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برنامه اجرایی حوزه عمرانی و زیربنایی
اتمام پروژه های در حال اجرا-1

پروژه

مبلغ اوليه

تاريخ شروع
مدت 
اوليه

مشاورپيمانكار
پيشرفت
ا فيزيكي ت

کنون
ريالي                      يورويي

فرودگاهاحداث ترمينال جديد 

717,123,292,38214,340,24391/10/2036
شرکت ملي 

ساختمان
آتك

77%
940,557,323,10317,374,49098/03/2018

شرکت ملي 
ساختمان

آتك

پارسيانGIS99/683/144/2646/044/26492/09/1312خريد و احداث پست هاي برق 
توسعه صنعت

%80برق 

فرودگاهياجراي هلي پورت و هلي پد 
(استفاز اول پروژه به اتمام رسيده)

%80آتكمانتاپيك ساخت99/05/246---57.902.278.481

اجراي پروژه روشنايي خورشيدي بزرگراه 
خليج فارس

%91آتكرامپكو  35/745/456/7922/400/97592/05/1112
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پروژه

مبلغ اوليه

تاريخ شروع
مدت 
اوليه

مشاورپيمانكار
پيشرفت
فيزيكي

ريالي                      يورويي

98/10/0312----419,621,000,000کيشجنوبي فرودگاه باند 
شرکت ملي 

ساختمان
%58ايمن راه

%28هندسه پارسماشين سازي اراک96/11/1124---191,199,679,318فرودگاهسوخت رساني پايگاه 

%95شهريادشرکت پديد98/10/1812---40.448.5450.94ساختمان نيروي انتظامي فرودگاه

ساختمان 
فرودگاهامنيت پرواز 

%7سازهپريسان شعمران گستر کي99/11/155---70.375.339.970

برنامه اجرایی حوزه عمرانی و زیربنایی
اتمام پروژه های در حال اجرا-1
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پروژه

مبلغ اوليه

تاريخ شروع
مدت 
اوليه

مشاورپيمانكار
پيشرفت
فيزيكي

ريالي                      يورويي

اعالم و اطفاي حريق اسكله هاي سوختي و
شناورکاال و 

147,000,000,000---
96/09/14

%77فرايندشانول ميم تيم6

بهسازي و نوسازي انبارهاي سرپوشيده
انبار 11و تعميرات جزيي 7و 5،3شماره 

مجتمع انبارهاي بندر تجاري
%72پديد--98/10/146---41.883.449.604

%55کالنشهرکيان پوشش98/11/013---69.272.584.740اهعمليات بازسازي سقف ساختمان فرودگ

تقال غربي بهمراه سيستم اناحداث انبارهاي
بار از دريا به خشكي بندر تجاري

%72پرهون آبراههگوزل ساز104.305.611.63098/11/2612
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پروژه

مبلغ اوليه

تاريخ شروع
مدت 
اوليه

پيشرفتمشاورپيمانكار
فيزيكي

ريالي                      يورويي

98/11/2112---119.013.675.663کالسه نوبنياد18مدرسه 
هخامنش ايرانيان

کيش
---37%

%71---آماگون98/11/285---74.195.000.000بازسازي و بهسازي سالن هاي اسكواش

%72نقشيادشرکت دام دووار98/09/0112---91.206.751.809کارهاي تكميلي مصلي

%20---جهرم بتن98/10/1818---149.369.180.800ساختمان دادگستري

%49---آرادان98/02/0112---133.210.322.016اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر

اري و آسفالت، لكه گيري آسفالت و ترميم نوارهاي حف
(ميكروسرفيسينگ)اجراي اليه حفاظتي 

%90--کندوان پارس98/07/0815---269.613.874.901
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پروژه

مبلغ اوليه

تاريخ شروع
مدت 
اوليه

پيشرفتمشاورپيمانكار
فيزيكي

ريالي                      يورويي

دوم تصفيه خانه فاضالب مدولSBRسازهاحداث 
شمال

%50ري آبفراب98/11/2112---91.005.660.642

%86---دام دووار98/08/1812---165.096.943.782اجراي پياده رو سازي سطح جزيره

%17--فورسمنت99/09/185---74.301.470.324بهسازي و مقاوم سازي کاخ مرجان

راه اندازي سيستم آب و برق رساني اسكله هاي 
%55فرادرياعرشهسازه هاي آبي93/10/289---47.858.821.484بندرگاه تجاري
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ميليون ريال

1400بودجه شرحردیف

500/000تكميل اليروبي و استحصال زمين و اجراي دايك بندر تجاري1

300/000خريد آتشخوار بندر2

50/000احداث اپرون تعميراتي فرودگاه3

50/000بازسازي اسكله بزرگ تفريحي4

100/000احداث راه مواصالتي بندر چارک5

100/000مرمت کاخ  کيش اليت6

برنامه اجرایی حوزه عمرانی و زیربنایی
شروع پروژه های جدید عمرانی-2
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ميليون ريال

1400بودجه شرحردیف

50/000احداث مرکز بهداشت کيش 7

50/000توسعه بيمارستان کيش8

100/000احداث پالژهاي جديد9

150/000ساماندهي سواحل10

20/000طراحي و آماده سازي امور زيربنايي بازار مواد غذايي تازه 11

50/000بازسازي و مرمت ميرمهناي قديم12

20/000ساماندهي روستاي باغو13
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