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مد  عمل  "ی  تی ریخالصه گزارش  تول  یات یبرنامه   استان خوزستانراه و شهرسازی  بخش    د یجهش 

1399 " 

 

اساتان خوزساتان راه و شهرساازی  بخاش  گزارش حاضر باا هادت تادوین برناماه عملیااتی جهاش تولیاد  

گیاری از روش تحقیاآ آمیختاه یاک واارجوو مفهاومی بارای جهاش تولیاد طراحی شده است. با بهاره  

مزیات نسابی باا توجاه باه کادهای   هاایتعریف شده اسات. آنگااه بار پایاه آن مادل مفهاومی از ن ریاه  

آیسیک مرتبط باا بخاش صانعت، معادن و ت اارت و مادل مزیات رااابتی مایکال پاورتر  اساتفاده شاده 

 هاای بهارههاای جدیاد ، ارتقاای ررفیاتذاری )ای ااد ررفیاتگااست. بهبود فضای کسب و کار، سارمایه

  بااه عنااوان مهمتاارین عواماال تاااثیر C+I+G{X-M}وری ، ثبااات سیاساای و اجتماااعی و تقاضااای کلاای )

شناسای و تحلیال شارایط باین گذار بر تحریک بخاش عرضاه و تقاضاای جهاش تولیاد بار اساا  آسایب

در  راه و شهرسااازینتی ااه آن تاادوین برنامااه المللاای، ملاای و اسااتان خوزسااتان بررساای شااده اساات. 

و بنااادر و  بااازآفرینی شااهری ،محااور فناای و اجرایاای، بخااش شهرسااازی، راه اصاالی، راه روسااتایی شااش

 بینی شده است:در االب اهدات کمی و کیفی زیر پیشدریانوردی 

هاای نسابی ااتصااد اساتان، رواباط پی این در بخش اهدات کیفی تاکیاد بار ساه اولویات مزیات 

وری و فناااوری اطالعااات، براااراری هااا اصاالی و فرعاای، بهاارهو پسااین ااتصااادی در بااین بخااش

ارتباااب بااین اهاادات اسااناد باندسااتی ماننااد سااند برنامااه ش اام، سااند ااتصاااد مقاااومتی، سااند 

اشتغال فراگیر، سند مقابلاه باا بیمااری کروناا و برناماه عملیااتی بخاش هاای مختلاف ااتصاادی 

بالفعاال ،  و بنکاههااای تولیاادی هااای اصاالی ااتصااادرفااع والش یااا کاااهش وک ااور و اسااتان، 

هاای نیماه تماار در اولویات، هاا و پاروژههاای راکاد و باال اساتفاده، تکمیال طار کردن ررفیت

،صاادرات کانهاای تولیادی اساتان باه خاارت ، اساتفاده از تاوان و ررفیات ارتقای سطح فنااوری

در انتخاااو و تعیااین  د اسااتان اساات.بخااش خصوصاای از اهاادات کیفاای پااروژه جهااش تولیاا

های منااابع هااای ایاان برنامااه در سااال جهااش تولیااد، بااا عنایاات بااه محاادودیتهااا و پروژهطر 

هااای بااا پی اارفت فیزیکاای بااان و های مهاام ازجملااه طر مااالی، کوشااش شااد تااا همااه شاااخ 

ی، اونقاال و ترانزیاات )اعاام از ریلاای و جااادهتاایثیر و اامگیر در توسااعه شاابکه شااریانی حمل

دریااای و هااوایی ، افاازایش ضااریب ایمناای و کاااهش حااوادث فااوتی وجرحاای، توجااه بااه مناااطآ 

های های ماارثر در کاااهش هزینااهمحاارور در وااارووو آمااایش ساارزمینی، توسااعه زیرساااخت

های مختلاف ازجملاه صانایع ومعاادن، گردشاگری، صاادرات، روناآ باازار مساکن تولید در بخش

های ان ااار شااده طاای ساانوات طااوننی در گذاریاز ساارمایهباارداری بهینااه وساااز، بهرهو ساخت

یااا حااداکار پایااان  1399باارداری تااا پایااان سااال تمار کااه اابلیاات اتمااار و بهرههااای نیمااهطر 

د تایثیر مساتقیم برآینا پاذیری تایمین اعتباار موردنیااز و  ندوره دولت دوازدهام را دارناد باا امکا
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 توجه کافی ارار گیرد. یاغیرمستقیم معنادار بر جهش تولید مورد

محاور و بخاش   ه اتدر  راه و شهرساازی  هاای عملیااتی بخاش  در بخش کمای برناماه فعالیات 

، شهرساااازی، راه اصااالی، راه روساااتایی، باااازافرینی شاااهری و بناااادر یعنااای فنااای و اجرایااای)

ه و ژپاارو  53، برنامااهشااش  اسااتان خوزسااتان و در االااب  ، راه آهاان و راهااداریودریااانوردی

مع کال اعتباارات ماورد نیااز بارای تحقاآ پاروژه هاا و برناماه هاای اداره کال جعملیاتی و    طر 

 است/میلیارد یال  16948راه و شهرسازی بالغ بر 
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 مقدمه 

بخااش راه و شهرسااازی در گاازارش حاضاار تااالش گردیااده در راسااتای تاادوین برنامااه جهااش تولیااد 

بااا بهااره گیااری از روش آوری، تحلیاال و نتی ااه گیااری شااود. جمااعاطالعااات نزر اسااتان خوزسااتان 

 تحقیآ آمیخته یک وارجوو مفهومی برای جهش تولید تعریف شده است. 

هاای نسابی ااتصااد اساتان، رواباط پی این و تاکیاد بار ساه اولویات مزیات  ایان پاروژهدر بخش اهدات   

وری و فنااوری اطالعاات، برااراری ارتبااب باین هاا اصالی و فرعای، بهارهپسین ااتصاادی در باین بخاش

ساند ااتصااد مقااومتی، ساند اشاتغال فراگیار، ساند اهدات اساناد باندساتی مانناد ساند برناماه ش ام،  

 کااهش و یاامقابله با بیمااری کروناا و برناماه عملیااتی بخاش هاای مختلاف ااتصاادی ک اور و اساتان،  

هاای راکاد و باال اساتفاده، بالفعال کاردن ررفیات،    و بنکاههاای تولیادی  هاای اصالی ااتصاادرفع والش

،صاادرات کانهاای تولیادی لویات، ارتقاای ساطح فنااوریهاای نیماه تماار در اوهاا و پاروژهتکمیل طار 

اسااتان بااه خااارت ، اسااتفاده از تااوان و ررفیاات بخااش خصوصاای از اهاادات کیفاای پااروژه جهااش تولیااد 

هاای ایان برناماه در ساال جهاش تولیاد، باا عنایات باه هاا و پروژهدر انتخاو و تعیاین طر   استان است.

هااای بااا پی اارفت های مهاام ازجملااه طر اخ های منااابع مااالی، کوشااش شااد تااا همااه شاامحاادودیت

ونقاال و ترانزیاات )اعاام از ریلاای و فیزیکاای بااان و تاایثیر و اامگیر در توسااعه شاابکه شااریانی حمل

ای، دریاای و هاوایی ، افازایش ضاریب ایمنای و کااهش حاوادث فاوتی وجرحای، توجاه باه منااطآ جاده

های تولیااد در ر کاااهش هزینااههای ماارثر دمحاارور در وااارووو آمااایش ساارزمینی، توسااعه زیرساااخت

وساااز، هااای مختلااف ازجملااه صاانایع ومعااادن، گردشااگری، صااادرات، رونااآ بااازار مسااکن و ساختبخش

تمار کااه هااای نیمااههای ان ااار شااده طاای ساانوات طااوننی در طر گذاریباارداری بهینااه از ساارمایهبهره

دوره دولاات دوازدهاام را دارنااد بااا یااا حااداکار پایااان  1399باارداری تااا پایااان سااال اابلیاات اتمااار و بهره

د تاایثیر مسااتقیم یاغیرمسااتقیم معنااادار باار جهااش تولیااد برآیناا پااذیری تاایمین اعتبااار موردنیاااز و نامکا

 مورد توجه کافی ارار گیرد.

در شاش محاور فنای و اجرایای، بخاش شهرساازی، راه اصالی،   راه و شهرساازینتی ه آن تادوین برناماه  

بیناای ری و بنااادر و دریااانوردی در االااب اهاادات کماای و کیفاای زیاار پاایشراه روسااتایی، بااازآفرینی شااه

 شده است:
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   1399استان خوزستان  هدف از جهش تولید در زمینه راه و شهرسازی

راهبردهااای اصاالی جهااش تولیااد در زمینااه راه و شهرسااازی اعااال  شااده در اسااناد  .1

، و سااازمان ) وزرات راه و شهرسااازی، وزارت کشااور 99باالدسااتی برنامااه سااال 

 مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان خوزستان و ...( کدامند؟

 های جهش تولید راه و شهرسازی خوزستانها و پروژه رنامهرسی بب .2

 

 استان خوزستان بررسی شده است.  راه و شهرسازیدر ادامه این گزارش برنامه عملیاتی جهش تولید 

 

 1399ازی استان خوزستانشرح خدمات برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرس
 

  1399استان خوزستان راه و شهرسازی های تحلیل عملکرد شاخص .1

راه و توسااعه تولیااد و تعمیاا  ساااخت و تکمیاال زنجیااره ارزش داخلاای در  .2

 بخش های صنعت، کشاورزی و خدماتشهرسازی 

 راه و شهرسازی توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت صادرات و واردات  .3

 راه و شهرسازی  وریود بهره توسعه فناوری و بهب .4

 راه و شهرسازی مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری  .5

 راه و شهرسازی گذاری تأمین مالی و توسعه سرمایه .6

 راه و شهرسازی بررسی گردشگری و میراث فرهنگی  .7

هاای راکاد و باالاساتفاده در بخاش هاای تولیادی و بررسی بالفعل کردن ظرفیات .8

 شهرسازی  راه وکشاورزی استان 

هاای منادرد در هاا و مزیاتبررسی و انطباق پروژه پیشنهادی مبتنای بار ظرفیات .9

 راه و شهرسازی سند اجرایی آمایش سرزمین استان 

راه و بررساای اناارژی )ظرفیاات تولیااد باارق و گاااز و ...( و بهااره وری آن در  .10

 شهرسازی 

راه و بررساای زمینااه هااای اسااتفاده  ازتااوان و ظرفیاات بخااش خصوصاای  .11

 سازی شهر

راه و بررساای و اولویاات دادن تکمیاال طاارح هااا و پااروژه هااای نیمااه تمااا   .12

 شهرسازی 

بررسی میزان سازگاری پروژه پیشانهادی باا محادودیت تاامین مناابع ماالی و  .13

 در حوزه راه و شهرسازی اعتبارات بخصوص در شرایط تحریم و کرونا 
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    1399ن هدف از جهش تولید در زمینه راه و شهرسازی استان خوزستا

 

 راهبردهای اصلی جهش تولید در زمینه راه و شهرسازی د راسناد باالدستی 

 

راهبردهااای اصاالی جهااش تولیااد در زمینااه راه و شهرسااازی اعااالر شااده در در ادامااه بااه بررساای 

) وزرات راه و شهرسااازی، وزارت ک ااور، و سااازمان ماادیریت و  99اسااناد باندسااتی برنامااه سااال 

 شود. پرداخته میاستان خوزستان و ...   برنامه ریزی ک ور و

به گزارش مرکاز اطاالر رساانی، رواباط عماومی و اماور باین الملال ساازمان برناماه و بودجاه ک اور 

دکتاار محمااد باااار نوبخاات در حاشاایه معاااون رساایه جمهااور و رساایه سااازمان برنامااه و بودجااه ک ااور 

حضااور وزیاار راه و شهرسااازی در  ریزی جهااش تولیااد کااه باااپن مااین جلسااه سااتاد راهبااری و برنامااه

های وزارت راه و شهرسااازی در سااازمان برنامااه و بودجااه برگاازار شااد گفاات: در ایاان جلسااه برنامااه

هایی از جملااه در راساتای تحقاآ جهاش تولیاد مطاار  شاد. بار ایان اساا  ه اات محاور شاامل برناماه

 .د هاااای نیماااه تماااار اراساااه شاااحاااوزه ریااال، مساااکن و غیاااره باااا تمرکاااز بااار تکمیااال طر 

کیلااومتر ریاال جدیااد ماای تااوان افتتااا  کاارد و همچنااین  400ها هااا هاازار و باار مبنااای ایاان برنامااه

اسات. از ساوی دیگار برناماه   شاده  مطار   آهان  خاط   کیلاومتر  هازار   ای برای دو بانده و یا تکمیالبرنامه

هاازار واحااد  300کیلااومتر بزرگااراه و همچنااین  850کیلااومتر آزادراه و  600ریاازی باارای افتتااا  

 .مسکونی ان ار شده است
 

 

 ساااار فصاااال در وزارت راه بااااا هاااادف تحقاااا  جهااااش تولیااااد 8۵تعریاااا  

ریزی جهاش تولیاد در ساازمان برناماه وزیر راه و شهرساازی در پن ماین جلساه ساتاد راهباری و برناماه

سرفصال مختلاف در وزارت خاناه باا هادت تحقاآ شاعار ساال خبار   85و بودجه برگازار شاد، از تعریاف  

 .داد

هااای نیمااه تمااار کااه اثاارات ملمااو  باارای توسااعه ک ااور دارد اسااتخرات بااا بیااان اینکااه، پروژهاسااالمی 

 اولویاات بااا  هااایی کااه بااا مساااعدت دولاات میتوانااد بااه ساارعت تکمیاال شااودشااده اساات، گفاات: پروژه

 .ار وزارت راه و شهرسااااازی ااااارار گرفتااااه اسااااتکاااا دسااااتور در ایجاااااده و ریلاااای طرحهااااای

 14تخاات در االااب  2600وزارت خانااه امکااان افاازوده شاادن  هایوی گفاات: باار اسااا  برنامااه

 .میلیااااارد تومااااانی فااااراهم شااااده اساااات 800بیمارسااااتان جدیااااد بااااا تااااامین اعتبااااارات 

هازار واحاد مساکونی در بافات فرساوده ک اور   100حادود    99به گفته وزیار راه و شهرساازی، در ساال  

تسااهیالت ن ااار بااانکی بااه بخااش  درصااد از منااابع و 20وی افاازود: تخصاای   .باارداری خواهااد شااد بهره

ساختمان در سال جااری باه فاراهم شادن مساکن بارای اا اار مساتوب و محارور کماک جادی خواهاد 

 .کرد
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ریزی و ماادیریت منااابع وزارت راه و شهرسااازی در امیرمحمااود غفاااری، معاااون برنامااه

  13:43 - 1399تیااار  29یک ااانبه )، اه و شهرساااازیپایگااااه خباااری وزارت روگو باااا خبرنگاااار گفااات

های ایان وزارتخاناه در ساال جهاش تولیاد ارهاار داشات: باا عنایات باه تعیاین درخصوص آخرین برنامه

اعاالر  1399عنوان شاعار ساال کاه باا تادبیر مقاار مع ام رهباری باه  "جهش تولیاد "موضور استرتژیک  

هااای اری، بااا دسااتور مقااار عااالی وزارت، فعالیتجمن ور تحقااآ ایاان اماار، از ابتاادای سااالشااد و بااه

 مضاعفی از سوی این وزارتخانه ان ار گرفت.

