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 جمهوری اسالمی ایران

 کشور وبودجهبرنامهسازمان 

 استان فارس ریزیمدیریت و برنامهسازمان 

 

 

 

 

های عمرانی وژهزارش بازدید پرگ

 استان فارس های اقتصادیوطرح

 

 

 وبودجهبرنامهمعاونت هماهنگی 

 

 ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه انتشارات

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         استان فارس های اقتصادیهای عمرانی وطرحگزارش بازدید پروژه

 98-4نشریه: شماره 

 بودجه، معاونت هماهنگی برنامه و ی استان فارسزیرو برنامه تیریمدکننده: سازمان تهیه

 ی استان فارسزیرو برنامه تیریمدناشر: سازمان 

 1398سال انتشار:

 همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

 

 

 

فارسی زیرو برنامه تیریمدنشانی: فارس، شیراز، چهارراه حافظیه، سازمان   
 7146675999 :یکد پست         07132290937دورنگار:         07132290931تلفن: 

 http://www.mpo-fr.ir :وبگاه                   info@mpo-fr.ir: الکترونیک پست
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 همکاران تهيه کننده گزارش

 حسن نوروزی نظارت عالیه و هدایت تیم بازدید

 اسماعیل زارعی هماهنگی بازدیدها و جمع بندی گزارش

 علی صارم بازبینی و ویرایش متن

 محمدرضا فتوت روابط عمومی
 

 تدوین گزارش شهرستانیگزارش  ردیف
 بهمن امیران آباده 1

 مهسا عفیفی ارسنجان 2

 ناهید عیان بد استهبان 3

 سیروس نجفی پور کشکولی اوز 4

 بهاره دادور اقلید 5

 مژگان یزدانپناهی بختگان 6

 فرزاد پیتام بوانات 7

 الهه چراغی بیضا 8

 علیرضا رودکی پاسارگاد 9

 کالنتریفرشاد جمشیدی  جهرم 10

 مسعود فرامرزی خرامه 11

 بهمن امیران خرمبید 12

 فرشاد جمشیدی کالنتری خفر 13

 سیروس نجفی پور کشکولی خنج 14

 حسین اشرافیمحمد داراب 15

 یوسف احمدی رستم 16

 حسین مکاری زرقان 17

 محمدرضا فائضی زرین دشت 18

 الهه چراغی سپیدان 19

 فرزاد پیتام سرچهان 20

 لیال پارسایی سروستان 21

 حسین مکاری شیراز 22

 نادر افشارمنش فراشبند 23

 



 همکاران تهيه کننده گزارش

 تدوین گزارش گزارش شهرستانی ردیف
 سید عماد الدین صادقی فسا 24

 نادر افشارمنش فیروزآباد 25

 سیروس نجفی پور کشکولی قیروکارزین 26

 علیرضا رودکی کازرون 27

 مریم بابایی کوار 28

 علیرضا رودکی کوه چنار 29

 آرش افشاری گراش 30

 آرش افشاری الرستان 31

 اسماعیل زارعی المرد 32

 مسعود فرامرزی مرودشت 33

 یوسف احمدی ممسنی 34

 اسماعیل زارعی مهر 35

 مژگان یزدانپناهی نی ریز 36
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 سخنِ آغازین

زی( ریعنوان مأموریت مهم سازمان مدیریت و برنامهاستان )بهی راهبری و رصد فرآیند توسعه

ر گامِ نخست د -گیری مبتنی بر برنامه گذاری است و هرگونه تصمیمریزی و سیاستنیازمند برنامه

ریزی ی برنامهنیازمند شناخت وضع موجود و تحلیل محیطی محدوده )قلمروی( جغرافیایی حوزه -

 است.

زی ریدر سازمان مدیریت و برنامهتوسط اینجانب ی پذیرش مسئولیت اساس در ابتدابراین 

( ضرورت یافت در حداقل زمان ممکن )طی دو ماه( با انجام بازدیدهای 1398استان فارس )آذرماه 

ای هو طرح -ملی و استانی -ای )عمرانی(های سرمایههای تملک داراییترین پروژهمیدانی از مهم

ای استان )نظیر ی اسناد مهم توسعهشهرستان( و نیز مطالعه 36ان )ی استاقتصادی در پهنه

مطالعات آمایش سرزمینی و اسناد راهبردی و اجرایی آمایش استان، برنامه ششم توسعه و آخرین 

نسخه گزارش اقتصادی، اجتماعی استان( شناخت و تحلیلی مناسب از وضعیت موجود استان حاصل 

ط است. در شرایتهیه شده "ستندسازی بازدیدهای انجام گرفتهم"گردد. گزارش پیشرو با هدف 

های اقتصادی و لزوم پیگیری مجموعه ای و کمبود منابع ناشی از تحریموجود تنگناهای بودجه

انا ی اصلی علم اقتصاد که همهای اقتصاد مقاومتی، تالش در جهت عملیاتی نمودن آموختهسیاست

 نماید.پیش ضروری میازاست، بیش "ی منابعتخصیص بهینه"

و  "راه ینقشه"های مبتنی بر آنها بتواند در شناخت امید است اطالعات حاصل شده و تحلیل 

ان دانم از فرماندارموثر واقع گردد. الزم می "های کارآ و اثربخشگیریتصمیم"و  "مسیر توسعه"

های اجرایی، کارشناسان محترم و روابط عمومی سازمان ها، دستگاهی شهرستانمحترم همه

ویژه از جناب آقای اسماعیل زارعی که مسئولیت هماهنگی ریزی استان و بهیریت و برنامهمد

 گزاری نمایم.دار بودند، سپاسبازدیدها را عهده

 

 التوفيقالّلهومنِ                       

   حسن نوروزی

 استان فارس ریزیرئيس سازمان مدیریت و برنامه                                         
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 برنامه بازدیدهای صورت گرفته 

 تاریخ بازدید شهرستان ردیف

 22/10/98 آباده 1

 06/11/98 ارسنجان 2

 11/10/98 استهبان 3

 25/09/98 اوز 4

 22/10/98 اقلید 5

 12/10/98 بختگان 6

 25/10/98 بوانات 7

 28/10/98 بیضا 8

 25/10/98 پاسارگاد 9

 24/09/98 جهرم 10

 06/11/98 خرامه 11

 25/10/98 خرمبید 12

 24/09/98 خفر 13

 25/09/98 خنج 14

 17/10/98 داراب 15

 02/11/98 رستم 16

 19/10/98 زرقان 17

 17/10/98 زرین دشت 18

 28/10/98 سپیدان 19

 25/10/98 سرچهان 20

 08/10/98 سروستان 21

 11/10/98 شیراز 22

 05/10/98 فراشبند 23

 17/10/98 فسا 24

 04/10/98 فیروزآباد 25

 05/10/98 قیروکارزین 26

 30/10/98 کازرون 27

 08/11/98 کوار 28

 30/10/98 کوه چنار 29

 25/09/98 گراش 30

 25/09/98 الرستان 31

 17/09/98 المرد 32

 19/10/98 مرودشت 33

 02/11/98 ممسنی 34

 17/09/98 مهر 35

 12/10/98 نی ریز 36
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 هادستورالعمل بازدید از شهرستان

 

 تعاریف-1

داخلی و خارجی در سطح شهرستان  گذاریسرمایهیی که با اخذ مجوز هاطرح ی اقتصادی:هاطرح

 .باشندمی احداثو یا درحال گردیده شروع 

به آن دسته از طرحها اطالق : ی عمرانی(هاای)طرحی سرمایههای تملک داراییهاطرح

پی توسعه این نوع ظرفیت ی جدید اقتصادی و اجتماعی یا درهاکه در جهت ایجاد ظرفیت شودمی

 ها هستند.

