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پروژه هاي عمرانی از ملموس ترین بخش هاي برنامه   توسعه هستند که براي دستیابی به هدف هاي خاص از جمله:  
ایجاد بستر و زیرساخت هاي الزم براي افزایش سرمایه گذاري مولد، گسترش ظرفیت تولید،    مقاوم سازي اقتصاد در  
برابر شوك ها و دستیابی به رشد اقتصادي پایدار، اجرا می شوند. تأخیر در بهره برداري پروژه هاي عمرانی سال هاي  
گذشته باعث شده است در پایان سال  1398  حدود  86  هزار پروژه   عمرانی نیمه کاره وجود داشته باشد. از این تعداد،  
376  طرح ملی و  2291  پروژه عمرانی استانی هستند که قابل واگذاري به بخش خصوصی اند یا امکان مشارکت بخش  
تملک   طرح هاي  به  کافی  اعتبارات  تخصیص  عدم  می دهد،  نشان  دارد.بررسی ها  وجود  آنها  اجراي  در  خ صوصی 
دارایی هاي سرمایه اي، دخالت عوامل سیاسی و تعریف طرح هاي جدید و عملکرد ضعیف دولت در زمینه واگذاري  
پروژه هاي عمرانی به بخش خصوصی از مهم ترین دالیل داشتن حجم انبوهی از  پروژه هاي عمرانی ناتمام است. در  
خصوص عدم انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در مورد طرح هاي عمرانی، عوامل و دالیل مختلفی مانند ضعف در  
ارزیابی اقتصادي پروژه ها، عدم تمایل دستگاه هاي اجرایی براي واگذاري طرح ها، دسترسی محدود بخش خصوصی  
به منابع مالی و بی ثباتی در عرص ه سیاست گذاري، تأثیرگذارند.ازاین رو، اولویت بندي انجام طرح ها، واگذاري طرح هاي
داراي توجیه اقتصادي به بخش خصوصی، شفاف سازي در فرآیند مناقصه، ممانعت در تصویب طرح هاي عمرانی جدید  
به استثنا موارد ضروري و ایجاد مشوق هاي اقتصادي براي گسترش مشارکت خصوصی –  عمومی،  به منظور برطرف  

شدن موانع پیش  روي پروژه هاي عمرانی و تسریع در فرآیند به بهره برداري رسیدن   آنها پیشنهاد می شود 
  توسعه، رشد اقتصادي، بودجه، پروژ ه هاي عمرانی. 



 
 

 

تعداد   بخش
 پروژه 

برآورد اعتبار مورد  
نیاز براي اتمام  

 پروژه (میلیارد ریال) 
 77063 35 منابع آب  

 90293 38 فاضالبآب و 
 2715 49 هاي ورزشی زیرساخت

هاي ساختزیر
 431327 45 ونقل حمل

هاي ساختزیر
 60600 7 ونقل شهري حمل

 6988 10 هاي بیمارستانی مجتمع
 164890 13 انرژي 

فناوري  و  ارتباطات 
 12900 3 اطالعات 

هاي زیرساخت
 1042 33 گردشگري 

بناهاي تاریخی و میراث 
 1272 96 فرهنگی 

 4485 7 هاي فرهنگی و هنري مجتمع 
صنعت،    هايزیرساخت

 11774 5 معدن و بازرگانی 

 4700 3 کشاورزي 
 1330 9 شیالت 

 1000 1 آبخیزداري 
پرورش   و  آموزش 

 6718 22 ايعمومی و فنی و حرفه

 879097 376 مجموع 



 
 

 پروژه قابل واگذاري یا مشارکت  استان 
 اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)  تعداد 

 2981596 85 آذربایجان شرقی 
 2235439 77 آذربایجان غربی 

 79450 3 اردبیل
 986480 67 اصفهان 

 3392284 10 البرز 
 1194002 37 ایالم

 1762634 28 بوشهر 
 113163 44 تهران 

 2085000 69 چهارمحال و بختیاري 
 2098170 89 خراسان جنوبی 
 10637757 185 خراسان رضوي 
 3747500 28 خراسان شمالی 

 701786 37 خوزستان 
 1224438 27 زنجان 
 136057 21 سمنان 

 - 97 سیستان و بلوچستان 
 804085 152 فارس 
 9646500 34 قزوین

 190000 2 قم
 1332000 29 کردستان 

 696956 84 کرمان 
 3620500 53 کرمانشاه 

 3100290 31 کهگیلویه و بویراحمد 
 1515105 30 گلستان 
 510473 23 گیالن 
 2928486 49 لرستان 

 3825391 295 مازندران 
 683000 53 مرکزي 

 1062500 59 هرمزگان 
 552142 362 همدان 

 5697500 131 یزد
 69540684 2291 مجموع



 
 



 
 

 عملکرد  مصوب  سال 
1387 0 0 
1388 0 0 
1389 3250 855 
1390 1750 0 
1391 0 0 
1392 5000 0 
1393 1000 0 
1394 1000 0 
1395 3000 2 
1396 3500 - 
1397 4000 - 
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