ریزی و ماادیریت منااابع وزارت راه و شهرسااازی از اولااین روز وی افاازود: در همااین راسااتا معاااون برنامااه

ریزی ف اارده باارای تحقااآ تر نساابت بااه برنامااهبااا جاادیت هروااه تمااار 1399کاااری در ابتاادای سااال 

ونقاال و مسااکن و های وزارتخانااه در بخااش حملات سااال جهااش تولیااد و تهیااه وااارووو برنامااهاهااد 

در حضااور  1399فااروردین  12شهرسااازی اااادار و نسااخه اولیااه برنامااه مااذکور را طاای جلسااه مااور  

 جمهور و رییه سازمان برنامه و بودجه ک ور اراسه کرد.معاون رییه

ریزی و مادیریت مناابع راه و شهرساازی و تعیاین معااون برناماه  وی در ادامه با اشااره باه باه اباالی وزیار

عنوان جان ااین وزیاار در سااتاد جهااش تولیااد ایاان وزارتخانااه تصااریح کاارد: دبیرخانااه سااتاد راهبااردی بااه

شاده، باا محوریات دفتار هاای تعیینهاا و پروژهسال جهاش تولیاد بارای پیگیاری اماور مرباوب باه طر 

 یل شد.ریزی در این معاونت ت کبرنامه

های تابعااه وزارت متبااور و بااا ها و شاارکتغفاااری گفاات: بااا هماااهنگی معاونااان و روسااای سااازمان

های همراهاای و مساااعی ماادیران و کارشناسااان سااازمان برنامااه و بودجااه ک ااور، طاای برگاازاری ن ساات

ونقاال و هااای حملمتعاادد، م موعااه برنامااه عملیاااتی جهااش تولیااد در وزارت راه و شهرسااازی در بخش

های جهاش تولیاد  نهاایی و باا تیییاد ریاسات تارین پی ارانعنوان یکای از مهمسکن و شهرساازی )باهم

 جمهور، به سازمان برنامه و بودجه ک ور ابالی شد.

ریزی و ماادیریت منااابع وزارت راه و شهرسااازی ارهااار داشاات: در انتخاااو و تعیااین معاااون برنامااه

های منااابع مااالی، تولیااد، بااا عنایاات بااه محاادودیتهااای ایاان برنامااه در سااال جهااش هااا و پروژهطر 

هاای باا پی ارفت فیزیکای باان و تایثیر و امگیر در های مهام ازجملاه طر کوشش شد تا همه شااخ 

ای، دریااای و هااوایی ، افاازایش ونقاال و ترانزیاات )اعاام از ریلاای و جااادهتوسااعه شاابکه شااریانی حمل

اطآ محاارور در وااارووو آمااایش ضااریب ایمناای و کاااهش حااوادث فااوتی وجرحاای، توجااه بااه مناا

هااای مختلااف ازجملااه های تولیااد در بخشهای ماارثر در کاااهش هزینااهساارزمینی، توسااعه زیرساااخت

باارداری بهینااه از وساااز، بهرهصاانایع ومعااادن، گردشااگری، صااادرات، رونااآ بااازار مسااکن و ساخت

بلیاات اتمااار و تمار کااه ااهااای نیمااههای ان ااار شااده طاای ساانوات طااوننی در طر گذاریساارمایه

پااذیری نیااا حااداکار پایااان دوره دولاات دوازدهاام را دارنااد بااا امکا 1399باارداری تااا پایااان سااال بهره

د تاایثیر مسااتقیم یاغیرمسااتقیم معنااادار باار جهااش تولیااد مااورد توجااه برآیناا تاایمین اعتبااار موردنیاااز و 

 کافی ارار گیرد.

http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
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هااای ایاان وزارتخانااه در وژهمعاااون وزیاار راه و شهرسااازی بااا برشاامردن تعااداد طاار  و پر

طار  و پاروژه کلیادی و برگزیاده  130ها، تعاداد براساا  ایان شااخ   سال جهش تولیاد تصاریح کارد:

 بندی شده است.در سه اولویت تن یم و دسته

طاار  و پااروژه در حااوزه ساااختمان، بیمارسااتان، مسااکن و  95وی افاازود: اولویاات نخساات شااامل 

 880۷ای، هاوایی و بناادری ک اور بااا تخصای  اعتباااری معااادل هونقاال ریلای، جااادهای حملزیرسااخت

اسات  1399جاری  تاپایاان ساال بار تخصای  صدرصاد مناابع ااانون بودجاه ساالمیلیارد توماان )عالوه

 برداری دارند.که اابلیت بهره

میلیااارد تومااان  103۷2جاری، مبلااغ جز منااابع عمااومی مصااوو اااانون بودجااه سااالوی گفاات: البتااه بااه

داخلاای بااه اضااافه تسااهیالت بااانکی نزر و جااذاو باارای طاار  اااادار ملاای مسااکن و همچنااین  منااابع

میلیااون یااورو از صااندو   300های تابعااه )ها و شاارکتمیلیااون یااورو از منااابع داخلاای سااازمان 593.5

 .است شده من ور هاطر  این رسیدن ثمربه در آهن وابهار به زاهدان  توسعه ملی بابت راه

طاار  و  18ئول در وزارت را و شهرسااازی در ادامااه تصااریح کاارد: اولویاات دور شااامل ایاان مقااار مساا

میلیااارد تومااان 10401هااای مختلااف حااوزه ورااایف وزارت متبااور بااا تخصاای  پااروژه در بخش

جاری  اساات کااه تااا اباال از پایااان برتخصاای  صددرصااد اعتبااارات مصااوو اااانون بودجااه سااال)عالوه

 ی را خواهند داشت.برداردولت دوازدهم اابلیت بهره

طاار  و پااروژه در بخااش ساااختمان، مسااکن و  1۷معاااون وزیاار تصااریح کاارد: اولویاات سااور شااامل 

میلیاارد توماان تاا ابال از پایاان نیماه نخسات   2206۷ونقل است کاه باا اختصااص  های حملزیرساخت

 تکمیل و عملکرد مرثری را خواهند داشت. 1400سال 
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 ایجاد یک میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با فراهم شدن منابع

ریزی و ماادیریت منااابع وزارت راه و شهرسااازی در ادامااه گفاات: درصااورت فااراهم شاادن معاااون برنامااه

تااوان امیاادوار بااود پایااانی دولاات دوازدهاام، می جاری و سااالزمینااه اختصاااص منااابع موردنیاااز در سااال

ویژه مسااکن و هااای مختلااف بااهمسااتقیم در بخشباایش از یااک میلیااون اشااتغال مسااتقیم و غیر

 های فو  برای ک ور به ارمغان آید.ساختمان از محل اجرای کامل برنامه

ن باه ضارورت های مناابع بخاش عماومی و ایمااغفاری تصاریح کارد: ایان وزارتخاناه باا درو محادودیت

های بخااش خصوصاای، صاارفان بااه منااابع دولتاای تکیااه نداشااته و بااا اسااتفاده حااداکاری از ساارمایه

ریزی دایاآ و ف ارده از تابساتان ساال گذشاته و کانش فعاال در زماان تادوین نیحاه بودجاه در برنامه

های سااازمان برنامااه و بودجااه و دولاات و نیااز ب رهااه بررساای نیحااه در م لااه شااورای اسااالمی، زمینااه

های طاار  و پااروژه در حااوزه زیرساااخت 12دولتاای در حااداال افاازایش میاازان جااذو ساارمایه بخااش غیر

و  "جاریاااانون بودجااه سااال 19تبصااره  6بنااد "بیناای ونقاال ریلاای و آزاد راهاای را ازطریااآ پیشحمل

 12مااده "و  "اانون الحاا  ماوادی باه ااانون تن ایم بخ ای از مقاررات ماالی دولات  56ماده  "همچنین  

 فراهم کرده است. "اانون رفع موانع تولید 

عالوه باار معاااون وزیاار راه و شهرسااازی بااا تاکیااد باار عملیاااتی بااودن برنامااه تهیااه شااده ارهااار داشاات:

هاای موضاور برناماه باا لحااا معیارهاای کلیادی هاا و پروژهبنادی طر اادامات فاو  نسابت باه اولویت

یی باا ساازمان برناماه و بودجاه، باا ااادار و پیگیاری اادار شد. به ایان شاکل کاه پاه از همااهنگی نهاا

ویااژه و پااایش مسااتمر، ایاان مهاام بااا توفیااآ الهاای و همکاااری ارکااان دیااربط در دولاات محقااآ شااده و 

 برکات و آثار خیر آن به منصه رهور برسد.

ها از سااایر ابزارهااا و وی در پایااان گفاات: در ایاان خصااوص و بااه من ااور جااذو حااداکاری ساارمایه

ریزی منسا م ایان ااادامات اانونی ازجملاه باازار باور  بهاره بارده شاده تاا باا یاک برناماه  هایررفیت

 عملیاتی شود.

معاااون امااور بناادری و ااتصااادی سااازمان بنااادر و دریااانوردی اعااالر کاارد کااه بنااادر نقااش اسااتراتژیک و 

مع اام تواننااد بااه رونااآ تولیااد و جهااش تولیااد کااه توسااط مقااار جایگاااه خاصاای در ک ااور دارنااد و می

در ایاان   .رهبااری در سااال گذشااته و امسااال بااه عنااوان شااعار سااال انتخاااو شااده اساات، کمااک کنااد 

در  معاااون امااور بناادری و ااتصااادی سااازمان بنااادر و دریااانوردی -زمینااه ، فرهاااد منتصرکوهساااری 

، درباااره نقااش سااازمان بنااادر و حماال و نقاال دریااایی  14:23/  1399فااروردین  2) وگو بااا ایسااناگفاات

درصاد کانهاای جهاان و ماورد نیااز  90گاوییم واتای کاه می  ی محقآ شادن ایان مهام ارهاار کارد:برا

 TUE میلیاون ۷93گاوییم شاود، واتای میها از طریاآ بناادر تایمین میه ات میلیاارد نفار از انساان

فار میلیاون ن  80ای از ایان آمارهاا باا  شاود، ایاران هام در گوشاهکانتینر از طریآ دریا و بنادر تایمین می

کناادب بنااابراین بنااادر درصااد کانهااایش را از ایاان طریااآ تاایمین می 90جمعیاات ااارار دارد و ایااران هاام 

در   .جایگاه استراتژیک و خاصای در ک اور دارناد و ساهم بسازایی در روناآ تولیاد و جهاش تولیاد دارناد 

ا از طریاآ های مختلاف کانهاای صاادراتی، ترانزیات و کانهاای وارداتای نیااز اساسای ک اور عمادتحوزه
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تااوان پااایین آوردن هزینااه تمااار شااده جاب ااایی ایاان شااودب بنااابراین میبنااادر تاایمین می

کانهاا از طریااآ بنااادر باه رونااآ تولیااد و جهااش آن کماک کاارد و ایاان خاود نقااش آفریناای بساازایی در 

اسات  هااییفارآوری کاان و ای ااد ارزش افازوده در آن نیاز از دیگار فعالیت  .آیاد این زمینه باه شامار می

تواناد اثرگاذار باشاد. کماا افتاد کاه ایان خاود در تحقاآ شاعار امساال میکه در بناادر ک اور اتفاا  می

 .اینکه در سال گذشته بنادر نقش بسزایی در رونآ تولید و کمک به تولیدکنندگان داشتند 

تاوان میگذاری در بناادر نیاز بسایار حااسز اهمیات اسات، وارا کاه در ایان زمیناه در زمینه تولید سرمایه

هااای بخااش خصوصاای و تولیدکنناادگان داخلاای اسااتفاده کاارد و سااازمان بنااادر و دریااانوردی از ررفیت

کناد تاا در سال گذشته ایان مهام را ان اار داد و در ساال جااری نیاز باا جادیت بی اتر آن را دنباال می

ولیاد باود، بتواند پیار مقار مع م رهبری را کاه در ساال گذشاته روناآ تولیاد و در ساال جااری جهاش ت

جامااه عماال بنوشاااند، وراکااه بااا توجااه بااه شاارایط تحااریم کنااونی تنهااا راه باارون رفاات از م ااکالت در 

 .جهش تولید و حفظ اشتغال است

پایگاااه خبااری معاااون امااور بناادری و ااتصااادی سااازمان بنااادر و دریااانوردی در گفاات وگااو بااا خبرنگااار 