عملیات و خدمات  ازای عمرانی، مجموعهطرح  ( قانون برنامه و بودجه،1)ماده« 10»براساس بند 

رای با اعتبار معین ب ،مطالعات توجیهی دستگاه اجرایی طی مدت معین براساسمشخص است که 

های گردد و تمام یا قسمتی از هزینهساله اجرا میبرنامه عمرانی پنج اهدافتحقق بخشیدن به 

  .شودمی تامین اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی

 افاهد-2

 نداز:اعبارت بازدید اهداف ترینعمده

 ادی.ی مختلف اقتصهای تولیدی شهرستان در بخشهاو ظرفیت هاآشنایی با پتانسیل .1

 .شهرستان ی مختلف اقتصادیهاشناخت مسایل و مشکالت بخش .2

 دریافت راهکارهای پیشنهادی فعاالن اقتصادی و کارآفرینان. .3

 .(ملی و استانی)ایی سرمایههای تملک داراییهاپایش روند اجرایی طرح .4

 ی صورت گرفته .هامستندسازی بازدید .5

ی های حاصل از بازدیدها در تخصیص اعتبارات تملک داراییهاکارگیری یافتهبه .6

 1399( در سال ها)یا پروژه هاسال جاری و پیشنهاد برای اعتبار مصوب طرحای سرمایه



و یا  های در کارگروهها، شوراها، کمیتهی اقتصادهای پیشروی طرحهاطرح چالشو نیز 

 ستادهای قانونی مرتبط.

 اهمیت پروژه. براساس های عمرانی نیمه تمام شهرستانهابندی پروژهاولویت .7

 

 ارکان بازدید -3

نیز  لیت اجرایی و هماهنگیئوو مس استانسازمان  رئیسلیت عالی مدیریت بازدید بر عهده ئومس

. در هر بازدید، کارشناس گرددمیسازمان انتخاب و معرفی  رئیسبرعهده فردی است که توسط 

 شوند.معین شهرستان مربوطه و روابط عمومی سازمان نیز جهت بازدید اعزام می

 

 موارد بازدید-4

 افزودهارزش) از حیث تأثیر بر سیمای اقتصادی شهرستان،  ی مهم اقتصادیهاطرح .1

 طرح، اشتغالزایی، تکمیل زنجیره ارزش و ...(.

 .تأثیر گذار در سطح شهرستان (ملی و استانی)ی سرمایه ایهای تملک داراییهاپروژه .2

 

 فرآیند اجرایی بازدید-5

 :گرددمیذیل انجام  شرحبهگام  هفتفرآیند بازدید در 

 جهت بازدید. شهرستاندارای اولویت ی هاو پروژه هاشناسایی طرح -گام اول

 ی پیشنهادی.هااستان جهت اخذ تأیید اولویتسازمان  رئیسهماهنگی با  -گام دوم

هماهنگی با دستگاه اجرایی )استان( طرح و فرمانداری شهرستان برای حضور در محل -گام سوم

 طرح هنگام بازدید.

 صدور حکم مأموریت -چهارمگام 

 اعزام به شهرستان -پنجمگام 

 بازدیدانجام  -ششمگام 

 تهیه گزارش و مستندسازی -هفتمگام 
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 فصل اول

 آشنایی مقدماتی با استان فارس
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 جمعيت و تقسيمات کشوری  -

درصد از مساحت  4/7 ودرصد از جمعیت  1/6 ایران،استان فارس در مرکزیت جنوب کشور  

چهارم را در جمعیت و مساحت کشور( رتبه در را دارا بوده و از حیث هر دو شاخص )سهم کشور 

از حیث کیلومتر مربع  122608با وسعت  . این استاناستدادهخود اختصاص استان به  31میان 

 4غ بر قرار داشته و با جمعیتی بالی سیستان و بلوچستان،کرمان و یزد هابعد از استانگستردگی 

رضوی و اصفهان، ، خراسان ی تهرانهابعد از استان 1395هزار نفر در سرشماری  851میلیون و 

 36استان فارس به  آخرین تقسیمات کشوری، براساس. باشدمیترین استان کشور پرجمعیت

با  ،هاتعداد شهرستانلحاظ  و از شودمیدهستان تقسیم  208شهر و  110بخش،  98، شهرستان

 .استدادهخود اختصاص هبها در مقایسه با همه استانشهرستان رتبه اول کشور را  36 دارا بودن

 1395س و مسکن مأخذ: مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی نفو

 جمعيت )نفر( شهرستان ردیف جمعيت )نفر( شهرستان ردیف

 56,104 زرقان 19 1,812,897 شيراز 1

 54,864 خرامه 20 323,434 مرودشت 2

 53,907 گراش 21 220,579 کازرون 3

 51,166 سپيدان 22 205,187 فسا 4

 50,522 بيدخرم 23 201,489 داراب 5

 45,638 کوه چنار 24 186,269 جهرم 6

 45,459 فراشبند 25 173,189 الرستان 7

 44,386 رستم 26 121,417 فيروزآباد 8

 42,725 ارسنجان 27 117,527 ممسنی 9

 42,263 خفر 28 100,831 آباده 10

 41,359 خنج 29 93,763 اقليد 11

 40,731 اوز 30 91,782 المرد 12

 39,883 بيضا 31 83,883 کوار 13

 38,114 سروستان 32 81,067 نی ریز 14

 32,224 آباده طشک 33 73,199 دشتزرین 15

 30,118 پاسارگاد 34 71,203 قيروکارزین 16

 27,289 بوانات 35 68,850 استهبان 17

 23,129 سرچهان 36 64,827 مُهر 18

 4,851,274 جمعيت کل استان
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 توليد ناخالص داخلی -

محصول ناخالص ، 1394ی اقتصادی کشور در سال هاآخرین گزارش منتشره حساب براساس

درصد  8/4سهمی معادل  میلیارد ریال بوده که 589059معادل  داخلی استان فارس به قیمت بازار

. در سال استدادهخود اختصاص میلیارد ریال( را به 12314220ر )از کل تولید ناخالص داخلی کشو

مودههای کشور کسب نبحث، رتبه پنجم را در بین استان شده این استان از لحاظ شاخص مورد یاد

 است.

 

 استان ی عمده اقتصادی در اقتصادهاگاه بخشجای -

بخش کشاورزی،  افزودهارزشبه  داخلی استاناز تولیدناخالص درصد 3/17معادل ،1394در سال

بخش ساختمان و  افزودهارزشبه  درصد 4/5ومعدن، افزوده بخش صنعتدرصد آن به ارزش 7/25

درصد از تولید 4/0. همچنین استداشتهات اختصاص افزوده بخش خدمبه ارزشدرصد  3/51

دهد می. بررسی فوق نشاناستدادهخالص مالیات بر واردات تشکیل میناخالص داخلی استان را 

 (.3)جدول  است کشاورزی –تصاد استان دارای عملکردی خدماتی اقکه 

 

 واحد: ميليارد ریال   1394های عمده اقتصادی استان در سال افزوده بخشارزش

 های اقتصادیبخش

 افزودهارزشسهم  افزودهارزش

های بخش

استان از  اقتصادی

 )درصد(کشور

 سهم )درصد( ميزان

 7/8 3/17 102046 کشاورزی

 6/3 7/25 151139 صنعت و معدن

 7/5 4/5 31641 ساختمان

 8/4 3/51 302060 خدمات

 - 4/0 2173 خالص مالیات بر واردات

 8/4 100 589059 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 1394های کشور، حساب تولید استانمأخذ: مرکز آمار ایران،       
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  (کشور افزودهارزشدر سهم  براساسمهم استان ) ی هارشته فعاليت

 )درصد(سهم استان از کشور شرح فعاليت
 4/10 زراعت و باغداری

 6/5 داریجنگل

 9 تولید محصوالت غذایی

 6 تولید انواع آشامیدنیها

 1/8 های الستیکی و پالستیکیتولید فرآورده

 6 ای، الکترونیکی و نوریتولید محصوالت رایانه

 2/6 تولید، انتقال و توزیع برق

 4/14 توزیع گاز طبیعی تولید و

 4/8 های مسکونیساختمان

 7/5 عمده فروشی و خرده فروشی 

 6/5 با خط لوله نقلوحملزمینی و  نقلوحمل

 7/6 هوایی  نقلوحمل

 3/5 هاقامتگاها

 6/6 های پشتیبانی کسب و کار فعالیتسایر 

 8/6 ی مربوط به سالمت انسان هافعالیت

 ایو منطقه ملی کار تقسيم فارس در استان تخصصی وظایف و نقش - 

مایش آ عالیشوراینتایج مطالعات آمایش استان فارس )مصوب کمیسیون تخصصی  براساس

 دار است:های ذیل را عهدهای مأموریتکار ملی و منطقه( این استان در تقسیم 1398 -کشور 

  ملی کار تقسيم فارس در استان تخصصی وظایف و نقش -الف

 کشاورزی:

 بخش اعظم تولیدات کشاورزی با تاکید بر محصوالت استراتژیک از جمله گندم. تامین  -

 بخش اعظم تولیدات باغی با تاکید بر زعفران و انجیر تامین  -

 ریز و داراب(مرودشت، سپیدان، اقلید، استهبان، نی کوار، ارسنجان، ی شیراز،ها)شهرستان 
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 صنعت و معدن:

نفت و گاز، پتروشیمی و  (I.C.Tوری اطالعات )آفنّ ،برق، الکترونیک فعالیت در زمینه -

 راز(ها )شهرستان شیصنایع پایین دستی و توان ایفای نقش در سطح ملی در این زمینه

ی تزئینی شامل اکتشاف، های نسوز و سنگهافلزی، خاکغیری معدنی فلزی، هافعالیت -

 ریز(آباده، خرم بید، بوانات و نی فرآوری و صادرات )شیراز،

 فراملیسومین شهر جهانی صنایع دستی در حوزه ملی و  عنوانبهشیراز  -

 گاهی: نظام سکونت

 خدمات برتر پزشکی و آموزش عالی، بازرگانی و خدمات ئهنقش شهر شیراز در ارا -

 بازرگانی:

ی ورهابا کش و مسافر برقراری رابطه پولی، مالی، بیمه و مبادله کاالتجارت و بازرگانی با   -

 ی الرستان، گراش، المرد، مهر، خنج و شیراز(ها)شهرستان فارسخلیجحوزه 

 گردشگری:

مذهبی و طبیعی با تأکید بر  -قطب ملی گردشگری تاریخی، فرهنگی عنوانبهفارس  -

 سومین حرم اهل بیت عنوانبهمحورهای تاریخی هخامنشی و ساسانی و شهر شیراز 

 قطب ملی گردشگری سالمت عنوانبهفارس  -

 شیراز، مرودشت، پاسارگاد، سروستان، سپیدان، فیروزآباد و کازرون(ی ها)شهرستان

 خدمات برتر:

ا ب خدمات فوق تخصصی پزشکیو فعالیت در زمینه قطب همکار با تهران  عنوانبهشیراز  -

فنی خدمات و  ی گوناگون  از جمله پیوند اعضاهانقش قطب پزشکی کشور در حوزه

 مهندسی و فرهنگی

ی شیراز، جهرم و هاعالی )شهرستانآموزش ملی دانشگاهی وقطب  عنوانبهفارس  -

 الرستان(
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 : نقلوحمل

و ریلی) متصل به شبکه ریلی کشور( جهت ترانزیت کاال، ای ی ارتباطی جادههاوجود شبکه -

 ی شیراز، فیروزآباد و فراشبند(هامسافر و انرژی به سایر نقاط کشور )شهرستان

با قابلیت ارایه خدمات فرودگاهی و تسهیل ترانزیت هوایی وجود سه فرودگاه بین المللی  -

 ی شیراز، الرستان و المرد(ها)شهرستانفراملی ی ملی و هاکاال و مسافر در حوزه

 انرژی: 

وبر المرد، برخورداری از میادین تثبیت شده گازطبیعی از جمله آغاروجود صنایع انرژی -

 منابع غنی گاز داالن و برخورداری از میادین نفتی و وجود

 خط لوله گاز سراسری از نقاط مختلف استان 5عبور  -

 ی پاک(هاوجود نیروگاه انرژی خورشیدی در شیراز )انرژی -

ی المرد، فراشبند، خنج، قیروکارزین، شیراز، سروستان، ارسنجان، آباده، خرم بید، ها)شهرستان

 کازرون، ممسنی و جهرم(

 

 ایکار  منطقه تقسيم درفارس  استان تخصصی وظایف و نقش -ب

 کشاورزی:

کوار،  مرودشت، ی شیراز،هاغالت و محصوالت باغی جنوب کشور )شهرستان تامین -

 ارسنجان، سپیدان و اقلید(

وری محصوالت غذایی در بخش شیالت آمرکز تولید محصوالت گوشتی و فر -

 جهرم، آباده و اقلید(   ی مسنی، کازرون، شیراز، سپیدان، مرودشت،ها)شهرستان

 صنعت و معدن :

 نقش کلیدی در توسعه صنعتی با تاکید بر صنایع مکمل نفت وگاز )شهرستان شیراز( -

 )شهرستان شیراز(   ITقطب صنایع الکترونیک و  -

ی تزئینی شامل اکتشاف، فرآوری و صادرات هافلزی و سنگغیری معدنی فلزی، هافعالیت -

 ریز(بوانات، خرم بید و نی)شهرستان شیراز، آباده، 
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 : خدمات

ی الرستان، هاارائه خدمات پشتیبان تولید برای تولیدات صنایع دریایی و شیالت )شهرستان -

 المرد، خنج و مهر(

 : گاهینظام سکونت

 ایخدمات برتر پزشکی و آموزش عالی در سطح ملی و منطقه ئهنقش شهر شیراز در ارا -

 بازرگانی :

 ی الرستان، المرد و شیراز(هاسرمایه صنایع کالن استان بوشهر )شهرستان تامین -

 گردشگری :

ی هامذهبی و طبیعی )شهرستان -قطب ملی گردشگری تاریخی، فرهنگی عنوانبهفارس  -

 شیراز، مرودشت، پاسارگاد، سپیدان، فیروزآباد و کازرون(

 خدمات برتر:

خدمات فوق تخصصی پزشکی و یت در زمینه و فعالقطب همکار با تهران  عنوانبهشیراز  -

 فنی مهندسی و فرهنگی

ی شیراز، فسا و هاقطب ملی دانشگاهی و تحصیالت عالی )شهرستان عنوانبهفارس  -

 جهرم(

 :نقلوحمل

و ریلی ) متصل به شبکه ریلی کشور( جهت ترانزیت ای ی ارتباطی جادههاوجود شبکه -

 ی شیراز، فیروزآباد و فراشبند(هاکشور )شهرستانکاال، مسافر و انرژی به سایر نقاط 

ه خدمات فرودگاهی و تسهیل ترانزیت هوایی ئوجود سه فرودگاه بین المللی با قابلیت ارا -

 ی شیراز، الرستان و المرد(های ملی و فراملی )شهرستانهاکاال و مسافر در حوزه

 : انرژی

 ، جهرم و کازرون(ی شیرازهای سیکل ترکیبی )شهرستانهاوجود نیروگاه -

ی شیراز، هاتامین نیروی انسانی متخصص صنایع نفت و گاز  پشتیبان عسلویه )شهرستان -

 الرستان، گراش، المرد، مهر و خنج(



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 بازدیدهای شهرستانی
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            27                                                                           شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 شهرستان آباده

اصف ترین نقطه استان قرار دارد از شمال غرب به استان اصفهان از جنوب بهآباده در شمالی

کیلومتری شیراز قرار دارد.  275شهر و از شرق به استان یزد متصل است . این شهرستان در فاصله 

خود اختصاص درصد از کل مساحت استان را به 11کیلومتر مربع است که حدود  6800مساحت آن 

 .استداده

شامل )از دو بخش مرکزی و  استشدهانتخاب ت شهر جهانی منبّعنوان هب 1397آباده در سال  

 و بخش بهمن و صغاد (خواستایزد سورمق و، دهستان سورمق و ایزدخواست و شهرهای آباده

 است.  (های بهمن و خسروشیرین و شهرهای بهمن و صغادشامل دهستان)



            28                           استان فارس یاقتصاد یهاوطرح یعمران یهاپروژه دیگزارش بازد

 

ی گردشگری هااست. جاذبهنفر بوده 100831جمعیت شهرستان  1395طبق سرشماری سال 

ان رای خسکاروان، تیمچه صرافیان، سد ساسانی ایزدخواست، ایزدخواستآن شامل کاروانسرای 

 .باشدمیو قلعه ایزدخواست ، عمارت کاله فرنگی، خوره

 های عمده شهرستان:قابليت

ی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی و زراعی چون انگور، سیب و زعفران و مندبهره -

 نوین.ی هابه شیوه هاامکان توسعه آن

 شرایط اقلیمی آن.  دلیلبهامکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری  -

ی از مزیت نسبی در تولید گوشت قرمز )سومین تولیدکننده در استان ( و گوشت مندبهره -

 سفید )دومین در استان ( 

ی مناسب برای توسعۀ صنعتی مبتنی بر رشته های از زمینهمندبهرهواحدهای بزرگ فعال  -

 های زیر ازسوی دیگر:سو وزیرساختی نسبی موجود از یکهاها و مزیتفعالیت

  فلزیغیردر زمینه صنایع کانی  

 کارخانه سیمان موجود  

 بینی شده.کارخانه پتروشیمی پیش

 یک شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی موجود و یک شهرک  در دست احداث 

 منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده ودر دست بررسی. 

