
 از پروژه های سرمایه گذاریگزارش بازدیدها 

 درصد تغییرات  تعداد بازدید های انجام شده گذار در سال.... سرمایه پروژه از بازدید

7931 206 - 

 % افزایش 7 202 7931

 

 

 درصد تغییرات موضوع اخطار 89در سال   تعداد اخطار های صادر شده

0 -  

به متقاضی و عدم زمین های واگذار شده  اخطار 73

 پیگیری متقاضی جهت اخذ مجوز ایجاد

 افزایش      766%      

 

  نهاد مردم های تشکل سازی توانمند آموزش دوره سومین

 تعداد شرکت کننده تاریخ برگزاری مکان برگزاری نام دوره 

 تشکل سازی توانمند آموزش

 نهاد مردم های

آذر ماه سال  11لغایت  12 هتل آریو برزن

89 

نفر 89  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



  معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 89 ارش عملکرد شش ماههگز

 

 

 

 

 89گزارش عملکرد معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری استان فارس  در  شش ماهه اول سال 

 ردیف شرح فعالیت واحد سنجش تعداد

 2 درخواست ایجاد تأسیسات گردشگری  فقره 112

 موافقت اصولی اولیه برای متقاضیان تاسیسات گردشگریصدور  فقره ─
1 

 میزان سرمایه گذاری جذب شده توسط بخش خصوصی   میلیون ریال  21989812

 8 تمدید موافقت اولیه برای متقاضیان تاسیسات گردشگری فقره ─

 8 صدور موافقت اصولی برای متقاضیان تاسیسات گردشگری فقره 292

 5 موافقت اصولی برای متقاضیان تاسیسات گردشگریتمدید  فقره 8

 2 صدور مجوز ایجاد، اصالح و تکمیل برای  متقاضیان تاسیسات گردشگری فقره 18

 9 اشتغال ایجاد شده  نفر 811

 آمار تسهیالت پرداخت شده توسط مؤسسات عامل در طرح های اشتغال پایدار روستایی و فراگیر 

 میزان جذب از صندوق توسعه ملی میلیون ریال  185000 9

 میزان ثبت نام طرح درسامانه بهین یاب  طرح 1

 پروژه های در حال ساخت تأسیسات گردشگری توسط سرمایه گذاران    پروژه  288

 برآورد حجم کل سرمایه گذاری ) بجز زمین ( میلیون ریال  28928229 8

 ایجاد اشتغال  نفر 5598

 موافقت اصولی اولیه سال -عنوان  ردیف
موافقت 

 اصولی
مجوز 

 ایجاد

 حجم سرمایه گذاری

 )میلیون ریال(

اشتغال 

بینی  پیش

 شده

شش ماهه تأسیسات گردشگری  2

 882 5558000 25 28 208 89سال اول 

شش ماهه  تأسیسات گردشگری 1

 811 23333325 18 185 - 89اول سال 

 درصد تغییرات 
صدور موافقت اصولی 

 89سال اولیه در 

 حذف گردیده است.

2112 %

 افزایش

58 %

 افزایش

 % کاهش5 % افزایش810