گذار باباات جااذو هروااه بی ااتر ساارمایه  13:24 - 1399تیاار  25وهارشاانبه ) شهرسااازیوزارت راه و 

ها بارای سارمایه گاذاری بخاش خصوصای، از ابتادای ساال جااری گفات: در ایان و جذاو کردن فرصات

گذاران داخلاای و خااارجی زمینااه سااازمان بنااادر و دریااانوردی در راسااتای ت ااویآ و حمایاات از ساارمایه

ارایااه تخفیفااات و حمایاات از ساارمایه گااذاری  وی افاازود: یااادی را در ن اار دارد.های زخااارجی برنامااه

امکااان خااارجی، برخااورداری از حقااو ، حمایاات هااا و تسااهیالت موجااود هماننااد ساارمایه گااذاری داخلی،

واگاذاری تمااار یاا بخ اای از ساارمایه خاارجی بااه ساارمایه گاذار داخلاای یااا خاارجی، حمایاات از ساارمایه 

درصااد خااارجی و  100ان اسااتفاده از سیسااتم بااانکی ک ااور، اجااازه مالکیاات گااذاری خااارجی یااا امکاا

امکان داشاتن صاد در صاد ساهار شارکت ثبات شاده توساط سارمایه گاذار خاارجی، واگاذاری مالکیات 

 کانهااای باارای بناادری تعرفااه درصاادی 50 تخفیااف اعمااال ایراناای، شاارکت ت ااکیل صااورت در زمااین 

 حااذت ورودی، بااار تناااژ بااه بسااته بناادری تعرفااه رصاادید  50یتاای، اعمااال تخفیااف پلکااانی تااا ترانز

 آزاد، درمناااطآ ساااله 25  مالیاااتی معافیاات آزاد، درمناااطآ محصااونت صاادور در گمرکاای عااوار 

 از ساارمایه سااود و اصاال خااروت در کاماال آزادی آزاد، مناااطآ در ک ااور از خااارت بااه ارز انتقااال آزادی

بناادر و دریاانوردی باارای جاذاو کاردن شاارایط  ت در ن ار گرفتااه شاده از ساوی سااازمانامتیاازا جملاه

 گذاران داخلی و خارجی است.برای سرمایه

 حمال  و  راهاداری  کال  اداره  عماومی  رواباط  باه نقال از  پایگااه خباری وزارت راه و شهرساازی  به گازارش 

 سااوی از امسااال شااعار گااذارینار بااه بااا اشاااره  در نیااا بهراماای غالمعبااا   خوزسااتان، ای جاااده نقاال و

 در زیرسااخت شارایط  کاردن  فاراهم  باا  کال  اداره  ایان:  افازود  تولیاد،  جهاش  ناار  باه  رهباری  مع م  مقار

http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
http://news.mrud.ir/
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رت، در مصا  و  تولیاد   باین  وصال  حلقاه  عناوان  باه  تواناد   مای  ای  جااده  نقال  و  حمال  حوزه

 20 رشااد  تانخوزساا ایجاااده نقاال و  ماادیرکل راهااداری و حماال تحقااآ شااعار امسااال گااار بااردارد.

 ساه  طای  ایجااده  نقال  و  حمال  طریاآ  از   ره)خمینای  اماار  بنادر  از  اساسای  کانهاای  جاب ایی  درصدی

 شاایور لحاااا بااه ک ااور کنااونی شاارایط  رغاام علاای: گفاات و داد ااارار اشاااره مااورد را سااال نخساات ماااه

 5/5کرونااا، شاااهد تااالش رانناادگان باارای جاب ااایی کانهااای اساساای از ایاان بناادر و حماال  ویاارو  

 میلیون تن محصونت ک اورزی از خوزستان بودیم.

نیا ارهار ،غالمعبا  بهرامی      14:12  -  1399تیر    8ک نبه  )  به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 

هزار سفر برای جاب ایی کانهای اساسی از بندر امار    145داشت: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از  

ان ار شد که نسب افزایش داشته است.  12ت به مدت م ابه خود در سال گذشته،  خمینی)ره   وی    درصد 

  های   نهاده   روغنی،   هایدانه   درت،  جو،   گندر،  عمده کانهای اساسی جاب ا شده از بندر امار خمینی)ره  را  

  سهم   که  شده  جاب ا  استان   از  کان  تن   میلیون   11  از   بیش  مدت   این  در :  افزود  و   برشمرد   دامی   و   ک اورزی 

درصدی نسبت به مدت    20ه مقصدهای مختلف با رشد  ب    ره)خمینی  امار   بندر  از  اساسی   کانهای  اب اییج

 است. تن میلیون   3.5 م ابه بیش از 
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 : خوزستان نقل و حملآمار و اطالعات 

  .گردد می    اطاال ااتصااد در  کاان و وعاه ای از فعالیات هاای جاباه جاایی انساانم م باه  نقال  و حمل

  شکل به که  است پ تیبانی خادمات و ورت های ریلی، جاده ای، هاوایی، دریاایی، لولاه ایص  به خدمات این

 ون مارزی ان اار مای اود.بار حتای و ون شهری، برون شهریدر

  یاعمده  تیثیر زیربنایی، نقش  داشتن  دلیل به  و  شودوو می محس ملی ااتصاد  مهم اجزاء از  یکی نقل  و حمل

 وسعه ااتصادی ک ور دارد. ت و  رشد  فرآیند  در

  نقل،  و  حمل سهم ارزش افزوده استان خوزستان از فعالیت »  1390-95های در سال * 

از   1395و در سال  بوده  درصد بوده ۷.3تا   ۷بین نقل« کل ک ور  و حمل پ تیبانی هایفعالیت  و  نبارداریا

ور بین استانهای س  رتبه در % ۷.4 سهم  با اصفهان و  %28.9های تهران با سهم په از استان ن ر این شاخ 

 ک ور ارار داشته است. 

 زمینی:  نقل و حمل

استحفاریط  9۷  سال  پایان  در*   حوزه  در  خوزستان  استان  راههای  راه  ول    5048  شهرسازی، و وزارت 

لومتر راه  کی 1198 و یکیلومتر راه اصل  26۷3کیلومتر بزرگراه،   1042کیلومتر آزاد راه،   135ومتر )شامل: کیل

که   بوده  استب  بزرگراه  و راه  آزاد  آن    % 23.3فرعی   رتبه  خ  استان و وده  در  این جهت  از  بین    15وزستان 

 استان های ک ور ارار داشته است. 

  استان  در و  % 124.4ور ک  هایبزرگراه  و ها ، م مور طول آزاد راه 138۷-9۷* در فاصله سال های 

 . است یافته افزایش  %6۷.2وزستان خ

  حسب بر شده حمل ، استان خوزستان از لحاا میزان »کانهای139۷این در حالی است که در پایان سال 

) په از   ور در رتبه دور ک  کل  م ابه  رام  از   %8.5میلیون تن با سهم   3۷.8ون استانی« به میزان بر و ون در

کیلومتر    -میلیون تن 23265شده« با رام  حمل کانی متر وکیل -»تن میزان  لحاا از  و استان اصفهان  بوده

نقلیه   وسایل وارد شده به استان با و ون استانیدر  و  ونبر شده  جا به جا مسافران »  لحاا  از  و در رتبه اول 

)په از استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فار   بین  5میلیون نفر در رتبه  8.3عمومی« به میزان 

 ه است. استان های ک ور ارار داشت

سال   آهن 1396در  راه  کل  ادارات  های  حوزه  در   ( خوزستان  استان  آهن  راه  اصلی  خطوب  طول   ،  

 % رام م ابه کل ک ور  بوده است.6.6ومتر )کیل  ۷29   زاگر   و جنوو
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از   م ابه کل ک ور،  رام  به  نسبت  راه آهن جنوو  اصلی  در سال  8.5طول خطوب  % درصد 

ش یافته است. این کاهش، بیانگر عدر توسعه راه آهن در استان  کاه  1396% درصد در سال  4.3به    1356

 می باشد. 1356-96ساله  40خوزستان متناسب با کل ک ور در 

 استان خوزستان  بخش ریلی میزان مسافر جابه جا شده و تناژ بار بارگیری شده در  

 

 ( حمل و نقل آبی )دریایی

های اابلیت  از  فار   خلیج  با  جواری  هم  دلیل  به  خوزستان  بوده  برخ  زیادی   آبی  نقل و حمل استان  وردار 

 است. 

  % 2۷.1، سهم ارزش افزوده حمل و نقل آبی در استان خوزستان با سیر صعودی بین  1390-95در سال های  

درصد  در رتبه دور بین استان های ک ور    62.3تا    5۷ن هرمزگان ) با سهم بین  و په از استا  %33.8تا   

 ارار داشته است. 

 تن  1000واحد :   139۷آمار تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی و غیرنفتی بنادر در سال  -

 بارگیری تخلیه  بندر

 ۷2.8 20.1 آبادان

 1.9 3.2 اروند کنار  

 24983.6 16049.2 امار خمینی  

 35.4 2.2 ووسبده

 2041 165.6 خرم هر

 2۷134.8 16240.3 جمع

 32.۷ 28.۷ درصد   -سهم از کل ک ور 

 

 

وزن تخلیااه کااان در بنااادر ک ااور مربااوب بااه بناادر شاااهنور )امااار  میاازان بی ااترین  ،1356در سااال

وزن کانهااااای تخلیااااه  از% 69.4   و در اسااااتان خوزسااااتان بااااوده خرم ااااهر و فعلاااای  خمیناااای

 ت.وزن کانهای بارگیری شده در بنادر ک ور به این استان اختصاص داش  از% 64.5 و شده

 درصد تغییر  1397سال    1396سال  میزان مسافر جابه جا شده و تناژ بار بارگیری شده در بخش ریلی 

  میزان مسافر جابجا شده 

 )هزار نفر( 

 6.1 1819 1۷15 استان خوزستان

 14.8 28093 24480 ک ور 

 -  6.5 ۷ درصد  -سهم استان خوزستان از ک ور

  بارگیری شده  تناژ بار

 )هزارتن(

 11.9- 3948 44۷9 استان خوزستان

 ۷.9 50,4۷8 46,۷66 ک ور 

  - ۷.8 9.6 درصد  -سهم استان خوزستان از ک ور
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% رااام م ااابه کاال ک ااور  در  8.1) نفاار مسااافر میلیااون 1.6تعااداد  139۷در سااال 

رااام م ااابه کاال ک ااور  از فرودگاااه هااای اسااتان  %8.3پاارواز ) 14983بااا  ک ااورپروازهااای داخلاای 

 آباادان و ازودگااه هاای اهاور  از فروک ا  کال  م اابه  راام  %0.۷)  مساافر  نفار  32696    تعدادو    زستانوخ

 از های بین المللی جاب ا شده اند. وپر در

 

از فرودگاه های استان خوزستان در سال   عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی در پروازهای داخلی -  

139۷ 

 پرواز  مسافر فرودگاه مبدا

 9826 111۷591 اهواز

 3253 342860 آبادان

 9۷ 69۷9 آااجارى

 ۷96 66594 دزفول 

 1011 ۷۷865 ماه هر

 14983 1611889 جمع

 8.3 8.1 درصد   -سهم از ک ور 

 

 139۷ی در سال  الملل  نیب یدر پروازها ی و خارجی داخل ییمایهواپ ی عملکرد شرکت ها -

 پرواز  مسافر فرودگاه مبدا

 336 3006۷ اهواز

 53 2629 آبادان

 389 32696 جمع

 1.1 0.۷ درصد -از کشورسهم 
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 1399ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی استان خوزستان محورها، پروژه 

 

ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی: فنی و اجرایی استان خوزستان  محورها، پروژه 

1399 
 

 1399خوزستان : فنی و اجرایی ه عملیاتی راه و شهرسازی:پروژه ها و برنام1جدول 

 

 ردیف 

برنامه های عملیاتی   پروژه اصلی 

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه  

مورد نیاز  

ون  )میلی

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

1 
فرهنگسرای کوی  

 حفاری اهواز  ملی

تکمیل   و  احداث 

 ساختمان 

15% 45% 30% 0 50  50.000 

فرهنگسرای کیان هر   2

 اهواز

تکمیل   و  احداث 

 ساختمان 

15% 45% 30% 0 50  50.000 

جمع پروژه ها  برنامه   

 های عملیاتی 

 15% 45% 30%  50  100000 
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 فرهنگسرای کوی ملی حفاری اهواز  اطالعات تفصیلی پروژه 

 فرهنگسرای کوی ملی حفاری اهواز پروژه م خصات کلی   : 1فرر ) 

 

 فرهنگسرای کوی ملی حفاری اهواز  عنوان پروژه پیشنهادی  

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
1۵% 

 86 سال شروع پروژه  

ماه 12 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

اسکلت فلزی ، نمای سنگ وآجر ، پنجره  
upvc 

 تکمیل و بهره برداری  اهداف کالن 

 ۵0 بهره برداری )نفر(میزان اشتغالزایی در دوران 

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 فرهنگسرای کوی ملی حفاری اهواز : پروژه  : نحوه تامین مالی پروژه پی نهادی جهش تولید استان  2فرر ) 

 

 امین مالی پروژه محل ت

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        ودجه ملی اعتبارات ب
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             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  50.000  ۷.000  5۷.000 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

  50.000  ۷.000  5۷.000 جمع 

 

   فرهنگسرای کیانشهر اهوازاطالعات تفصیلی 

 فرهنگسرای کیان هر اهواز: م خصات کلی پروزه  :1فرر ) 

 فرهنگسرای کیانشهر اهواز عنوان پروژه پیشنهادی  

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
1۵% 

 86 ه  سال شروع پروژ

ماه 12 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

 

 تکمیل و بهره برداری  اهداف کالن 

 ۵0 هره برداری )نفر(میزان اشتغالزایی در دوران ب

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 فرهنگسرای کیان هر اهوازپروزه نحوه تامین مالی پروژه    :2فرر ) 
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 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
ابع مالی هزینه شده  من

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             تی بودجه شرکت های دول

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  50.000  9.000  59.000 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

  50.000  9.000  59.000 جمع 

 

 1399امه عملیاتی راه و شهرسازی: فنی و اجرایی خوزستان جمع محل تامین مالی پروژه ها و برن

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 لی  ریا

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 
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             سرمایه گذاری تعاونی 

011600 اعتبارات بودجه استانی    16000  100000  

       سایر 

  100000  16000  116000 جمع 

 

 

 ها و پروژه های عملیاتی راه و شهرسازی: شهرسازی استان خوزستان برنامه
 

 1399پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: شهرسازی خوزستان :2جدول 

 

 ردیف 

  برنامه های عملیاتی پروژه اصلی 

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

بودجه   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

مورد  

نیاز 

)میلیارد  

 ریال 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

بالقوه    .1 نقاب  تبدیل 

درزمینه   بالفعل  به 

ااتصادی،   های 

فرهنگی   جهادی 

وگردشگری  

 صنعتی و ... 