 ی از معدن غنی خاک نسوز با ذخیره قابل توجه.مندبهره

 ی از مزیت نسبی در توسعه خدمات حمل ونقلمندبهره

 اصفهان  –شیراز ای استقرار در مسیر شبکه  بزرگراهی جاده

 اصفهان . –استقرار در مسیر شبکه ریلی  شیراز 

 امکان تأمین آب شرب از سد مار بر . 

ی شناخته شده در سطح ملی و منطقههای گردشگری  تاریخی و طبیعی از جاذبهمندبهره -

منطقه شکار ممنوع بید ، مگاه خواجه عکاشهآرخواست ،ای. ) چهار تاقی ساسانی ،قلعه ایزد
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سعه زمینه تو عنوانبهپارک جنگلی شهید فرهمند و ...(  ، دره چناری، دره ایزدخواست بیده،

 متناسب گردشگری در شهرستان.

 ،گذاریسرمایهی هاوزمینه هاماده بودن زیرساختآی از سرمایه محلی  که در صورت مندبهره -

 ارکت در توسعه شهرستان را دارندتوان مش

ر همسایگی با استان اصفهان و جایگاه جغرافیائی بسیار مناسب در شمال استان فارس ود -

 ی یزد و کرمان .هادسترسی به استان

پیشینه مرکزیت شهری و فرهنگی در شمال استان و مرکزیت ناحیه شمالی استان در طرح  -

 کالبدی منطقه فارس .

 نزدیک.ای ی از صنعت پتروشیمی در آیندهمندبهره -

  و منطقه ای.ی حمل ونقل زمینی ملی هاقرارگیری در مسیر شبکه -

  تولیدی .بازار محصوالت  عنوانبه جوارهمی هادسترسی به بازارهای استان -

 

 : رئيس سازماندر نشست با فرماندار  عمده موضوعات طرح شده توسط

ت شهرستان ها و مسایل و مشکالدر این نشست فرماندار محترم گزارشی در ارتباط با ظرفیت

 ند:ذیل ارائه نمود شرحبه

 :ی توسعههاالف( ظرفيت

درصد  30است و حدود  فردمنحصربهاستقالل که در جهان  وجود معدن بزرگ خاک نسوز-1

 دهدکاشی و سرامیک و خاکهای مورد استفاده در صنعت را در سطح کشور پوشش می

 وجود معادن انواع سنگهای تزیینی-2

 رتبه اول تولید زردآلو-3

 تولید برق خورشیدیدارا بودن کویر خنک و مناسب -4

 رتبه اول و دوم در تولید گوشت قرمز و سفید در استان-5

 جاجیم و گبه، گلیم، دارای ظرفیت باالیی درتولید فرش -6
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 (استشدهعنوان شهر جهانی منبت معرفی ه)از طرف سازمان یونسکو ب کاریمنبت-7

 فاز سورمق و ایزدخواست هکتار در دو 250ترین شهرک صنعتی با وسعت احداث با کیفیت -8

 وجود منطقه گردشگری خسروشیرین-9

 قطعه از ایزدخواست تا خسرو شیرین( و راه آهن7) دسترسی به اتوبان و آزادراه-10

 وجود صدها خطاط و نقاش و شاعر دلیلبهعنوان شهر فرهنگی  -11

 گروه سرود در سطح ملی -12

 است( )نان آباده یک برند تولید آرد و نان مرغوب -13

 درصد منطقه عشایرنشین هستند( 25الی  20ازنظر تولید لبنیات محلی زبانزد است ) -14

 هکتار( 54)در سطح  دارای بزرگترین اسکان عشایر-15

 بزرگترین مجتمع دامی وزیرآباد در سطح استان در دست ساخت و ساز است-16

 در خاورمیانه فردمنحصربهتولید کابل نسوز  -17

 ترین شهر کشور حاشیهرین و بیتنوان آرامعهآباده ب -18

دارای بزرگترین استخر کشاورزی با ظرفیت یک میلیون متر مکعب جهت تولید سبزی در -19

 هکتار 500سطح 

 .باشدمیفرودگاه  5های هواپیما مربوط به سورمق منبع تامین سوخت-20

 

 ب( مشکالت:

یک بخش بهمن و صغاد مصوب  "شهرستان یک بخش فقط مرکزی داشته اما اخیرا تاکنون-1

 و ابالغ گردیده

شد های اعتباری جزء اقلید محسوب میشیرین از نظر شاخصتا سال گذشته دهستان خسرو -2

 این مشکل مرتفع گردیده است( 98ی آن با آباده بود )در سال هااما هزینه

 عدم ایجاد شغل پایدار( دلیلبه)ثابت ماندن جمعیت آباده  -3

ه خسروشیرین اما متاسفان، سورمق، بیدک، و فقر در مناطق ایزدخواست ماندگیعقببا وجود  -4

 .استشدهعنوان برخوردار قلمداد شده واز دوسوم اعتبار نفت و گاز محروم هشهرستان ب

 اندازی آزادراه آباده به حاشیه خواهد رفت با راه -5
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 فروشی معادن شهرستانفروشی و ارزانخام -6

 

 :هاج( خواسته

 پیگیری جهت برخورداری از اعتبار سه درصد نفت و گاز -1

حاشیه رفتن شهر از به جلوگیریارتباط شهر آباده به آزاد راه از طریق احداث آنتنی جهت  -2

 آباده

 

 ی مهم شهرستان :هاپروژه

پروژه در  - پروژه نیمه تمام احداث فرودگاه - آباده خانه شهراحداث و توسعه فاضالب و تصفیه -

 کارخانه کاشی صدیق سرام - کارخانه کاشی پاسارگاد سرام - دست انجام مجتمع دامی وزیرآباد

عدن م - ( خواستایزداصفهان )از خسرو شیرین تا  /آزاد راه شیراز  -کارخانه کاشی صدف سرام -

 - معدن گچ - معدن منگنز - معدن سنگ مرمریت - معدن سنگ الشه - خاک نسوز استقالل

 - اصفهان /بزرگ راه فعلی چهار خطه شیراز  - اصفهان / راه آهن شیراز  - کارخانه سیمان آباده

 نیروگاه خورشیدی بهمن - کارخانه تولید کابل نسوز

 

 ی بازدید شده:هاپروژه

 :بازدید از کارخانه پاسارگاد سرام و صدیق سرام 

اکیفیت باال شامل کاشی و سرامیک، نفر شاغل هستند و محصوالتی ب 2800کارخانه بالغ بر دراین 

ومحصوالت  افیب، شالبافیاشی، زیلوو تابلو فرش و تابلوهای نق بافی، قالیمیناکاری، منبت کاری

شده  خذ کل تسهیالت ا .فروش و متقاضی خوبی برخوردار است.که از بازار کنندمیتولید ای گلخانه

میلیارد تومان  1500، ارزش فعلی دو کارخانه بالغ بر میلیارد تومان بوده 40ن بالغ بر با کارمزد آ

