هزدهی 



 اجرای عولیبت آثخیسداری ٍ حفبظت خبک -14

 
 

 هیلیارد تَهاى 25.2: پرٍشُاعتجبر ثرآٍرد 

 ّشار ّىتار   55اًجام عولیات آتخیشداری در عغح  : عولیبتحجن 

 درصذ   40تا  10 : پیشرفت فیسیکی



 
 هیلیارد تَهاى 2408 :پرٍشُاعتجبر ثرآٍرد 

 صٌعتی، تَلیذ ًیتزٍصى، تَلیذ َّای فؾزدُ، ؽیزیي عاسی آب ٍ تَلیذ آب صٌعتی  تَلیذ اوغیضى :  عولیبتحجن 

 ًفز  400: اشتغبل

 درصذ 100 : فیسیکیپیشرفت 

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ
تحزین ّای تیي الوللی اس جولِ هَارد هحذٍدوٌٌذُ جْت ٍاردات هاؽیي آالت ٍ تجْیشات خارجی هَرد ًیاس اعت وِ تاعج  

 .افشایؼ ّشیٌِ ّای ؽزوت هی ؽَد 

 

 راُ اًذازی ٍاحذ یَتیلیتی هتبًَل کبٍُ  -15



 اقبهتگبُ ثَم گردی قلعِ سی ًیساحذاث  -16

 
 

 هیلیارد تَهاى 2.2: اعتجبر پرٍشُثرآٍرد 
 اتاق ٍ رعتَراى عٌتی 12هتز هزتع فضای الاهتی،  4000احذاث : حجن عولیبت

 ًفز 5: اشتغبل
 درصذ 90 : فیسیکیپیشرفت 

 :  هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ
  هیلیارد 1 هثلغ ٍ اًذ ًوَدُ دریافت اهیذ وارآفزیٌی صٌذٍق اس تغْیالت تَهاى هیلیَى 500 ایؾاى) جذیذ تغْیالت دریافت•

 .(دارًذ درخَاعت عیٌا تاًه اس ًیش تَهاى
  ٍام دریافت رٍی تز اًصار تاًه تا وِ تاؽذ هی تجْیشات خزیذاری خصَؿ در اعتثار ووثَد خصَؿ در اصلی هؾىل•

 اًذ ًزعیذُ ًتیجِ تِ ٌَّس



 آقبثبثبییّتل احذاث  -17

 
 هیلیارد تَهاى 8.4 : اعتجبر پرٍشُثرآٍرد 

 تخت 60اتاق،  32هتز هزتع فضای الاهتی،  2400 : عولیبتحجن 

 ًفز 29: اشتغبل

 درصذ 80: پیشرفت فیسیکی

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ
 .خاصی در هَرد ایي ّتل ٍجَد ًذارد ٍ پیؾزفت فیشیىی لاتل لثَلی داردهؾىل •

 

 



 ّتل پترٍجناحذاث  -18

 
 هیلیارد تَهاى 180: اعتجبر پرٍشُثرآٍرد 
 تخت 1000اتاق ٍ  392الاهتی، هتز هزتع فضای  2900احذاث : عولیبتحجن 

 ًفز  86: اشتغبل
 درصذ 85: پیشرفت فیسیکی

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ
 هیلیارد ریال 240عذم تاهیي تغْیالت هتون تِ هثلغ •
 الشام ؽزوت تزق هٌغمِ ای فارط تِ خزیذ هلشٍهات اس یه ؽزوت پیواًىاری خاؿ           : هؾىل تاهیي تزق •
 تزاتز 3ّشیٌِ ّای اجزای ایي عولیات تِ حذٍد افشایؼ •
 عزدرگوی در دریافت هجَس ّای السم تزای احذاث تٌذر تفزیحی•
 تَعظ دٍلت تعزیض جادُ جلَی ّتل•
  هؾىل خاصی در هَرد ایي ّتل ٍجَد ًذارد ٍ پیؾزفت فیشیىی لاتل لثَلی دارد•

 
 



 
 

 تَهاى هیلیارد 93.8 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد
 (رُ)خویٌی اهام اهذاد وویتِ پَؽؼ تحت هذدجَیاى تزای هغىي 2000 احذاث :عولیبت حجن

 (ؽَد هی تىویل عال پایاى تا وِ تَدُ ٍاحذ 1000 اٍل عال تعْذ) درصذ 35  :فیسیکی پیشرفت
 
 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ 
 .ٍاحذّاسیزتٌای پاییي تِ دلیل عذم صذٍر پزٍاًِ عاختواًی تَعظ تزخی اس ؽْزداری ّا •
ًمؾِ تأییذ اس آًجا وِ تیپ ًمؾِ ای ّوِ عاختواى ّا یىی اعت تزخی ؽْزداری ّا صذٍر پزٍاًِ عاختواًی را هٌَط تِ •