 

✓ ✓ 

 

 

   

      ✓ ✓  غال تولید اشت  .2

      ✓ ✓  جذو سرمایه  .3

      ✓ ✓  جذو گردشگر و...  .4

ها     پروژه  جمع 

های   برنامه 

 عملیاتی

 10 8 - 250  

 نفر 

200  

 نفر 

 - 

 

 م خصات کلی پروزه پی نهادی جهش تولید استان    :1) فرر 

 عنوان پروژه پیشنهادی  

استان   شهرهای  عمران  و  توسعه  طرح 

 خوزستان 

 ان خوزستان طرح تفصیلی است
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 تفصیلی استان خوزستان –طرحهای جامع 

 طرحهای کالبدی منطقه ای

 طرحهای ناحیه ای 

 طرحهای مجموعه شهری 

 اداره کل راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  

طرح توسعه و عمران شهری   2تصویب 

 سعه و عمران شهری طرح تو 2تصویب 

 تفصیلی -طرح توسعه و عمران و جامع 9ابالغ 

 1398طرح تفصیلی در سال  6تصویب 

و مابقی در حال انجا  و با پیشرفت فیزیکی 

 درصد7۵

 سال شروع پروژه  

اف  طرح   اتما   و  قرارداد جدید  به عقد  بسته 

بار،   10هر   یک  سال    4سال  در  جدید  قراداد 

پیشبینی    1398 سال    قراداد  8و   در  جدید 

1399 

 سال10 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

استان   شهرهای  عمران  و  توسعه  طرح  تهیه 

 خوزستان 

 رح تفصیلی استان خوزستان تهیه ط

جامع   طرحهای  استان  –تهیه  تفصیلی 

 خوزستان 

 تهیه طرحهای کالبدی منطقه ای 

 تهیه طرحهای ناحیه ای 

 تهیه طرحهای مجموعه شهری

ابالغ  ضوابط و مقررات شهرسازی و   تدوین و 

 معماری 

 ۵تغییرات طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 

سازهای  و  ساخت  با  ارتباط  در  مجوز   صدور 

 درون و خارد از حریم 

مناظر  های  نماها،جداره  بهسازی  و  ساماندهی 

 شهری،مناسب سازی محیط و معابر
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 پیوست است  اهداف کالن 

  میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

وران برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در د

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 شهرسازی استان خوزستان جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: 

 1399خوزستان 

 

 نحوه تامین مالی پروژه پی نهادی جهش تولید شهرسازی استان خوزستان   :2فرر ) 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
ه شده  منابع مالی هزین

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   ۵0  1۵0  200 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  3818  ۵43  4116 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   3868  693  4316 جمع 
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 1399استان خوزستان   و شهرسازی: راه اصلیها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه محورها، پروژه 
 

 1399: پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: راه اصلی خوزستان  3 جدول

 

 ردیف 
 پروژه اصلی 

برنامه های  

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه مورد  

نیاز )میلیارد  

 ال ری

 
محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

1.  

تکمیل بهسازی و  

تعریض محور  

 باغملک -رامهرمز 

ارارداد   تکمیل 

انعقاد   و  موجود 

جهت   ارارداد 

 ادامه عملیات

میلیارد 1.۵00 - 40 20 25% 30% 5%

 ریال  

2.  
 -مس دسلیمان

 بازفت-اندیکا 

تامین اعتبار جهت 

اجرا ی  ادامه 

 عملیات اجرایی

       

ارتباطی    .3 پل  احداث 

 مالثانی به عنافچه 

اراداد   پیگیری 

تامین   و  موجود 

 اعتبار

میلیارد   400 - 30 10 45% 50% 5%

 ریال 

ها     پروژه  جمع 

 برنامه های عملیاتی 

3 5% 40% 35% 30 ۷0  1900 

 

 باغملک   -اطالعات تفصیلی تکمیل بهسازی و تعریض محور رامهرمز 

 باغملک  -م خصات کلی پروزه تکمیل بهسازی و تعریض محور رامهرمز   :  1) فرر 

 عنوان پروژه پیشنهادی  
 -تکمیل بهسازی و تعریض محور رامهرمز 

 باغملک 

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
20 % 

 91 سال شروع پروژه  

سال ۵ ت اجرای پروژه ) سال (مد  

ایجاد مسیر پدافندی خروجی استان به  )حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 
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مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

 چهارمحال بختیاری

 اهداف کالن 
  -هفتگل  –فندی و جایگزین اهواز مسیر پدا

 باغملک 

 نفر  200 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 کیلومتر ۵0

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
۵.000.000.000.000 

 

 باغملک   -نحوه تامین مالی پروژه پی نهادی جهش تولید: تکمیل بهسازی و تعریض محور رامهرمز  :  2فرر ) 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ال( ری

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   1.۵00.000  300.000  3۵0.000 اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

           سرمایه گذاری خصوصی 

           گذاری تعاونی سرمایه 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

 بازفت -اندیکا–احداث جاده چهار خطه مسجدسلیمان اطالعات تفصیلی پروژه جهش تولید 

 بازفت-اندیکا–احداث جاده وهار خطه مس دسلیمان : م خصات کلی  :1فرر ) 
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 عنوان پروژه پیشنهادی  
–ر خطه مسجدسلیمان احداث جاده چها

 بازفت -اندیکا

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
20 % 

 94 سال شروع پروژه  

سال ۵ مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

تقیم و غیرمستقیم  مختصات مکانی ،میزان اشتغال مس

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه مسیر استان خوزستان را به استان  

چهار محال بختیاری وصل می کند و ارتباط  

جنوب به مرکز را برقرار می سازد.اتصال مرکز 

 به بنادر جنوبی و ....

 اهداف کالن 
نی ، استان خوزستان به  ارتباط بین استا

 چهارمحال بختیاری

  میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 بازفت-اندیکا–اده وهار خطه مس دسلیمان احداث جنحوه تامین مالی پروژه  :  2فرر ) 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ل( ریا

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     200.000  1۵.000.000 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  
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 دولتی 

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

.000.0001۵ اعتبارات بودجه استانی    0    

       سایر 

     200000  30000000 جمع 

 
 

 اطالعات تفصیلی پروژه احداث پل ارتباطی مالثانی به عنافچه 
 

 م خصات کلی پروزه احداث پل ارتباطی مالثانی به عنافچه   :  1فرر ) 

 احداث پل ارتباطی مالثانی به عنافچه  عنوان پروژه پیشنهادی  

 راه و شهرسازی  تان نا  دستگاه اجرایی در اس

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵ % 

 99 سال شروع پروژه  

ماه  36 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

امین نیازهای  پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،ت

 داخلی ک ور و...   

 

 اهداف کالن 

-ارتباط روستاهای بخش عنافچه به مالثانی

راه ارتباطی موجود پل شناور ارتش یا عبور با  

 قای   

 نفر  ۵0 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 مترمربع  62۵0

د ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران برآور

 بهره برداری )میلیارد ریال(
۵.000.000.000.000 
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حوه تامین مالی پروژه پی نهادی جهش تولید : احداث پل ارتباطی مالثانی به   : 2فرر ) 

 عنافچه 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

رای اتما  اعتبار الز  ب

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

          بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

ومی غیر  نهادهای عم

 دولتی 

         

          سرمایه گذاری خصوصی 

          سرمایه گذاری تعاونی 

  400.000  0  420.000 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   400.000  0  420.000 جمع 

 

 

 1399جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: راه اصلی خوزستان  

 

 امین مالی پروژه محل ت

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   1.۵00.000  ۵00.000  1۵.3۵0.000 ودجه ملی اعتبارات ب

          بودجه شرکت های دولتی 
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اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

         

          سرمایه گذاری خصوصی 

          سرمایه گذاری تعاونی 

. 1۵ اعتبارات بودجه استانی  420  .000     400000  

       سایر 

 1900  1900000  ۵00000  30770000 جمع 

 

پروژه  استان خوزستان  محورها،  راه روستایی  راه و شهرسازی:  تولید  برنامه عملیاتی جهش  و  ها 

1399 

 

 راه و شهرسازی: راه روستایی استان خوزستان پروژه ها و برنامه عملیاتی : 4 جدول

 

 ردیف 

برنامه های عملیاتی   پروژه اصلی 

صلی استان  پروژه ا

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه  

مورد  

نیاز 

)میلیارد  

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

1 
بهسازی و آسفالت  

 راه روستایی ابوبقال

اعتبار   زیر    –تامین 

 سازی آسفالت 

2  

 کیلومتر 

5  

 کیلومتر 
- 15 10 - 

50 

اده  تکمیل ج 2

شعیبیه کنار دز  

 شوشتر

اعتبار   زیر    –تامین 

 سازی آسفالت 

5  

 کیلومتر 

0 - 20 15 - 90 

آسفالت   3 و  بهسازی 

بوزی     -گرگر–جاده 

 شادگان

جهت   نگاری  نامه 

برای   پروژه  مابقی 

 ابالی اعتبار 

13  

 کیلومتر 

26  

 کیلومتر 
- 22 16 - 40 

ها     پروژه  جمع 

 برنامه های عملیاتی 

 20 31  59 41  180 
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 پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی ابوبقال  اطالعات تفصیلی 

 بهسازی و آسفالت راه روستایی ابوبقال م خصات کلی پروزه  :  1فرر ) 

 بهسازی و آسفالت راه روستایی ابوبقال  عنوان پروژه پیشنهادی  

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398پایان سال تا میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
47% 

  سال شروع پروژه  

ماه  9 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

 تعریض و روکش آسفالت 

 تسهیل عبور و مرور   اهداف کالن 

 10.000 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 بهسازی و آسفالت راه روستایی ابوبقال  نحوه تامین مالی پروژه پی نهادی   :2فرر ) 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ( ریال

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 
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             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

  ۵0.000  30.000  4۵.040 ه نفت( سایر)تفاهم نام

   ۵0.000  30.000  4۵.040 جمع 

 

 

 

 پروژه تکمیل جاده شعیبیه کنار دز شوشتر  اطالعات تفصیلی 

 تکمیل جاده شعیبیه کنار دز شوشتر م خصات کلی پروزه  :  1فرر ) 

 تکمیل جاده شعیبیه کنار دز شوشتر  عنوان پروژه پیشنهادی  

 راه و شهرسازی  ان نا  دستگاه اجرایی در است 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
3۵ % 

 9۵ سال شروع پروژه  

99تمدید شد تا پایان  مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

زایش صادرات ،تامین نیازهای  پروژه، ارزآوری پروژه، اف 

 داخلی ک ور و...   

تثبیت بستر و آسفالت کنار دز شعیبیه  

 شوشتر 

 بهبود عبور و مرور بخش شعیبیه  اهداف کالن 

 10.000 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

زایش تولید ساالنه در دوران برآورد ارزش میزان اف

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 تکمیل جاده شعیبیه کنار دز شوشتر  نحوه تامین مالی پروژه   :  2فرر ) 

 کل اعتبار پروژه  محل تامین مالی پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  
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 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

یا  )دالر 

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  90.000  80.000  ۵6.391 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   90.000  80.000  ۵6.391 جمع 

 

  شادگان -گرگر–پروژه بهسازی و آسفالت جاده بوزی اطالعات تفصیلی 

 گان شاد -گرگر–بهسازی و آسفالت جاده بوزی م خصات کلی پروزه  :  1فرر ) 

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بوزی   جاده  آسفالت  و   -گرگر–بهسازی 

 شادگان

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
7۵% 

 94 سال شروع پروژه  

ماه  24 مدت اجرای پروژه ) سال (  

درخصوص  )حسب مورد توضیح معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

 بسترسازی ،خاکریزی ، قلوه ریزی تونان 

 ارتباط بین شهرستان ها  اهداف کالن 

 15.000 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

 -ن افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  برآورد میزا
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 مربوطه(

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 شادگان  -گرگر–بهسازی و آسفالت جاده بوزی حوه تامین مالی پروژه  : 2فرر ) 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 نون  تا ک

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

ت موسسات و  اعتبارا

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

  40.000  84.000  108.179 سایر) تفاهم نامه نفت( 

   40.000  84.000  108.179 جمع 

 

 1399مه عملیاتی راه و شهرسازی: راه روستایی خوزستان جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنا

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   ریالی

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 
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             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

        سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

0080.0  ۵6.391 اعتبارات بودجه استانی    90.000  

  90.000  114000  1۵3219 سایر)تفاهم نامه نفت( 

   180000  194000  209610 جمع 

 

 

 ها و پروژه های عملیاتی راه و شهرسازی: بازآفرینی شهری استان خوزستانبرنامه

 