برای گسترش میلیارد تومانی از بانک مهر  100درخواست وام  ،گذارسرمایهتقاضای  .باشدمی

 . باشدمیبوده که نیاز به تسریع در انجام فرآیند پرداخت  هافعالیت
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 زدید از پروژه فاضالب آباده:با 

به )و دولت جمهوری اسالمی  (درصد 60به نسبت )این پروژه با مشارکت بانک توسعه اسالمی 

میلیون یورو اعتبار بانک  143از کل  استشدهآن منعقد  نامهتفاهم 95در سال  (درصد 40نسبت 

 300میلیون یورو معادل  25شهر استان سهم آباده با  6توسعه اسالمی برای اجرای شبکه فاضالب 

ار شبکه با این اعتب باشدمیمیلیارد تومان شامل سه پروژه )دو پروژه شبکه و یک پروژه تصفیه( 

کیلومتر معادل  12بانک توسعه اسالمی ( و درصد تعهدات 100کیلومتر )معادل  93طول هفاضالب ب

 "جموعا)م باشدمیمیلیارد تومان سهم دولت کار شده که در وضعیت فعلی جوابگوی نیاز شهر  5

کیلومتر است که بایستی انجام شود در ارتباط با تصفیه 165اما افق توسعه  کیلومتر کار شده( 105

در شبانه روز طراحی شده که فاز اول آن از سهم هزار مترمکعب 10خانه دو فاز با ظرفیت هر کدام

در صورت اتمام فاز اول نیاز فعلی شهر را  درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 60بانک توسعه اسالمی 

 در این طرح پساب بینی طرح توسعه فاز دوم هم بایستی اجرا شود.جوابگو خواهد بود اما برای پیش

هزار  28مصرف آب شهر آباده با  حاضردرحال استهشدمحیطی دیده پایدار با حفظ مسئله زیست

 لیتر در ثانیه است. 300مشترک معادل 
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 مشکالت طرح:

طرح توسعه شهر و حفظ محیط لحاظبهکه  باشدمیهکتار  8 خانهتصفیهکل پالن طرح  (1

هکتار جهت انجام فضای سبز است که تاکنون در سازمان  22زیست نیاز به افزایش آن به 

واگذاری زمین حل نشده و نیاز به پیگیری از طرف استان  ، موضوع کشور بودجه برنامه و

 است.
 

درصد 9ی هاکند اما هزینهی مستقیم طرح را پرداخت میهابانک توسعه اسالمی فقط هزینه (2

 باشدمیبعهده دولت  هاپذیرد که این هزینهی مشاور را نمیهاو بیمه و هزینه افزودهارزش

مربوط به فصل هفتم طرح بوده که در سال گذشته  هادرصد( این هزینه 40)عالوه بر سهم 

درصد  11جاری  های فوق لحاظ شده بود در سالدرصد اعتبار موافقتنامه جهت پرداخت 30

 (،صورت تخصیص نقدیهآنهم ب)درصد اصالح گردد  30بایست به دیده شده که حداقل می

 میلیارد تومان مطالبه دارد. 5مشاور بالغ بر  حاضردرحال
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  بازدید ازمعدن خاک نسوز استقالل: 

 

میلیون تن  300هکتار( با برآورد ذخیره  2250کیلومترمربع ) 5/22مساحت کل معدن معادل 

درصد خاک30میلیون تن در سال داده شده این معدن  5/2مجوز برداشت  حاضردرحال باشدمی

شود با تنی االن خام فروشی می ا تولید می کند و رتبه اول را در کشور دارد.های نسوز کشور ر

کند آن را چند برابر می افزودهارزشبینی شده که در صورت انجام هایی پیشتومان اما طرح 300

 ها شامل:این طرح

 زدایی خاک نسوز:الف( طرح آهن

 عنوانبههزار تومان ارزش فروش آن است و  80که تنی  باشدمی(  3O2Alمحصول آن آلومینات )

 و پمپها و شیرآالت و سیمها کاربرد دارد. هاپوششهای مقاوم در فرسایش لوله

 ب( طرح پیروفیلیت:

درصد خاک نسوز آباده را  70الی  60و هواپیمایی و مواد آرایشی کاربرد دارد.ای برای صنایع هسته

 .استدادهپیروفیلیت تشکیل 
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رسد که سنگ مادر ذغالی نام دارد و غنی از ( بعد از برداشت نهایی از معدن به سنگ مادر میج

 گیرد.مواد آلی بوده و در کشاورزی مورد استفاده قرار می

 است. گذاریسرمایهمیلیارد تومان  50برای اجرای هر کدام از طرحهای فوق نیاز به  "توضیحا
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 شهرستان ارسنجان

 هایو از شرق به شهرستانپاسارگاد  و مرودشت هایاز غرب به شهرستان ارسنجان شهرستان

ن و از جنوب به شهرستا وبوانات ی پاسارگادهاو از شمال به شهرستان بوانات و ریزنی

نشین )دل نشین( با متر از سطح دریا ارتفاع دارد و قله دال 1660 ارسنجان .محدود است خرامه

های اطراف ارسنجان و یکی از معروفکوهمتر از سطح دریا بلندترین قله رشته 3270ارتفاعی حدود 

وهوای معتدل برخوردار است و جهت ارسنجان از آب .باشدمیهای سلسله جبال کوه خم ترین قله

 .وری محیطی مساعد داردباغداری و کشاورزی و دامپر

 

های توسعه شهرستان ارسنجانترین قابليتمهم  

 انگور د محصول باغی نظیر انار ومزیت نسبی در تولی 

  شرایط اقلیمی آن. دلیلبهامکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری 

 .مزیت نسبی در تولید گیاهان داروئی 
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 در پرورش دام و طیور و افزایش تولیدات ی از واحدهای  صنعتی دامداری و توانمندی مندبهره

 دامی.

  معدن غنی سیلیس و معادن مرمریت.وجود 

 ع تبدیلی کشاورزیتوسعه صنای 

 از شبکه تولید و انتقال برق و خط لوله سراسری گازطبیعی رخورداریب 

 ترانزیتی یزد به ای شبکه جاده استقرار در مسیرنقل )ونسبی در توسعه خدمات حمل مزیت

 .(فارس

 ای.ی گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در سطح ملی و منطقههاجاذبه  

 وری و بسته بندی محصوالت دامیآوری گوجه فرنگی و فرآتوسعه صنایع فر 

 ی صنعتی، کشت زعفران، آفتابگردان و گیاهان داروییهاتوسعه گاوداری 

 راه اندازی منطقه گردشگری در چشمه گمبان و بناب 

  گردی پرورش گوزن و توسعه طبیعتحفاظت و تجهیز پناهگاه حیات وحش بختگان و سایت

 رآنهاد

 

 اطالعات شهرستان ارسنجان

 شهرستان عنوان
در  سهم شهرستان

 )درصد(استان

 0.88 42725 جمعیت)نفر(

 1.17 1439 مساحت)کیلومتر مربع(

 1.44 9085 سطح زیرکشت محصوالت ساالنه)هکتار(

 0.64 1023 و قلمستان)هکتار( مساحت باغ

 4.3 168 ی پرورش زنبور عسلبرداربهره

 1.05 12906 تولید گندم)تن(

 3.43 8769 تولید جو)تن(
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 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:  

 ارسنجان   –خرامه  –سروستان  -تکمیل راه  مواصالنی خاوران  -1

  "آبرسانی از سد سیوند سعادت شهر به ارسنجان"طرح   -2

 محرومیت دهستان شورآب  -3

 تختخوابی ارسنجان 64تکمیل بیمارستان  -4

 

 :ستان ی مهم شهرهاپروژه

  ارسنجان_خرامه _سروستان _محور خاوران 

 ی لبنی ارسن لبنهاکارخانه فرآورده 

   درصد  60ابی شهر ارسنجان با پیشرفت فیزیکی ختخوت 64بیمارستان 

  (باشدمیابراهیمی)در مرحله تجهیز مرکز آموزشی درمانی همودیالیز مرکز 

 برسانی از سد سیوند سعادت شهر به ارسنجانآ 

 آبادمعدن خاک سیلیس علی 

 مرکز تخصصی درمانی ارسنجان 

 معدن مرمریت بختگان 

 شرکت صنایع غذایی مروارید ارسنجان 

 

 ی بازدید شده در شهرستان ارسنجان:هاپروژه

 ارسنجان _خرامه  _ سروستان _ محور خاوران 

تباطی دارد و کریدور ارتباطی بن بست ار خروج شهرستان ازمهمی در  نقش ورمحاین 

 جنوب به شمال استان فارس است.