 .تَعظ عاسهاى هٌْذعی هی داًٌذ وِ ّشیٌِ ّای جاًثی تزای هذدجَیاى ایجاد هی وٌذ 
 .اعتافشایؼ چؾوگیز لیوت هصالح ٍ دعتوشدّا تْذیذی جذی تزای رعیذى تِ اّذاف پزٍصُ •
 

 احذاث هسکي هذدجَیبى -19



 
 

 تَهاى هیلیارد 7.2 :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد
 هحَر در ًضاد تَؽْزی هجتوع گٌاٍُ، – دیلن هحَر در هعتوذ هجتوع ؽاهل رفاّی خذهات هجتوع 4 احذاث :عولیبت حجن
 تزاسجاى -تَؽْز هحَر در رٍعتایی تعاًٍی اتحادیِ هجتوع ؽیزاس، -تزاسجاى هحَر در رتثِ هجتوع ریگ، تٌذر -تَؽْز

 ًفز 42 :اشتغبل

  :فیسیکی پیشرفت
 درصذ 100  رٍعتایی تعاًٍی اتحادیِ ٍ درصذ 95 رتثِ درصذ، 90 سادُ تَؽْزی درصذ، 80 هعتوذ

 :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل
 ٍ رتثِسادُ تَؽْزی ّای هعتوذ، پزٍصُ تغزیع در پزداخت تالیواًذُ تغْیالت 

 هجتوع خذهبت رفبّی در سطح استبى 4احذاث  -20



 
 هیلیارد تَهاى 254  :اعتجبر پرٍشُثرآٍرد 
 :  عولیبتحجن 
 واًتیٌز در عال TEUّشار  300جْت ایجاد ظزفیت ّشار تٌی  50هتز اعىلِ واًتیزی  300احذاث 

 ایجاد فضاّای اداری ٍ تأعیغاتی اس جولِ اًثار واًتیٌزی
 ًفز 160: اشتغبل

 درصذ 48: پیشرفت فیسیکی
 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ

 افشایؼ لیوت ارس ٍ هصالح جْت اًجام عولیات عوزاًی در دٍرُ عاخت ٍ عاس پایاًِ  •
 ًیاس تِ اصالح هذل هالی لزارداد عزهایِ گذاری تا تَجِ تِ افشایؼ لیوت ّا  •

 

 (   1فبز ) احذاث پبیبًِ کبًتیری هجتوع ثٌذری ًگیي  -21



 
 تَهاى هیلیارد 53  :پرٍشُ اعتجبر ثرآٍرد

  واًال ٍ داخلی ارتثاعی ّای ؽثىِ ٍ تزق پغت احذاث دعتزعی، جادُ ؽاهل سیزتٌایی تأعیغات احذاث :عولیبت حجن 
   عغحی ّای آب دفع ّای

 درصذ 14.25  :فیسیکی پیشرفت

 :پرٍشُ اجرای هشکالت ٍ هسبئل
   تاسار ّای لیوت در ًاتغاهاًی ٍ ًَعاى•

   هصالح حول خصَؿ در ًاتغاهاًی ٍ ًَعاى•

 

 

 پرٍشُ تأسیسبت زیرثٌبیی جسیرُ ًگیي    -22



 هیلیارد تَهاى 57  :اعتجبر پرٍشُثرآٍرد 

 ّشار تي 700عولیات ًگْذاری، تارگیزی ٍ تخلیِ هحوَلِ ّای صادراتی تِ هیشاى  : عولیبتحجن 

 ًفز 45: اشتغبل

 :  پیشرفت فیسیکی
 هتز 700احذاث راُ دعتزعی تِ هحذٍدُ عزح تِ عَل  -

 هتز   1450اجزای دایه حفاظتی تِ عَل  -

 ّشار تٌی   35الیزٍتی پای اعىلِ  -

 ّىتار 18اعتحصال پغىزاًِ تِ هیشاى  -

 پغىزاًِهحَعِ تغغیح ٍ تغتز عاسی عولیات -

 ّشار تٌی  35هًَتاص لَلِ ّای ویغیٌگ اعىلِ عولیات -

 :هسبئل ٍ هشکالت اجرای پرٍشُ  
 افشایؼ لیوت ارس ٍ هصالح جْت اًجام عولیات عوزاًی در دٍرُ عاخت ٍ عاس پایاًِ  •

 ًیاس تِ اصالح هذل هالی لزارداد عزهایِ گذاری تا تَجِ تِ افشایؼ لیوت ّا  •

 پرٍشُ احذاث پبیبًِ صبدراتی ٍ تراًسیتی    -23



 نتایج

اقدامات و 
 روش ها

سپاسگزاریم شما توجه حسن از  