 استان خوزستان ها و پروژه های عملیاتی راه و شهرسازی: بازآفرینی شهری : برنامه5جدول 

 

 ردیف 
 پروژه اصلی 

برنامه های عملیاتی  

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه  

مورد  

نیاز 

)میلیارد  

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

1 
واحد   1680احداث 

 مسکونی

واحد    811جاب ایی  

پهنه  در  خطر    ساکن 

 کوی منبع آو اهواز 

----

- 

20% 20% --

- 

50 --- 1000 

برنامه    ها   پروژه  جمع 

 های عملیاتی 

 ----

- 

20% 20% --

- 

50 --- 1000 

 

 1399واحد مسکونی در استان خوزستان سال  1680اطالعات تفصیلی پروژه احداث 

 واحد مسکونی 1680م خصات کلی پروزه احداث  :  1فرر ) 

 واحد مسکونی 1680احداث  هادی  عنوان پروژه پیشن

 راه و شهرسازی  نا  دستگاه اجرایی در استان 

 0%)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 
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 درصد (  

 99 سال شروع پروژه  

 3 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

غیرمستقیم  مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و 

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

 احداث شهرک مسکونی 

 خانوار منبع آب 811جابجایی  اهداف کالن 

 نفر  1۵00 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

زش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران برآورد ار

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

  1680پروژه احداث  -جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: بازافرینی شهری

 1399واحد مسکونی خوزستان 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

عتبار الز  برای  ا

 اتما  پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   ۵00.000 6.000.000 780.000 6.000.000 780.000 اعتبارات بودجه ملی 

             کت های دولتی بودجه شر

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

  - -  166.000 20.000 40.000.000  4.800.000  سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 
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       سایر 

06.166.00   46.000.000  ۵.۵80.000  جمع   ۵00.000  4.100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه  استان  محورها،  دریانوردی  و  بنادر  شهرسازی:  و  راه  تولید  جهش  عملیاتی  برنامه  و  ها 

 1399خوزستان 

 

 بنادر و دریانوردی استان خوزستان :پروژه ها و برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی اداره کل 6جدول 

 

 ردیف 
 لی پروژه اص

برنامه های  

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

بودجه   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

مورد نیاز  

)میلیارد  

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

1 

بهره برداری از  

هزار متر مربع  80

انبارهای 

 سرپوشیده

مدیریت بازار و  

ساماندهی 

  اری ل ستیک ت
- 100 

- - 113 - 801 

احداث کارخانه   2

تصفیه و بسته  

بندی روغن  

خوراکی  

 تن   168000

توسعه تولید و  

تعمیآ ساخت و  

تکمیل زن یره  

 ارزش داخلی 

16% 6۷% - - 

مستقیم  

121  

غیر  

مستقیم  

150 

- 21۷8 

بهره   3 و  احداث 

از   برداری 
ت بازار و  مدیری

ساماندهی 
مستقیم   - 100% 50% 50%

غیر   25
 1۷2 
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 ردیف 
 لی پروژه اص

برنامه های  

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

بودجه   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

مورد نیاز  

)میلیارد  

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

  24600انبارهای  

وند   مترمربع 

نگهداری   من وره 

 کان

مستقیم   ل ستیک ت اری 

50 

بهره   4 و  احداث 

از   برداری 

  28200انبارهای  

مکانیزه   مترمربع 

 نگهداری کان

مدیریت بازار و  

ساماندهی 

 ل ستیک ت اری 

- -   

مستقیم  

غیر   28

مستقیم  

60 

 310 

بهره   5 و  احداث 

برداری از کارخانه  

و  تولی فرآوری   ، د 

دانه   سازی  غنی 

 های روغنی سویا 

توسعه تولید و  

تعمیآ ساخت و  

تکمیل زن یره  

 ارزش داخلی 

-    

مستقیم  

غیر   ۷0

مستقیم  

150 

 590 

6 

جذو سرمایه  

گذاری جهت  

احداث ترمینال  

های مکانیزه  

 غالت

تامین مالی و  

توسعه سرمایه  

 گذاری 

 100% 100% -    

۷ 

  4بهره برداری از 

ه مکنده  دستگا

جدید و یک  

دستگاه جرثقیل  

تنی )    140لیبهر 

انتقالی از بندر  

 وابهار  

توسعه فناوری و  

 بهبود بهره وری 
 100% 50%    

جاب ایی 

ت هیزات  

در سطح  

بنادر به  

من ور بهره  

برداری  

حداکاری  

از توان  

عملیاتی  
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 ردیف 
 لی پروژه اص

برنامه های  

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

بودجه   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

مورد نیاز  

)میلیارد  

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

مبتنی بر  

ررفیت  

 های بنادر 

کیلومتر   8احداث  8

جاده کمربندی  

خمینی  بندر امار 

 )ره  به آبادان 

مدیریت بازار و  

ساماندهی 

 ل ستیک ت اری 

45% 92% - -  -- ۷10 

عملیات زیرسازی   9

رمپ و لوپ های  

تقاطع غیر هم  

سطح شهرستان 

بندر امار خمینی  

 )ره  

مدیریت بازار و  

ساماندهی 

 ل ستیک ت اری 

2۷% 100% -  - - 216 

         49۷۷ 

 

و   پروژه  هر  تفصیلی  جهش  اطالعات  بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه 

 بنادر و دریانوردی استان خوزستان تولید 

   بنادر و دریانوردی استان خوزستان(: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید 1فر )

 1 عنوان پروژه پیشنهادی 
هزار متر مربع انبارهای سر   80بهره برداری از 

 پوشیده 

 اداره بنادر  گاه اجرایی در استان نا  دست

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
- 

 1399 سال شروع پروژه  
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 یکسال  مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

زایش صادرات ،تامین نیازهای  پروژه، ارزآوری پروژه، اف 

 داخلی ک ور و...   

با توجه به جایگاه انحصاری بندر اما  خمینی  

)ره( در زنجیره تامین کاالهای اساسی کشور و  

نیاز به ایجاد ظرفیتهای الز  جهت انبارش کاال 

طی دو دهه گذشته با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در اراضی پشتیبانی و پسکرانه بندر  

 به انجا  رسیده است . این مهم 

 اهداف کالن 

ارتقاء بندر اما  خمینی)ره( به یک بندر نسل  

سو  و حفظ جایگاه بازار و ایجاد زنجیره 

 تامین پایدار کاالهای اساسی کشور 

 113 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

رد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران برآو

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان  2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

01.0008 سرمایه گذاری خصوصی            
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           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

جهش   بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  اطالعات 

 تولید  

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 2یشنهادی  عنوان پروژه پ
متر   24600احداث و بهره برداری از انبارهای 

 مربع چند منظوره نگهداری کاال

 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵0% 

 1398 سال شروع پروژه  

 2 مدت اجرای پروژه ) سال (

ورد توضیح درخصوص  )حسب ممعرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

با توجه به جایگاه انحصاری بندر اما  خمینی  

)ره( در زنجیره تامین کاالهای اساسی کشور و  

اال نیاز به ایجاد ظرفیتهای الز  جهت انبارش ک

طی دو دهه گذشته با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در اراضی پشتیبانی و پسکرانه بندر  

 این مهم به انجا  رسیده است . 

 اهداف کالن 

ارتقاء بندر اما  خمینی)ره( به یک بندر نسل  

سو  و حفظ جایگاه بازار و ایجاد زنجیره 

 تامین پایدار کاال و افزایش توان رقابتی بندر 

 7۵ لزایی در دوران بهره برداری )نفر(میزان اشتغا

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 
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برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 پروژه  کل اعتبار
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           کت های دولتی بودجه شر

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

          172.000 سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

دستگاه   پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  جهش  اطالعات  بنادر  با  مرتبط  اجرایی 

 تولید  

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 3عنوان پروژه پیشنهادی  
احداث کارخانه تصفیه و بسته بندی روغن  

 خوراکی 

 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
16 % 
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 1398 شروع پروژه   سال

 3 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

با توجه به جایگاه انحصاری بندر اما  و سهم  

در واردات دانه های روغنی کشور  باالی بازار 

این کارخانه به عنوان یکی از صنایع پایین  

 دستی در بندر اما  به اجرا در امده است 

 اهداف کالن 

یکی از اهداف بنادر نسل سو  ایجاد مراکز  

تولیدی در اراضی پشتیبانی و پسکرانه بندری  

است که این امر موجب کاهش قیمت تما   

بتی صنایع در بازارهای  شده و افزایش توان رقا

 خارجی میگردد .  

 271 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 تن  168000

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 وژه پیشنهادی جهش تولید استان (: نحوه تامین مالی پر2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 
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          2178.000 سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

 

جهش   بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  اطالعات 

 تولید  

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 4عنوان پروژه پیشنهادی 
متر   28200احداث و بهره برداری از انبارهای 

 مربع مکانیزه  نگهداری کاال

 اداره بنادر  در استان نا  دستگاه اجرایی 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
60 % 

 1398 سال شروع پروژه  

 2 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

تامین نیازهای  پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ، 

 داخلی ک ور و...   

افزایش توان عملیاتی و ظرفیت انبارش کاال 

یکی از مزیتهای رقابتی بنادر میباشد که 

امروزه انبارهای مکانیزه نگهداری کاال عالوه  

بر تامین خواست مورد نظر به رشد تکنولوژی  

و دستیابی به زیر ساختهای هوشمند سازی در  

 بنادر کمک مینماید . 

 داف کالن اه

ارتقاء بندر اما  خمینی)ره( به یک بندر نسل  

سو  و حفظ جایگاه بازار و ایجاد زنجیره 

 تامین پایدار کاال و افزایش توان رقابتی بندر 
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 88 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

افزایش تولید ساالنه در دوران برآورد ارزش میزان 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

ل معاد

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

          310.000 سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

جهش   بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  اطالعات 

 تولید  

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 ۵عنوان پروژه پیشنهادی 
و بهره برداری از کارخانه تولید ،   احداث

 فرآوری و غنی سازی دانه های روغنی سویا 
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 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
20 % 

 1398 سال شروع پروژه  

 4 مدت اجرای پروژه ) سال (

درخصوص   )حسب مورد توضیحمعرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

با توجه به جایگاه انحصاری بندر اما  و سهم  

باالی بازار در واردات دانه های روغنی کشور  

این کارخانه به عنوان یکی از صنایع پایین  

 ندر اما  به اجرا در امده است .  دستی در ب

 اهداف کالن 

ارتقاء بندر اما  خمینی)ره( به یک بندر نسل  

سو  و حفظ جایگاه بازار و ایجاد زنجیره 

 تامین پایدار کاال و افزایش توان رقابتی بندر 

 220 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

ب واحد  برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچس

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ی  ریال 

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 
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اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

          ۵90.000 سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

جهش   بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  اطالعات 

 تولید  

 ید استان  (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تول1فر )

 6عنوان پروژه پیشنهادی  

جذب سرمایه گذار درجهت احداث  

 ترمینالهای مکانیزه غالت  

 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
- 

 1399 سال شروع پروژه  

 یکسال  مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص   معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

با توجه به جایگاه انحصاری بندر اما  و سهم  

باالی بازار در واردات غالت کشور نیاز به 

ایش ایجاد ترمینالهای مکانیزه بمنظور افز

نرمهای عملیاتی و ارتقاء بهره وری مورد نظر  

میباشد . که مقرر گردید از طری  جذب  

سرمایه گذار و در قالب طرح سرمایه گذاری 

 بلند مدت به اجرا در آید  
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 اهداف کالن 

ارتقاء بندر اما  خمینی)ره( به یک بندر نسل  

سو  و حفظ جایگاه بازار و ایجاد زنجیره 

اساسی و افزایش توان  تامین پایدار کاالی 

 رقابتی بندر 

 - میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

 سرمایه گذاری خصوصی 

په از  

انتخاو 

سرمایه  

گذار و بر  

اسا  طر   

توجهی  

ارایه شده  

م خ   
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 میگردد 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

جهش   بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  اطالعات 

 تولید  

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 7عنوان پروژه پیشنهادی 

دستگاه مکنده جدید و یک   4برداری از بهره 

تنی ) انتقالی از   140دستگاه جرثقیل لیبهر 

 بندر چابهار(

 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
- 

 1399 سال شروع پروژه  

 یک سال  مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  روژه معرفی مختصر پ

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

جابجایی تجهیزات در سطح بنادر به منظور  

بهره برداری حداکثری از توان عملیاتی مبتنی  

دی بمنظور  بر ظرفیتهای بنادر و نوع کاالی ورو

ارتقاء بهره وری و جلوگیری ار هدر رفت  

 سرمایه های ملی صورت گرفته است 

 اهداف کالن 
حفظ جایگاه بازار و ایجاد زنجیره تامین پایدار  

 کاالی اساسی و افزایش توان رقابتی بندر 

 - میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

چسب واحد  برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )بر

 مربوطه(
- 
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برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 لی  ریا

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

           سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

 

جهش   بنادر  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  اطالعات 

 تولید  

 تان  (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید اس1فر )

 8عنوان پروژه پیشنهادی 
کیلومتر جاده کمربندی بندر اما    8احداث 

 خمینی)ره( به آبادان 

 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 
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)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
4۵ % 

 1398 سال شروع پروژه  

 3 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

تسهیل و ارتقاء کیفی دسترسی به پسکرانه  

بندری میتواند در ارایه خدمات لجستیکی و  

جلب رضایت مشتریان و ذینفعان بسیار حائز  

میت باشد . این پروژه عالوه بر توسعه زیر  اه

ساختهای ارتباطی بندر اما  خمینی)ره( در  

توسعه منطقه ای و کاهش خطرات ترافیکی  

 شهرستان بندر اما  نیز تاثیر گذار خواهد بود 

 اهداف کالن 
توسعه ترانزیت و زیر ساختهای ارتباطی در  

 پسکرانه و انجا  مسئولیت اجتماعی 

  یی در دوران بهره برداری )نفر(میزان اشتغالزا

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 ه کل اعتبار پروژ
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