            39                                                                        شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 
 

کیلومتر از این محور در  14تامین اعتبار گردیده که مقدار این پروژه از اعتبارات ملی 

درصد 95شهرستان ارسنجان واقع گردیده  و دردست احداث و دارای پیشرفت فیزیکی 

 .باشدمی
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 شهرستان استهبان

از شمال به شهرستان خرامه، از شرق  این شهرستان .استشدهشرق استان فارس واقع  ستهبان درا

 بر  .شودمی، از غرب به شهرستان فسا و از جنوب به شهرستان داراب محدود ریزیبه شهرستان ن

 هزار نفر بوده است. 68جمعیت این شهرستان بالغ بر  1395ماری سال اساس نتایج سرش

 های شهرستانقابليت

ی در عنوان کانون معارف قرآنفرهنگی به –خی تاری یکانونعنوان پیشینه شهرستان به -

  استانی شرقی ناحیه

 نار،ا ،در استان( رتبه اول) مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی چون انجیر دیم -

 انگور، سیب و زعفران

 دلیل شرایط اقلیمی آنردسیری بهامکان تولید محصوالت کشاورزی س -

ی یهازیرساختوجود  و های نسبی شهرستانمبتنی بر مزیتواحدهای فعال صنعتی وجود  -

 :چون
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وجود ، نایع فلزی )استهبان صنعت پارس (انجیر استهبان ( و ص در زمینه صنایع غذائی ) 

، معدن منگنز با ذخیره و یک شهرک در حال احداث یک ناحیه صنعتی یک شهرک و

یر شیراز ای در دست احداث در مسی جادهشبکه، وجود دانشکده علوم قرآنی، قابل توجه،

ل گهر، گ -ریز نی –استهبان  –مسیر فسا  طراحی شده درریلی  یشبکهبندر عباس،  –

در  اخته شدهتاریخی و طبیعی شنهای گردشگری ، جاذبهامکان تأمین آب از سد رودبال

 مسجد جامع ،استهبان، منطقه تحت حفاظت بختگان)آبشار ای سطح ملی و منطقه

 استهبان(

 

 : سازمان رئيس با نشست در فرماندار توسط شده طرح موضوعات عمده

عدم برخورداری شهرستان استهبان از اعتبارات دو سوم نفت و گاز، در حالی که شهرستان  -

های توسعه یافتگی در زمره مناطق کمتر توسعه یافته محسوب براساس بسیاری از شاخص

 شودمی

 رسانی به شهر استهبان از سد رودبالتسریع در آب -

 کمبود فضاهای ورزشی در بخش ایج استهبان -

 استخر در حال احداث شهر استهبان  -

 تکمیل ساختمان بخشداری رونیز -

 تأمین اعتبار مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ساختمان فرمانداری -

تختخوابی استهبان و تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث دیوار  112مشکالت بیمارستان  -

 حائل در مسیر سیالب

 بازسازی ساختمان کالنتری ایج -

 

 



            42                           استان فارس یاقتصاد یهاوطرح یعمران یهاپروژه دیگزارش بازد

 

 ی مهم شهرستانهاپروژه

 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر استهبان -

 مرکز آموزش عالی استهبان -

 آبرسانی به شهر استهبان از سد رودبال -

 

 ایجاد تأسيسات فاضالب شهر استهبان 

آب تامین منابع  وی بهداشت و درمان هابهداشت عمومی و کاهش هزینه ءارتقا: هدف اجرای طرح

  باشد.می در بخش کشاورزی و صنعت

کیلومتر به قطر  7خط انتقال: ، نفر 57000: جمعیت طرح، 23000: جمعیت تحت پوشش فاز اول

کیلومتر 110شبکه فرعی: ، مترمیلی 500تا  315کیلومتر از اقطار  35شبکه اصلی: ، مترمیلی 600

عملیات اجرا  روزمترمکعب در شبانه  7200: خانهتصفیهظرفیت ، مترمیلی 250الی  200از اقطار 

ظرفیت ، کیلومتر 39شبکه فرعی: ، کیلومتر 33 ، شبکه اصلی کیلومتر 7خط انتقال:  شده تاکنون:

اعتبار مصوب ، میلیارد ریال 230هزینه شده تاکنون: ، متر مکعب در شبانه روز 3800: خانهتصفیه

مدول اول ، درصد 68ح: پیشرفت فیزیکی کل طر، : صفر98، تخصیص سال میلیارد ریال 8:  98

ح: فاز اول طر در منظور اتمام خطوط فاضالب به، اعتبار مورد نیاز یبرداربهرهدر حال  خانهتصفیه
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 کیلومتر 73فاز دوم )معادل در  اعتبار مورد نیاز به منظور اتمام خطوط فاضالب، ریالمیلیارد  160

 میلیارد ریال 690: = کل اهداف  طرح (

 

  عالی استهبانمرکز آموزش 

میلیارد ریال،  20، اعتبار هزینه شده  ، محل تامین اعتبار: ملی و شرکت نفتمتر مربع 2500زیربنا: 

، تعداد طبقات: دو طبقه با احتساب ، نوع سازه: بتنیدرصد 85، پیشرفت فیزیکی: 1390سال شروع: 

 زیرزمین
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 شهرستان اقليد

 7/5کیلومتر مربع قریب به  7146واقع گردیده و با وسعت شهرستان اقلید در شمال استان فارس 

آخرین تقسیمات کشوری  براساس. استدادهدرصد کل مساحت استان فارس را به خود اختصاص 

سده، دژکرد و ، نقطه شهری اقلید 4سده و حسن آباد و  دارای سه بخش مرکزی،این شهرستان 

ودشت های مر، از جنوب به شهرستانشهرستان آبادهاز شمال به  این شهرستان. باشدمیحسن آباد 

راحمد یه و بویهای اصفهان و کهگیلوو از غرب به استان بیدخرمو سپیدان، از شرق به شهرستان 

 شودمحدود می

 براساسشهرستان کیلومتر فاصله دارد. جمعیت  275مرکز شهرستان، شهر اقلید است و تا شیراز 

ین شهرستان عبارتند های اترین دشتمهم است. نفر بوده 93٬763، برابر با 1395سرشماری سال 

-2کوه آب سیاه، -1های شهرستان نیز عبارتند از: ترین کوهمهم از: دشت بکان و دشت نمدان.

 کوه بکان.-3بلندترین قله آن است(،  کوه بلرشته کوه سفید )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
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اچه دریهای شهرستان بوده و ترین رودخانهمهم رودخانه سفید، رودخانه گاوگدار و رودخانه شادکام 

مربع و در کیلومتر  48های پر باران حداکثر کیلومتر مربع )در سال 23نیز با مساحت میانگین کافتر 

های طبیعی آب دریاچهکیلومتر مربع( واقع در دشت نمدان یکی از  5های خشک حداکثر سال

اهمیت  پرندگان مهاجرجذب محیطی و ر زیستد عمق ناچیز از نظشیرین فارس است و با وجو

 زیادی دارد.

  های شهرستانقابليت

 و گردو ،و زراعی چون انگور، سیبی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی مندبهره 

و همچنین ایجاد صنایع  های نوینها به شیوهو امکان توسعه آن سیب زمینی  ،چغندر قند

 تبدیلی کشاورزی

  کننده  )دومین تولید شرایط اقلیمی دلیلبهامکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری

 سیب زمینی در استان (. 

