بسمه تعالي

خالصه گزارش افتتاحیه پروژه های دهه مبارک فجر در سال 1400
در دهه مبارک فجر سال  1400تعداد  491پروژه با اعتباری بالغ بر  134هزار و  680میلیارد ریال آماده بهره برداری و کلنگ زنی می
باشد که از این تعداد  463پروژه با اعتباری بالغ بر  63هزار و  117میلیارد ریال به تفکیک شامل  %75اعتبارات دولتی و %25
اعتبارات سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح می گردد و تعداد  28پروژه در سطح استان با اعتبار بیش از  71هزار و  562میلیارد
ریال به تفکیک شامل  %8اعتبارات دولتی و  %92اعتبارات سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده آغاز عملیات اجرائی در دهه فجر
می باشد.
در بین شهرستان ها ،بندرعباس با تعداد  110پروژه و پارسیان با اعتباری بالغ بر  30هزار و  286میلیارد ریال حائز بیشترین تعداد
پروژه و باالترین اعتبار در پروژه های قابل افتتاح می باشد.
در بین شهرستان ها بندرعباس با تعداد  11پروژه و اعتبار  65هزار و  962میلیارد ریال حائز بیشترین تعداد پروژه و باالترین اعتبار
در پروژه های آماده آغاز عملیات اجرائی می باشد.

از میزان  63هزار و  117میلیارد ریال پروژه افتتاحی در استان میزان  47هزار و  690میلیارد ریال متعلق به بخش دولتی و میزان  15هزار و  426میلیارد ریال متعلق به بخش خصوصی
میباشد.
از میزان  71هزار و  562میلیارد ریال پروژه کلنگ زنی در استان میزان  66هزار و  12میلیارد ریال متعلق به بخش خصوصی و میزان  5هزار و  549میلیارد ریال متعلق به بخش
دولتی میباشد.

شرکت توزیع نیروی برق استان  ،اداره کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس استان و سازمان جهاد کشاورزی استان به ترتیب با  76 ، 77و  45پروژه بیشترین آمار
افتتاحیه و شرکت گاز استان و سازمان صنعت  ،معدن و تجارت و شرکت آب و فاضالب استان به ترتیب با  5 ، 6و  3پروژه بیشترین آمار کلنگ زنی را به خود اختصاص
داده اند.

از پروژه های شاخص افتتاحیه در بحث ریالی می توان به پروژه های ذیل اشاره کرد :
 .1توسعه گازرسانی به شهر بندرعباس (فاز  6و  )7با اعتبار  4هزار میلیارد ریال
 .2پست  63کیلوولت پیامبر اعظم ( 1اژئیان) با اعتبار  1140میلیارد ریال
 .3اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان قدس با اعتبار  700میلیارد ریال
 .4بهسازی و الیروبی اسکله رمچاه با اعتبار  320میلیارد ریال
 .5اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در سطح شهرستان بندرعباس با اعتبار  150میلیارد ریال
 .6احداث دبستان  12کالسه سلخ با اعتبار  143میلیارد ریال
 .7بهره برداری از فاز اول شهرک تخصصی صنایع دریایی با اعتبار بالغ بر  137میلیارد ریال

و در بخش پروژه های ارزی می توان پروژه های ذیل عنوان نمود :
 .1افتتاح اسکله شماره  7و  8صنایع انرژی بر با اعتبار  90میلیون یورو معادل  2هزار و  700میلیارد تومان
 .2افتتاح انبارهای مواد معدنی سالکو صنایع انرژی بر پارسیان با اعتبار  12میلیون یورو معادل  360میلیارد تومان
 .3ساخت و به آب اندازی شناور طنابگیر همیار  4با اعتبار  580هزار یورو معاد  17میلیارد و  400میلیون تومان