       710.000 اعتبارات بودجه ملی 

           شرکت های دولتی بودجه 
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اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

           سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

اجرای  دستگاه  پیشنهادی  عملیاتی  برنامه  و  پروژه  هر  تفصیلی  جهش  اطالعات  بنادر  با  مرتبط  ی 

 تولید  

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 9عنوان پروژه پیشنهادی  
عملیات زیر سازی رمپ و لوپ های تقاطع غیر  

 هم سطح شهرستان بندر اما  خمینی )ره(

 اداره بنادر  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398سال تا پایان میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
27% 

 1398 سال شروع پروژه  

 2 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

به پسکرانه  تسهیل و ارتقاء کیفی دسترسی 

بندری میتواند در ارایه خدمات لجستیکی و  

جلب رضایت مشتریان و ذینفعان بسیار حائز  

اهمیت باشد . این پروژه عالوه بر توسعه زیر  

ساختهای ارتباطی بندر اما  خمینی)ره( در  

توسعه منطقه ای و کاهش خطرات ترافیکی  

 شهرستان بندر اما  نیز تاثیر گذار خواهد بود 

توسعه ترانزیت و زیر ساختهای ارتباطی در   کالن اهداف 
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 پسکرانه و انجا  مسئولیت اجتماعی  

 - میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 ر(دال

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

       216 اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

           سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

        جمع 

 

 



       1399بخش راه و شهرسازی استان خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

355 

 

بنادر و دریانوردی استان  جمع بندی نهایی  محورهای برنامه جهش تولید/  :7جدول 

   1399استان خوزستان   خوزستان

 

 ردیف 

 

 عنوان محور 

تعداد  

پروژه و  

برنامه های  

 استان

بودجه مورد   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

یلیارد  نیاز )م

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

 99بینی 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

مدیریت بازار و    .1

ساماندهی 

ل ستیک  

 ت اری 

   163  %50 %100 %50 برنامه  5

توسعه تولید و    .2

تعمیآ ساخت 

و تکمیل  

زن یره ارزش  

 داخلی

   491  %3۷ %55 %18 برنامه  2

تیمین مالی و    .3

توسعه  

 گذاری سرمایه

   -  %100 %100 - برنامه  1

توسعه فناوری    .4

و بهبود  

 وری بهره

     %100 %100  برنامه 1

 4977 -   %20 %50 %30 برنامه  9 جمع کل 

 

جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: بنادر و دریانوردی خوزستان  : 8جدول 

1399 

 

 کل اعتبار پروژه  لی پروژه محل تامین ما
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  



       1399بخش راه و شهرسازی استان خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

356 

 

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

       710.216 ی اعتبارات بودجه مل

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

          

          4266784 سرمایه گذاری خصوصی 

          سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

       4977000 جمع 

 

 

 

 1399 ه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی: راه آهن استان خوزستانها و برناممحورها، پروژه 

 

ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی: راه آهن استان  : محورها، پروژه 9جدول 

 1399 خوزستان

 

 ردیف 
 پروژه اصلی 

برنامه های عملیاتی  

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

بودجه   اشتغال بخش خدمات تتولید/ بخش خدما

مورد  

نیاز 

  ون )میلی

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

 اندیم ک  -اهواز  1
 20000 - 500 250 -- %20 %5 احداث خط دور 

 20000  300 50  %30 0 احداث خط دور  سر بندر  –اهواز  2
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 ردیف 
 پروژه اصلی 

برنامه های عملیاتی  

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

بودجه   اشتغال بخش خدمات تتولید/ بخش خدما

مورد  

نیاز 

  ون )میلی

 ریال 

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

جمع پروژه ها  برنامه   

 های عملیاتی 

       40000 

 

با اداره راه آهن   اطالعات تفصیلی هر پروژه و برنامه عملیاتی پیشنهادی دستگاه اجرایی مرتبط 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان  1فر )

 کارخانه فوالد شادگان-سربندر عنوان پروژه پیشنهادی  

 راه آهن د.ا.ا  نا  دستگاه اجرایی در استان 

)  1398تا پایان سال رفت عملیاتی پروژه میزان پیش

 درصد (  
 در مرحله مناقصه

 1399 سال شروع پروژه  

ماه 18 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 اخلی ک ور و...   د

اتصال خط ریلی از سر بندر به کارخانه فوالد 

 شادگان

 اهداف کالن 
احداث خط سربندر به خرمشهر و اتصال بندر  

 اما  خمینی به خرمشهر و بندر بصره 

 - میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
- 

رآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران ب

 بهره برداری )میلیارد ریال(
- 

 



       1399بخش راه و شهرسازی استان خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

358 

 

 1399جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: راه آهن خوزستان 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   4.200  3.200  7.200 اعتبارات بودجه ملی 

           بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

می غیر  نهادهای عمو

 دولتی 

          

           سرمایه گذاری خصوصی 

           سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   4.200  3.200  7.200 جمع 

 

ای  ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی: راهداری و حمل و نقل جاده محورها، پروژه 

 1399استان خوزستان 
 

ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی: راهداری و حمل و نقل  محورها، پروژه  :10جدول 

 1399جاده ای استان خوزستان  

 

 ردیف 

برنامه های عملیاتی   پروژه اصلی 

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه  

مورد نیاز  

ون  یلی)م

 ریال 

 

محقآ  

)درصد  98

 پی رفت 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

1 
ایمن سازی  

و رفع نقاب  

اصال  نقاب حادثه خیر  

مس د   -محور مالثانی 

0 100 100 12 15 3 20,458 
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 ردیف 

برنامه های عملیاتی   پروژه اصلی 

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه  

مورد نیاز  

ون  یلی)م

 ریال 

 

محقآ  

)درصد  98

 پی رفت 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

 سلیمان )گاوسوار   حادثه خیز 

2 

 

)   نفت  ورودی   اصال 

  دوربرگردان    غیزانیه

 روجی خ و  ورودی

53 100 4۷ 14 19 20 30,120 

  خیز  حادثه مقاطع  اصال  3

 امیدیه شهرستان

59 100 41 15 16 1 32,824 

بهسازی  4

محور های  

فرعی از  

محل  

اعتبارات 

 استانی

  محور بهسازی پروژه 

  ناو پادگان  _اروندکنار

  ترو )  اروند  دوالفقار تیپ

   ت ریفات

5 100 95 18 20 2 43,۷58 

5 

 

 

بهسازی 

ر های  محو

روستایی از  

محل  

اعتبارات 

و   استانی

 )طر  ابرار(

بهسازی و روکش آسفالت  

حفارتی )وینسیل   

محورهای حوزه  

-شهرستان های اهواز

 کارون 

0 100 100 30 34 4 

90,220 

روکش حفارتی وینسیل   6

محورهای شهرستان های  

 شوشتر،دزفول،شوش 

5 100 95 31 36 5 

94,092 

ت  بهسازی و روکش آسفال ۷

حفارتی وینسیل در  

محورهای شهرستان های  

مس د سلیمان،نلی و  

۷ 100 93 30 33 3 

92,639 
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 ردیف 

برنامه های عملیاتی   پروژه اصلی 

پروژه اصلی استان  

 خوزستان

اشتغال بخش   تولید/ بخش خدمات

 خدمات 

بودجه  

مورد نیاز  

ون  یلی)م

 ریال 

 

محقآ  

)درصد  98

 پی رفت 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

 اندیکا 

بهسازی و روکش آسفالت   8

حفارتی وینسیل  

 محورهای آبادان 

5 100 95 14 16 2 

25,694 

 

  پروژه  ردیف 

 اصلی
  پروژه  عملیاتی های  برنامه

 خوزستان  استان اصلی

  شبخ اشتغال خدمات بخش  /تولید 

 خدمات 
  نیاز  مورد بودجه 

   ریال  میلیارد)
  محقآ 

  درصد )98

  پی رفت

 پیش

  بینی

99 

  درصد 

 تغییرات 

درصد   99 98

 تغییرات 

بهسازی و روکش آسفالت    9

حفارتی وینسیل محورهای  

امیدیه،  شهرستان بهبهان، 

 هندی ان

16 100 84 26 30 4 

۷4,۷65 

بهسازی و اجرای آسفالت   10

های حوزه  حفارتی در محور

  -شهرستان های ایذه

رامهرمز در االب  -باغملک

 طر  ابرار 

0 100 100 28 35 ۷ 

85,265 

 43,124 5 22 1۷ 100 100 0بهسازی و روکش آسفالت   11
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حفارتی)وینسیل محورهای  

روستایی حوزه حمیدیه در  

 االب طر  ابرار 

  آسفالت  روکش  و بهسازی 12

  محورهای   وینسیل حفارتی

 شادگان

۷ 100 93 16 18 2 38,۷22 

  روستایی  های  محور  وینسیل 13

 اندیکا  شهرستان

5 100 95 1۷ 20 3 58,842 

  اجرای  و  گیری لکه   و بهسازی 14

-ایذه  محور حفارتی  آسفالت

   وینسیل و  گیری   لکه)مرغا

0 100 100 19 22 3 48,995 

15  

 

بهسازی 

و لکه  

گیری و  

روکش  

محور  

های  

اصلی  

ازمحل  

اعتبارات 

 ملی 

  و  کاری  جدول) اماندهیس 

  میدان  آسفالت روکش 

 شوش  ورودی

0 100 100 16 19 3 38,640 

  دهدز  - ایذه  آسفالت روکش  16

  استحفاری حوزه انتهای الی

 خوزستان استان

22 100 ۷8 40 46 6 135,000 

  آسفالت  روکش  و بهسازی 1۷

 دیلم -هندی ان محور

31 100 69 1۷ 20 3 39,450 

  آسفالت  کشرو  و  گیری   لکه 18

  و  نلی-مس دسلیمان  محور

 اندیکا -مس دسلیمان

5 100 95 21 25 4 56,651 

  گیری   لکه و  سرد بازیافت 19

   ر)  صاد   جعفر امار محور

6 100 94 25 29 4 ۷2,82۷ 

  آسفالت  روکش  و بهسازی 20

    هویزه )  شهداء مزار  محور

53 100 4۷ 20 26 6 49,236 

  های دوربرگردان  احداث 21

-صلیحاویه)آبادان-اهواز ورمح

   الح ار ار-الغزنن ار

0 100 100 15 18 3 34,964 

  -اهواز  محور گیری   لکه 22

 رام یر -غیزانیه

8 100 92 1۷ 21 4 41,200 
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تعمیر و   23

مرمت و  

اصال   

ابنیه  

فنی  

جاده  

های  

سطح 

 استان

تعمیر و مرمت دیوار حاسل پل  

 های برومی و شیبان اهواز 

80 100 20 20 22 2 ۷5280 

 10152 3 15 12 5 100 95 ترمیم پل مربچه رامهرمز  24

اصال  آب ستگی پل زهره   25

 بهبهان

95 100 5 10 12 2 10984 

تعمیرات ابنیه فنی حوزه   26

 استحفاری شهرستان بهبهان

95 100 5 12 16 4 13340 

احداث دیوار حاسل محور   2۷

 ماه هر -آبادان 

۷0 100 30 20 22 2 26295 

اطالعات تفصیلی هر پروژه و برنامه عملیاتی پیشنهادی دستگاه اجرایی مرتبط با راهداری و حمل  

 1399و نقل جاده ای استان خوزستان جهش تولید 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
مس د   -اصال  نقاب حادثه خیر محور مالثانی 

 یمان )گاوسوار  سل

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه  6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  مختصات مکانی ،

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

محور یاد شده  ایمن سازی این پروژه به منظور 

با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده ای، 

بهسازی محور، افزایش بهره وری و سهولت  

 تردد تعری  شده است./ 

 ازی و کاهش سوانح جاداه ایایمن س اهداف کالن 

 12 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
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برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 استان  (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  204۵8  0  204۵8 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   204۵8  0  204۵8 جمع 
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 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
  و  ورودی دوربرگردان     غیزانیه)  نفت  ورودی   اصال 

 خروجی 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 (  درصد 
۵3 

 1396 سال شروع پروژه  

ماه12 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

ده  این پروژه به منظور ایمن سازی محور یاد ش

با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده ای، 

بهسازی محور، افزایش بهره وری و سهولت  

 تردد تعری  شده است./ 

 ایمن سازی و کاهش سوانح جاداه ای اهداف کالن 

 14 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

ش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران برآورد ارز 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

ر یا )دال 

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 
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             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  30120  0  30120 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   30120  0  30120 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 امیدیه  شهرستان خیز  حادثه مقاطع  اصال  عنوان پروژه پیشنهادی  

 ستان نا  دستگاه اجرایی در ا
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵9 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه12 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  پروژه

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور ایمن سازی محور یاد شده  

با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده ای، 

بهسازی محور، افزایش بهره وری و سهولت  

 تردد تعری  شده است./ 

 ایمن سازی و کاهش سوانح جاداه ای  اهداف کالن 

 1۵ غالزایی در دوران بهره برداری )نفر(میزان اشت 

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 



       1399بخش راه و شهرسازی استان خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

366 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 ار پروژه کل اعتب
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             شرکت های دولتی بودجه 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  30264  2۵60  32824 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   30264  2۵60  32824 جمع 

 

 

 پیشنهادی جهش تولید استان (: مشخصات کلی پروزه 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
پادگان ناو  –پروژه بهسازی محور اروندکنار 

 تیپ ذوالفقار اروند )ترک تشریفات( 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵ 

 1398 ل شروع پروژه  سا

ماه4 مدت اجرای پروژه ) سال (  
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)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی محور یاد شده با 