 خصوص تولید عشایری در ییالق) به گوشت قرمزمندی از مزیت نسبی در تولید بهره، 

 .  ()دومین تولید کننده عسل در استاندرصد تولید استان ( شیر و عسل  23 حدود

 )مزیت نسبی در تولید ماهیان سرد آبی )دومین تولید کننده در استان 

 فلزیکانی غیر ی ویدر زمینه صنایع غذای صنعتی توسعه 

 زمینی و امکان توسعه خدمات  نقلوحملای های ملی و منطقهدسترسی به شبکه

 :نقلوحمل

 اصفهان  –ای شیراز رار در مسیر شبکه بزرگراهی جادهاستق  

  اصفهان  –شیراز ریلی استقرار در مسیر شبکه 

  خراسان رضوی ) طریق الرضا ( . –استقرار در مسیر جاده در دست احداث فارس 

 ای منطقه و ملی سطح در شده شناخته طبیعی و تاریخی گردشگری هایجاذبه وجود.  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
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 ی مهم شهرستانهاپروژه

 یاسوج -اقلید -احداث راه اصلی سورمق 

 ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی تنگ براق 

  شیراز-اصفهان"به راه آهن  "اقلید-یزد"اتصال راه آهن" 

 کارخانه قطعات پیش ساخته پارس رویال 

 تکمیل امکانات و زیرساختهای گردشگری سده ،دژکرد و تنگ براق 

 احداث بیمارستان سید الشهدا شهر اقلید 

 کنترل سیالب و تغذیه مصنوعی حوزه شهری بیدسبحان،سردآب و سفید راه 

 مزرعه تکثیر صنعتی گیاه دارویی شیرین بیان در روستای آب باریکاندازی راه 

 ی بازدید شده هاپروژه

 طول کل مسیر این محور که با عنوان جاده یاسوج: -اقليد – سورمق اصلی راه محور

کیلومتر است. طریق الرضا جاده مواصالتی چندین 180، حدود باشدمیطریق الرضا)ع( معروف 

از  و باشدمیاستان از جمله خوزستان، فارس ،کهگیلویه و بویر احمد، یزد و خراسان رضوی 

کشور از محل اعتبارات ملی  نقلوحملتوسعه زیربناهای  توسط شرکت ساخت و 1385سال 

 .باشدمیدر دست اجرا 

میلیارد  148مبلغ  98اعتبار سال ، میلیارد ریال 1785  مبلغ 97اعتبار هزینه شده تا پایان سال      

مبلغ  99اعتبار در الیحه بودجه سال  بینی، پیشمیلیارد ریال 29ریال و تخصیص معادل 

 میلیارد ریال 100

 : استشدهاین محور در سه فاز تعریف 

 یزد تا تقاطع مسیر فرعی به اقلید در مجاورت دانشگاه اقلید - راهی سورمق دو از فاز اول 

 درصد  98پیشرفت فیزیکی  –کیلومتر  20طول مسیر 

 نبیا قرارگاه خاتم االپیمانکار: 
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 راهداری است.  عهدهبهها نصب نشده که ای و گاردریلابلوها جادهعالئم و ت

 درخواست: افزایش تخصیص به منظور اتمام پروژه جهت افتتاح 

 18 طولبهتونل اباصالح المهدی( ) از تقاطع مسیر فرعی به اقلید تا تونل تیمارجان فاز دوم 

 .استشدهدرصد بخش زیادی از ابنیه و بیس و ساب بیس اجرا 40پیشرفت فیزیکی  –کیلومتر 

 سازه سپاهان  شرکت فرد: پیمانکار

 فعال است. غیرسال  3کمبود اعتبار پروژه حدود  دلیلبه 

 از بعد از دوراهی روستای آب باریک تا آسپاس  شامل بهسازی مسیر اصلی که هنوز  فاز سوم 

 استشدهشروع ن. 

 

 اقليد –یزد " آهن راه" : 

 "شیراز -اصفهان"است. با توجه احداث راه آهن  ای کشورهای مهم توسعهیکی از طرحطرح این 

ی از اربردبهره، باشدمیدست اجرا  و امتداد آن به استان بوشهر و منطقه اقتصادی عسلویه که در
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ریلی بین این  نقلوحملکیلومتر فاصله  311اقلید باعث کوتاه تر شدن حدود  -محور راه آهن یزد

 .گرددمیمناطق و تسهیل در سفرهای مردم استان فارس و بوشهر به استان خراسان رضوی 

توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای  1389کیلومتر  است و از سال  264طول کل مسیر 

. پیمانکار پروژه قرارگاه سازندگی خاتم استشدهلی شروع کشور از محل اعتبارات م نقلوحمل

ادل با مبلغ اولیه پیمان مع "موسسه ریل گستر - هولدینگ تخصصی راه و شهرسازی" -النبیا

 حاضردرحالدرصد و  63پیشرفت فیزیکی پروژه حدود . باشدمیماه  36میلیارد ریال به مدت  4090

اعتبارمصوب سال ، میلیارد ریال 3938مبلغ  97پروژه فعال است.، اعتبار هزینه شده تا پایان سال 

اعتبار در الیحه بودجه  بینی، پیشمیلیارد ریال 314میلیارد ریال و تخصیص معادل  530مبلغ  98

 . باشدمیمیلیارد ریال 3000مبلغ  99سال 

  :درخواستها و مشکالت

 بار در سال جاریکمبود تخصیص اعت 

  کمبود آب در منطقه جهت مصارف عملیات خاک ریزی و بتون ریزی)نیاز به همکاری

 سازمان آب منطقه ای(

  وجود معارضین در طول مسیر از جمله خطوط انتقال برق،گاز، فیبر نوری و مالکین

 خصوصی
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 مک کشرکت تهران پارس رویان با هدف  :کارخانه قطعات پيش ساخته ساختمانی رویال

به صنعتی سازی ساختمان در کشور نسبت به بومی سازی یک تکنولوژی ساختمانی تحت 

ابداع این تکنولوژی مربوط به یک  ( اقدام نموده است.RBS) عنوان سیستم ساختمانی رویال

شرکت تولید کننده قطعات پی وی سی کانادایی است و شرکت تهران پارس رویان صاحب 

از ای ( سازهRBSسیستم ساختمانی رویال)وژی در خاورمیانه است. امتیاز انحصاری این تکنول

های . قالبشودمیجنس بتون آرمه است که در اجرای آن از قالبهای ماندگار پلیمری استفاده 

دارای اشکال متنوعی هستند و مقاوم در برابر فرسایش،حرارت، ضربه و همچنین   RBSماندگار 

 . باشندمیعایق صدا 

 ی و ساخت یک ساختمان ویالیی با این سیستم شامل:فرایند طراح

 و کنترل کیفیت هاو محاسبه آرماتورای طراحی سازه 

  تولید قالبهایRBS  و برش کاری 

 اجرای پی و تعبیه آرماتورها 

 پالن  براساسدر محل خود  هااسالید کردن پروفیل 

 هاو مهاربندی دیوارها و در و پنجره هانصب داکتها و لوله 

 بتون ریزی دیوارها و اجرای سقف و نصب درب و پنجره و اجرای پوشش کف 

  روز از شروع تا پایان برای یک ساختمان با متراژ  65زمانبندی اجرای این سیستم حدود

. بازار هدف این محصول بیشتر کشورهای خارجی از جمله چین باشدمیمتر 120بیش از 

است دهی فوق در مجاورت شهر اقلید واقع گردیها. کارخانه پارس رویان با فعالیتباشدمی

تامین سرمایه در فعال است. در صورت غیرعدم سرمایه کافی  دلیلبه  حاضردرحالو 

نفر اشتغال مستقیم  700کارخانه حداقل اندازی میلیارد ریال و راه700به مبلغ  گردش

 گردد.ایجاد می
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 مالصدرا سد:  

های رودخانه کُر در باال دست سد درودزن احداث در مسیر  سرشاخه "سَده" بخش در مالصدرا سد

و سال  1381است. سال شروع پروژه  "هسته نفوذ ناپذیر"با ای گردیده و از نوع سنگریزه

مترمکعب  3400بوده است. نوع سر ریز سد آزاد بدون دریچه و ظرفیت تخلیه  1386ی برداربهره

میلیون متر  440حجم مخزن ، میلیون متر مکعب 2.6ریزی سد  . حجم  خاکباشدمیدر ثانیه 

 630طول تاج: ، متر 72کیلومتر مربع است. ارتفاع از پی سد:  2250مکعب و مساحت حوزه آبریز 

. آب پشت سد برای نیروگاه برق آبی باشدمیمتر  10عرض تاج: ، متر320عرض در پی: ، متر

گیرد. نیروگاه برق آبی مردم منطقه مورد استفاده قرار میمالصدرا و همچنین مصارف کشاورزی 

کیلومتری پایین دست سد قرار دارد. نیروگاه دارای دو توربین از  3مگاوات در  100این سد با توان 

نوع فرانسیس با محور 

عمودی است که قابلیت 

میلیون  180تولید سالیانه 

کیلو وات ساعت انرژی را 

 .داراست
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 شهرستان اوز

دهستان با وسعت  4بخش و یک شهر) اوز ( و  2شهرستان اوز  به مرکزیت شهر اوز شامل: 

درصد آن  51نفر جمعیت دارد که  40731درصد از مساحت استان(،  23/1کیلومتر مربع )1510

 روستانشین هستند.