تصادفات و تلفات جاده ای،  هدف کاهش

بهسازی محور، افزایش بهره وری و سهولت  

 تردد تعری  شده است./ 

 بهسازی و بهبود سطح راه  اهداف کالن 

 18 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

النه در دوران برآورد ارزش میزان افزایش تولید سا

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

        اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             تعاونی سرمایه گذاری  

  3۵916  7842  437۵8 اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   3۵916  7842  437۵8 جمع 
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 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بهسازی و روکش آسفالت حفارتی )وینسیل   

 کارون -محورهای حوزه شهرستان های اهواز

 تگاه اجرایی در استان نا  دس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه  6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

غیرمستقیم   مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و   

اجرای رویه آسفالتی راه روستایی افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 30 یزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(م

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(
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       90220 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  90220  0   اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   90220  0  90220 جمع 

 

 زه پیشنهادی جهش تولید استان (: مشخصات کلی پرو1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
روکش حفاظتی چیپسیل محور های 

 شهرستان شوشتر،دزفول،شوش 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵ 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

یی ،افزایش اجرای رویه آسفالتی راه روستا

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 31 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
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 برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ( ریال

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     8240  94092 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             نی سرمایه گذاری تعاو

  8۵8۵2     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   8۵8۵2  8240  94092 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  

بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی چیپسیل  

در محور های شهرستان مسجد سلیمان،اللی  

 ،اندیکا 

 ایی در استان نا  دستگاه اجر
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

 7)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 
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 درصد (  

 1398 سال شروع پروژه  

ماه 8 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

م  مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقی

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

اجرای رویه آسفالتی راه روستایی افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 30 لزایی در دوران بهره برداری )نفر(میزان اشتغا

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 پروژه کل اعتبار 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  92639 اعتبارات بودجه ملی 

             جه شرکت های دولتی بود

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  92639     اعتبارات بودجه استانی 
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       سایر 

   92639  0  92639 جمع 

 

 دی جهش تولید استان (: مشخصات کلی پروزه پیشنها1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی چیپسیل  

 محور های آبادان 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵ 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  6 پروژه ) سال ( مدت اجرای  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

ش اجرای رویه آسفالتی راه روستایی ، افزای

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 14 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 اری )میلیارد ریال(بهره برد
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ارزی   ریالی   ارزی   ریالی   ارزی   ریالی  
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)میلیون  

 ریال( 

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

)میلیون  

 ریال( 

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

)میلیون  

 ریال( 

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  2۵694 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  2۵694     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   2۵694  0  2۵694 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  

بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی چیپسیل  

محور های شهرستان بهبهان ،امیدیه ، 

 هندیجان 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
16 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه 10 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

آوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  پروژه، ارز

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

اجرای رویه آسفالتی راه روستایی ،افزایش 

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های   اهداف کالن 
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 روستایی 

 26 ران بهره برداری )نفر(میزان اشتغالزایی در دو

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
ع مالی هزینه شده  مناب

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     28403  7476۵ اعتبارات بودجه ملی 

             های دولتی  بودجه شرکت

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  46362     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   46362  28403  7476۵ جمع 

 

 تولید استان (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی در  

  –باغملک  –محورهای حوزه شهرستان ایذه 
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 رامهرمز در قالب طرح ابرار

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

   درصد (
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه 6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

رای رویه آسفالتی راه روستایی ، افزایش اج

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 28 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

فزایش تولید ساالنه در دوران برآورد ارزش میزان ا

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

ل معاد

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  8۵26۵ اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

            اعتبارات موسسات و  
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نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  8۵26۵     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   8۵26۵  0  8۵26۵ جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  

بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی )چیپسیل  

الب  ( محورهای روستایی حوزه حمیدیه در ق

 طرح ابرار 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه 6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

زان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  مختصات مکانی ،می

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

اجرای رویه آسفالتی راه روستایی ، افزایش 

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
ی راه های  بهسازی ، نگهداری و ایمن ساز

 روستایی 

 17 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
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 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 حل تامین مالی پروژه م

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  43124 ات بودجه ملی اعتبار 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  43124     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   43124  0  43124 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1ر )ف

 

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی چیپسیل  

 محور های شادگان

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
7 

 1398 سال شروع پروژه  
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 6 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

آسفالتی راه روستایی، افزایش اجرای رویه 

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 16 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

د ساالنه در دوران برآورد ارزش میزان افزایش تولی

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 یالی  ر

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   38722  0  38722 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 
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       سایر 

   38722  0  38722 جمع 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
چیپسیل محور های روستایی شهرستان  

 اندیکا 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
داری و حمل و نقل جاده ای  اداره کل راه

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵ 

 1398 سال شروع پروژه  

 9 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

صادرات ،تامین نیازهای   پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش 

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

اجرای رویه آسفالتی راه روستایی، افزایش 

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 17 فر(میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )ن

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
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 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 ا کنون  ت

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  ۵8842 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  ۵8842     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   ۵8842  0  ۵8842 جمع 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 پیشنهادی   عنوان پروژه 

بهسازی و لکه گیری و اجرای آسفالت  

مرغا )لکه گیری و   –حفاظتی محور ایذه 

 چیپسیل( 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 
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)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه4 ژه ) سال (مدت اجرای پرو  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی وضعیت موجود و  

اجرای رویه آسفالتی راه روستایی، افزایش 

 وری و سهولت تردد تعری  شده است./  بهره 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 روستایی 

 19 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 یلیارد ریال(بهره برداری )م
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

یا  )دالر 

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  4899۵ اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 
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  4899۵     تبارات بودجه استانی اع

       سایر 

   4899۵  0  4899۵ جمع 

 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
ساماندهی )جدول کاری و روکش آسفالت ( 

 میدان وردی شوش  

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
ده ای  اداره کل راهداری و حمل و نقل جا

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه  6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

نیازهای  پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین 

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

ایمن سازی محور های اصلی استان ، افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 اصلی

 16 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

ن افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  برآورد میزا

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
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 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

  برای اتما  اعتبار الز

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   38640  0  38640 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

سسات و  اعتبارات مو

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   38640  0  38640 جمع 

 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

دهدز الی انتهای حوزه  –سفالت ایذه روکش آ عنوان پروژه پیشنهادی  
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 استحفاظی استان خوزستان

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
22 

 1397 سال شروع پروژه  

ماه 1۵ مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  پروژه  معرفی مختصر

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

ایمن سازی محور های اصلی استان ، افزایش  

 ت./ بهره وری و سهولت تردد تعری  شده اس

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 اصلی

 40 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 ین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان (: نحوه تام2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ال( ری

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   13۵000  0  13۵000 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

            اعتبارات موسسات و  
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نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   13۵000  0  13۵000 جمع 

 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
  -بهسازی و روکش آسفالت محور هندیجان 

 دیلم 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال ه میزان پیشرفت عملیاتی پروژ

 درصد (  
31 

 1397 سال شروع پروژه  

ماه 10 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

منظور بهسازی و نگهداری و   این پروژه به

ایمن سازی محور های اصلی استان ، افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 اصلی
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 17 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 ه(مربوط
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ل( ریا

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   394۵0  0  394۵0 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   394۵0  0  394۵0 جمع 
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 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
لکه گیری و روکش آسفالت محور  

 و مسجد سلیمان اندیکا اللی  –مسجدسلیمان 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵ 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  9 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

کانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  مختصات م

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

ایمن سازی محور های اصلی استان ، افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
ن سازی راه های  بهسازی ، نگهداری و ایم 

 اصلی

 21 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(
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   ۵66۵1  0  ۵66۵1 ارات بودجه ملی اعتب

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

  ۵66۵1  0  ۵66۵1 سایر 

        جمع 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بازیافت سرد و لکه گیری محور اما جعفر  

 صادق )ع(

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
6 

 1398 روع پروژه  سال ش

ماه  9 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

های اصلی استان ، افزایش   ایمن سازی محور

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های   اهداف کالن 
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 اصلی

 2۵ میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

نه در دوران برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساال

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

میلیون  )

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

     0  72827 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             اری تعاونی سرمایه گذ

  72827     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   72827  0  72827 جمع 
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 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
بهسازی و روکش آسفالت محور مزار شهداء  

 )هویزه( 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
داری و حمل و نقل جاده ای  اداره کل راه

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
۵3 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه 8 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

فزایش صادرات ،تامین نیازهای  پروژه، ارزآوری پروژه، ا

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

ایمن سازی محور های اصلی استان ، افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 اصلی

 20 فر(میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )ن

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 ا کنون  ت

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(
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   2۵8۵9  23377  49236 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   2۵8۵9  23377  49236 جمع 

 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 وان پروژه پیشنهادی  عن
آبادان   –احداث دور برگردان های محور اهواز 

 ا  الحجار( –ا  الغزالن  –)صلیحاویه 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
0 

 1399 سال شروع پروژه  

ماه 8 اجرای پروژه ) سال ( مدت  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

زایش  ایمن سازی محور های اصلی استان ، اف

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 
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 داخلی ک ور و...   

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 اصلی

 1۵ میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 اری )میلیارد ریال(بهره برد
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   34964  0  34964 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   34964  0  34964 جمع 
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 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 رامشیر  -غزانیه  –لکه گیری محور اهواز  عنوان پروژه پیشنهادی  

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
8 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  9 مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

ی  پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازها

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور بهسازی و نگهداری و  

ایمن سازی محور های اصلی استان ، افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 اهداف کالن 
بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راه های  

 اصلی

 17 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

ش تولید ساالنه )برچسب واحد  برآورد میزان افزای

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )
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 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

تما  اعتبار الز  برای ا

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   34200  7000  41200 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

و  اعتبارات موسسات 

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   34200  7000  41200 جمع 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
مت دیوار حاسل پل های برومی و شیبان  تعمیر و مر 

 اهواز

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
80 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه 12 مدت اجرای پروژه ) سال (  
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توضیح درخصوص   )حسب موردمعرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور احداث دیوار حائل و   

تثبیت دیوار های پل ، افزایش بهره وری و  

 سهولت تردد تعری  شده است./ 

 رمت ابنیه فنی سطح استان ترمیم و م اهداف کالن 

 20 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 ستان (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید ا2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   ۵6280  19000  7۵280 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   ۵6280  19000  7۵280 جمع 

 



       1399بخش راه و شهرسازی استان خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

396 

 

 

 

 

 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 ترمیم پل مربچه رامهرمز  عنوان پروژه پیشنهادی  

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
9۵ 

 1398 ه  سال شروع پروژ

 7 مدت اجرای پروژه ) سال (

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور اصالح آبشستگی و ترمیم 

ره وری و سهولت  پایه های پل ، افزایش به

 تردد تعری  شده است./ 

 ترمیم و مرمت ابنیه فنی سطح استان  اهداف کالن 

 12 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 ل(بهره برداری )میلیارد ریا
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 کل اعتبار پروژه  محل تامین مالی پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  
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 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

  931  9221  101۵2 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       ت بودجه استانی اعتبارا

       سایر 

   931  9221  101۵2 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 اصال  آب ستگی پل زهره بهبهان عنوان پروژه پیشنهادی  

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال تی پروژه میزان پیشرفت عملیا 

 درصد (  
9۵ 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  ۵ مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

وژه به منظور ترمیم و مقاو  سازی پل ،  این پر

افزایش بهره وری و سهولت تردد تعری  شده  

 است./ 

 ترمیم و مرمت ابنیه فنی سطح استان  اهداف کالن 

 10 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(
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برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

تولید ساالنه در دوران برآورد ارزش میزان افزایش 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 (دالر

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   80۵  10143  10948 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   80۵  10143  10948 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 عنوان پروژه پیشنهادی  
تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاری شهرستان  

 بهبهان

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 
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)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
9۵ 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  ۵ مدت اجرای پروژه ) سال (  

)حسب مورد توضیح درخصوص  معرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

وری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  پروژه، ارزآ

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منظور احداث و الیه برداری و  

ترمیم آب شستگی پل ، افزایش بهره وری و  

 سهولت تردد تعری  شده است./ 

 ترمیم و مرمت ابنیه فنی سطح استان  اهداف کالن 

 12 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنهادی جهش تولید استان 2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

   تا کنون

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   1687  116۵3  13340 اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 
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       سایر 

   1687  116۵3  13340 جمع 

 

 (: مشخصات کلی پروزه پیشنهادی جهش تولید استان 1فر )

 ماه هر -احداث دیوار حاسل محور آبادان  پیشنهادی   عنوان پروژه 

 نا  دستگاه اجرایی در استان 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 خوزستان 

)  1398تا پایان سال میزان پیشرفت عملیاتی پروژه 

 درصد (  
70 

 1398 سال شروع پروژه  

ماه  6 مدت اجرای پروژه ) سال (  

سب مورد توضیح درخصوص  )حمعرفی مختصر پروژه 

مختصات مکانی ،میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

پروژه، ارزآوری پروژه، افزایش صادرات ،تامین نیازهای  

 داخلی ک ور و...   

این پروژه به منوظر احداث دیوار های حائل  

جهت اصالح و مرمت آب شستگی ، افزایش  

 بهره وری و سهولت تردد تعری  شده است./ 

 ترمیم و مرمت ابنیه فنی سطح استان  کالن اهداف 

 20 میزان اشتغالزایی در دوران بهره برداری )نفر(

برآورد میزان افزایش تولید ساالنه )برچسب واحد  

 مربوطه(
 

برآورد ارزش میزان افزایش تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداری )میلیارد ریال(
 

 

 دی جهش تولید استان (: نحوه تامین مالی پروژه پیشنها2فر  )

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

 )دالر یا 

معادل 
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 دالر( دالر( دالر(

   3162  22683  2629۵ اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 

اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

       اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

29۵26 جمع    22683  3162   

 

 1399  راهداری و حمل و نقل جاده ای: جمع بندی نهایی  محورهای برنامه جهش تولید/ 11جدول 

 استان خوزستان 

 

 ردیف 

 

 عنوان محور 

تعداد پروژه  

و برنامه  

 های استان

بودجه مورد   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

نیاز )میلیارد  

  ریال

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

ایمن سازی و    .1

رفع نقاب  

 حادثه خیز 

 80842 9 50 41 62.6۷ 100 3۷/33 پروژه   3

بهسازی محور    .2

های فرعی از  

محل اعتبارات  

 استانی

 35916 2 20 18 95 100 5 پروژه  1

بهسازی محور    .3

های روستایی  

از محل  

 615۷15 38 266 228 95.5 100 4.5 پروژه  10
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 ردیف 

 

 عنوان محور 

تعداد پروژه  

و برنامه  

 های استان

بودجه مورد   اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

نیاز )میلیارد  

  ریال

 

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

 تغییرات  

درصد   99 98

 تغییرات  

اعتبارات 

و   انیاست

 )طر  ابرار(

بهسازی و لکه    .4

گیری و  

روکش محور  

های اصلی از  

محل اعتبارات  

 ملی 

 43۷591 33 204 1۷1 84.38 100 15.62 پروژه  8

ترمیم و    .5

مرمت ابنیه  

فنی سطح  

 استان

 62856 13 8۷ ۷4 13 100 8۷ پروژه  5

 1232920 95 62۷ 432 ۷0.11 100 29.89 پروژه  2۷ جمع کل 

 

 1399جمع محل تامین مالی پروژه ها و برنامه عملیاتی راه و شهرسازی: راهداری خوزستان : 12جدول 

 محل تامین مالی پروژه 

 کل اعتبار پروژه 
منابع مالی هزینه شده  

 تا کنون  

اعتبار الز  برای اتما  

 پروژه  

 ریالی  

)میلیون  

 یال( ر

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

 ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

 ارزی  

)دالر یا  

معادل 

 دالر(

   43۷591     اعتبارات بودجه ملی 

             بودجه شرکت های دولتی 
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اعتبارات موسسات و  

نهادهای عمومی غیر  

 دولتی 

            

             سرمایه گذاری خصوصی 

             سرمایه گذاری تعاونی 

  79۵329     اعتبارات بودجه استانی 

       سایر 

   1232920     جمع 

 

ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی استان خوزستان  جمع بندی کلی محورها، پروژه 

1399 

 

ها و برنامه عملیاتی جهش تولید راه و شهرسازی: جمع بندی کلی محورها، پروژه : 13 جدول

 1399استان خوزستان 

 

 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 

1.  

بررسااای  و اجراییفنی 

گردشااگ 

و  ری 

میاااراث 

فااارهنگ 

راه ی  

و 

شهرساااا

 زی 

 

کوی  فرهنگسرای 

اهواز حفاری   ملی 
و  احداث 

تکمیل  

 ساختمان 

15% 45% 30% 0 50  

فرهنگسرای   .2

اهوا :  کیان هر 

و  احداث 

تکمیل  

 ساختمان 

15% 45% 30% 0 50  

بررسااااااااای  شهرسازی   .3

بالفعاال کااردن 

هااای ررفیاات

و   توسعه  طر  

عمران شهرهای 

استان 
✓ ✓ 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 
راکاااااااااد و 

باناساااااتفاده 

در بخاااااااش 

هااای تولیاادی 

و ک اااااورزی 

راه و اسااااتان 

 شهرسازی 

 

 خوزستان

تفصیلی    .4 طر  

استان 

 خوزستان

✓ ✓     

جامع    .5 طرحهای 

تفصیلی  –

استان 

 خوزستان

✓ ✓     

طرحهای   .6

منطقه   کالبدی 

 ای

✓ ✓     

ناحیه     .7 طرحهای 

 ای

      

طرحهای    .8

 م موعه شهری 

      

 1680احداث   بازیافت شهری  .9

مسکونی  واحد 
  811:جاب ایی  

در   ساکن  واحد 

پهنه خطر کوی  

 منبع آو اهواز 

----- 20% 20% --

- 

50 --- 

 راه اصلی  .10

مدیریت بازار و  

ساماندهی  

ل ستیک  

 ت اری

و   بهسازی  تکمیل 

محور  تعریض 

 باغملک  -رامهرمز  
: تکمیل ارارداد  

انعقاد   و  موجود 

جه ت  ارارداد 

 ادامه عملیات

5% 30% 25% 20 40 - 

       -مس دسلیمان  .11
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 
 بازفت-اندیکا  

اعتبار   :تامین 

ادامه   جهت 

عملیات  اجرای 

 اجرایی

پل    .12 احداث 

مالثانی   ارتباطی 

عنافچه  به 
اراداد   :پیگیری 

تامین   و  موجود 

 اعتبار

5% 50% 45% 10 30 - 

بهسازی و آسفالت  راه روستایی  .13

روستایی   راه 

تامین    الابوبق  :

زیر    –اعتبار  

 سازی آسفالت 

2  

کیلومت 

 ر

5  

کیلومت 

 ر

- 15 10 - 

جاده    .14 تکمیل 

دز  کنار  شعیبیه 

تامین    شوشتر   :

زیر    –اعتبار  

 سازی آسفالت 

5  

کیلومت 

 ر

0 - 20 15 - 

بهسازی و آسفالت   .15

بوزی   –جاده 

 شادگان  -گرگر
نگاری   :نامه 

مابقی   جهت 

پروژه برای ابالی  

 اعتبار

13  

کیلومت 

 ر

26  

کیلومت 

 ر

- 22 16 - 

بنادر و    .16
 دریانوردی

بهره برداری از 

هزار متر مربع 80

انبارهای  

- 100 
- - 113 - 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 
 سرپوشیده

 

17.  

توسعه تولید و 

تعمیآ ساخت 

و تکمیل  

زن یره ارزش 

 داخلی

 

احداث کارخانه 

تصفیه و بسته 

بندی روغن  

  168000خوراکی 

 تن

16% 6۷% - - 

مستقی 

 121ر 

غیر 

مستقی 

 150ر 

- 

18.  
احداث و بهره  

برداری از کارخانه 

تولید ، فرآوری و 

غنی سازی دانه  

 های روغنی سویا 

-    

مستقی 

  ۷0ر 

غیر 

مستقی 

 150ر 

 

تامین مالی و    .19

توسعه سرمایه 

 گذاری 

 

جذو سرمایه  

گذاری جهت 

احداث ترمینال 

 های مکانیزه غالت

 100% 100% -   

20.  
توسعه فناوری 

و بهبود بهره  

 وری 

 

 4ره برداری از به

دستگاه مکنده  

جدید و یک  

دستگاه جرثقیل  

تنی )   140لیبهر 

انتقالی از بندر  

 وابهار 

 100% 50%    

21.   

مدیریت بازار و  

ساماندهی  

ل ستیک  

احداث و بهره  

برداری از انبارهای 

مترمربع  24600

وند من وره 

 نگهداری کان 

50% 50% 100% - 

مستقی 

  25ر 

غیر 

مستقی 

 50ر 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 

 ت اری   .22

 

احداث و بهره  

برداری از انبارهای 

مترمربع  28200

مکانیزه نگهداری 

 کان 

- -   

مستقی 

  28ر 

غیر 

مستقی 

 60ر 

 

کیلومتر  8احداث   .23

جاده کمربندی  

بندر امار خمینی  

 )ره  به آبادان 

45% 92% - -  -- 

عملیات زیرسازی   .24

رمپ و لوپ های  

تقاطع غیر هم  

سطح شهرستان  

ی  بندر امار خمین

 )ره 

2۷% 100% -  - - 

  اندیم ک -اهواز  راه اآهن  .25
احداث خط 

 دور 

5% 20% -- 25

0 

500 - 

  سر بندر –اهواز   .26
احداث خط 

 دور 

0 30%  50 300  

اصال  نقاب حادثه   راهداری   .27

  -خیر محور مالثانی  

مس د سلیمان  

 )گاوسوار  

0 100 100 12 15 3 

  نفت  ورودی  اصال   .28

     غیزانیه)  

  ورودی  گرداندوربر

 خروجی   و

53 100 4۷ 14 19 20 

  حادثه  مقاطع  اصال   .29

  شهرستان  خیز

 امیدیه 

59 100 41 15 16 1 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 

  محور  بهسازی  پروژه  .30

  پادگان  _اروندکنار

  دوالفقار  تیپ  ناو

  ترو)  اروند

   ت ریفات

5 100 95 18 20 2 

بهسازی و روکش    .31

آسفالت حفارتی  

)وینسیل   

محورهای حوزه  

ی  شهرستان ها 

 کارون -اهواز

0 100 100 30 34 4 

روکش حفارتی    .32

وینسیل محورهای  

شهرستان های  

شوشتر،دزفول،شو 

 ش 

5 100 95 31 36 5 

بهسازی و روکش    .33

آسفالت حفارتی  

وینسیل در 

محورهای شهرستان  

های مس د  

سلیمان،نلی و  

 اندیکا 

۷ 100 93 30 33 3 

بهسازی و روکش    .34

آسفالت حفارتی  

های  وینسیل محور

 آبادان 

5 100 95 14 16 2 

بهسازی و روکش    .35

آسفالت حفارتی  

وینسیل محورهای  

16 100 84 26 30 4 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 
شهرستان بهبهان،  

 امیدیه، هندی ان 

بهسازی و اجرای    .36

آسفالت حفارتی در  

محورهای حوزه  

  -شهرستان های ایذه

رامهرمز در  -باغملک

 االب طر  ابرار 

0 100 100 28 35 ۷ 

و روکش  بهسازی   .37

آسفالت  

حفارتی)وینسیل مح 

ورهای روستایی حوزه  

حمیدیه در االب طر   

 ابرار 

0 100 100 1۷ 22 5 

  روکش  و بهسازی  .38

 حفارتی آسفالت 

  محورهای وینسیل

 شادگان 

۷ 100 93 16 18 2 

  های  محور وینسیل  .39

  شهرستان روستایی 

 اندیکا 

5 100 95 1۷ 20 3 

  گیری  لکه  و بهسازی  .40

  التآسف اجرای  و

-ایذه  محور حفارتی

  و  گیری لکه)مرغا

  وینسیل

0 100 100 19 22 3 

  جدول) ساماندهی   .41

  روکش   و کاری

  میدان  آسفالت 

 شوش  ورودی

0 100 100 16 19 3 

  - ایذه  آسفالت روکش  .42

  انتهای الی  دهدز

  استحفاری  حوزه

 خوزستان  استان 

22 100 ۷8 40 46 6 

  روکش  و بهسازی  .43

  محور آسفالت 

31 100 69 1۷ 20 3 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی  محور 

عملیاتی پروژه  

اصلی استان  

 خوزستان

 اشتغال بخش خدمات تولید/ بخش خدمات

محقآ  

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت 

درصد   99 98

تغییرا 

 ت 
 دیلم -انهندی  

  روکش و گیری  لکه  .44

  محور آسفالت 

  و نلی -مس دسلیمان

 اندیکا -مس دسلیمان

5 100 95 21 25 4 

  لکه  و  سرد  بازیافت  .45

  امار محور  گیری

   ر)  صاد    جعفر

6 100 94 25 29 4 

  روکش  و بهسازی  .46

  مزار محور آسفالت 

    هویزه )  شهداء 

53 100 4۷ 20 26 6 

  دوربرگردان ثاحدا   .47

-اهواز محور های

  ار-صلیحاویه)آبادان 

   الح ار ار-الغزنن

0 100 100 15 18 3 

  محور گیری  لکه  .48

 رام یر -غیزانیه -اهواز

8 100 92 1۷ 21 4 

تعمیر و مرمت دیوار    .49

حاسل پل های برومی  

 و شیبان اهواز 

80 100 20 20 22 2 

ترمیم پل مربچه    .50

 رامهرمز 

95 100 5 12 15 3 

اصال  آب ستگی پل    .51

 زهره بهبهان 

95 100 5 10 12 2 

تعمیرات ابنیه فنی    .52

حوزه استحفاری  

 شهرستان بهبهان 

95 100 5 12 16 4 

احداث دیوار حاسل    .53

  -محور آبادان 

 ماه هر 

۷0 100 30 20 22 2 
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نهایی   مالی  تامین  بندی  استانجمع  شهرسازی  و  راه  تولید/  جهش  برنامه  خوزستان     محورهای 

1399   

 

تامین مالی نهایی محورهای برنامه جهش تولید/ راه و  و  اعتبار نزر برای اتمار پروژه  : جمع بندی 14جدول 

   1399شهرسازی استان خوزستان   

محل تامین  

 مالی/محور اصلی 

ل ها   )میلیارد ریال( محورهای اصلی
ص
جمع سرف

)میلیارد ریال( 
 

صد
در

 

ی 
فن

ی  
شهرساز

 

ی 
راه اصل

ی 
راه روستای

ی  
ی شهر

بازافرین
 

بنادر و  

ی 
دریانورد

 
ن 
راه اه

ی  
راهدار

 

اعتبارات بودجه  

 ملی

 
۵0 01.۵0   050  ۷10 .  

4200 
43۷ 

۷49۷ 44% 

بودجه شرکت های  

 دولتی 

 
         

 
  

  

اعتبارات 

موسسات و  

نهادهای عمومی  

 غیر دولتی 

 

         

 

  

  

سرمایه گذاری  

 صی خصو

 
      - 4266 

 
  

4266 25% 

سرمایه گذاری  

 تعاونی 

 
         

 
  

  

اعتبارات بودجه  

 استانی 

100 
3810 40 90   

 
79۵ 

4835 29% 

سایر )تفاهم نامه 

 نفت و ...(

 
  90   

 
 

90 5%. 

 100 16948 1232 4200 49۷6 500 180 1900 3860 100 جمع 

 