 نی مهم فرهنگی این شهرستان اهمیت به مقوله کتاب وکتابخوانی است که نتیجه آهااز شاخصه

ر زمینه شهر خالق د عنوانبهانتخاب شهر اوز پایتخت کتاب و  عنوانبهکاندیداتوری دوسال پیاپی 

دانشگاه  3روستای دوستدار کتاب برگزیده شد. تعداد  عنوانبهو روستای فیشور  کتاب وکتابخوانی

 و موسسه آموزش عالی در این شهرستان دایر است.

 .باشدمینیز  ی تئاتر کشورهابرترینهمچنین این شهرستان جزء 

 

 های اقتصادی شهرستان:قابليت

مجتمع تجاری در شهر  12 حاضردرحالمردم اوز بیشتر در امر خدمات و بازرگانی فعال هستند. 

 اوز فعال است و این شهر به شهر مرکز خرید در جنوب اشتهار دارد. 

 قطب اقتصادی الرستان معروف بوده است. عنوانبهاز قدیم االیام منطقه اوز 

، درصد از کل استان0.45تن )  29.550هکتار با تولید سالیانه  10.620اراضی زراعی زیر کشت 

 ،صیفی جات و یونجه(، گلرنگ، کلزا، جو، شامل: گندم
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، تاندرصد از کل اس0.85تن )  26.800هکتار و تولید سالیانه 6.900سطح زیر کشت اراضی باغی با 

 ، انواع مرکبات و کُنار(، شامل: نخیالت

شامل: گوشت  درصد از کل استان،0.69تن )  5900ی دامی به میزان ساالنه هاتولید فراورده

 گوسفند و شتر،، گوساله

کشتارگاه طیور فارس در  ترینبزرگواحد فعال پرورش طیور وجود دارد و وجود  20وجود 

 شهرستان،

عامل در عدم پیشرفت کشاورزی و  ترینبارش باران و اراضی نامرغوب مهمطور کلی کمبود به

دامداری در منطقه است و با تخصیص آب شیرین از سد سلمان فارسی،توسعه کشاورزی و  باغات 

 گردد. بینی میمرکبات پیش

 

مورد واحدهای صنعتی فعال ) نظیر آسیاب موتوری، چوب بری، شیره پزی سنتی  100بیش از  

ما، کارخانه تولید سنگ تزئینی، سنگ شکن، کارخانه تولید شن و ماسه، بلوک زنی، موزائیک خر

معدن فعال )  6، بشکه سازی فایبر گالس(، کشتارگاه طیور ققنوس سازی، درب و پنجره سازی،

 شن و ماسه کوهی ،، سنگ الشه، نفر ( شامل نمک آبی 31اشتغال 

 

ی که و خیاط )یکی از انواع سوزن دوزی( بافیخوسدر بخش صنایع دستی و گردشگری صنعت  

وب منطقه مص عنوانبه)سومین دریاچه بزرگ استان(   دریاچه هیرموجود ، در کشور بی نظیر است

موزه بزرگ مردم شناسی ، اثر ثبت شده ملی( 25گردشگری در کنار سایر اماکن تاریخی )بیش از 

 اوز، 

 

 فرعی شهرستان: –ترین راههای اصلی مهم

 ، کیلومتر = راه اصلی و آسفالته( 45  طولبه)  "الر -اوز"راه  

 ، کیلومتر = راه اصلی و آسفالته( 75 طولبه) "خنج -اوز"راه 

کیلومتر = آسفالته و راه فرعی(  که مرکز شهرستان را  110 طولبه)  "بنارویه –جویم   -اوز"راه  

 متصل می سازد  "شیراز –جهرم  -الر"به محور اصلی 

 کیلومتر = آسفالته و راه فرعی (،  115 طولبه)  "المرد –بیرم  -اوز"راه 



            53                                                                        شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 
 

 "شیراز –جهرم  -الر"که مرکز شهرستان را به راه اصلی  "شرفویه -اوز"راه در حال مطالعه 

 سازد.زدیک تر مین

 ی شهرستان اوز از راه آسفالته برخوردار هستند. های روستاها و دهستانهمه

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

متر مکعبی شهر اوز ارائه  5000شرکت آبفای استان گزارشی از آخرین وضعیت مخزن  -1

درصد منابع عمومی  50درصد خیرین شهرستان و  50مشارکتی بودن طرح ) دلیلبهکرد. 

دولت(، مقرر شدفرمانداری هماهنگی الزم را با خیرین جهت تامین منابع مالی انجام 

 دهد. 

. شرکت آبفای استان پس انددهپشتیبان مخزن آب اوز حفاری ش عنوانبهدو حلقه چاه  

را  هابرآورد اعتبار مورد نیاز  هر کدام از چاه، الزم یهااز انجام آزمایشات و اخذ تاییدیه

 به سازمان ارایه نماید. 

های خیّری شروع شده در توزیع ساختمان فرهنگ و ارشاد شهرستان که از محل کمک -2

 اعتبارات مدّنظر قرار گیرد. 

لحاظ دار شهرستان های اولویتپروژه  "اوز به المرد"و ، "اوز به خنج"راههای ارتباطی  -3

 گردند.
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 های  بوانات و سرچهانشهرستان

 2545گستردگی با  ی سرچهان()بدون احتساب شهرستان اخیرا منفک شده شهرستان بوانات

بخش  ودمرکزیت شهر سوریان در شمال شرقی استان فارس قرار گرفته و از  کیلومتر مربع و به

وب استان یزد، از جن شهرستان ابرکوه در از شمال بهبوانات  .استشدهمرکزی و مزایجان تشکیل 

از شرق به  پاسارگاد وی خرم بید و هاریز، از غرب به شهرستان به شهرستان ارسنجان و نی

براساس سرشماری عمومی نفوس شود. جمعیت شهرستان محدود می شهرستان خاتم از استان یزد

که تا قبل از مهرماه سال ن بخش سرچهاهزار نفر بوده است.  27بالغ بر  1395و مسکن سال 

های انشهرستیکی از  عنوانهای شهرستان بوانات قلمداد می شد پس از آن بهیکی از بخش 1398

ماری براساس سرشاست. جمعیت شهرستان سرچهان ای معرفی شدهنوبنیاد و با مرکزیت شهر کره

کزی و باغ صفا تشکیل حاضر از دو بخش مرهزار نفر بوده و درحال 23کمی بیش از  1395سال 

 است. شده
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 :های بوانات و سرچهانی عمده شهرستانهاقابليت

ی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی چون گردو، انگور، سیب زمینی، مندبهره -

زعفران، بادام، سیب، به، گل محمدی، هلو و زردآلو و زراعی شامل گندم، جو، عدس، نخود، 

 لوبیا، کلزا، سیب زمینی، ذرت، هندوانه، خیار سبز وگوجه فرنگی 
 ای() کشت گلخانهی نوین هاامکان توسعه و افزایش ظرفیت تولید به شیوه -
 شرایط اقلیمی آن  دلیلبهامکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری  -
اغی مزیت شهرستان در تولید محصوالت ببه باتوجهامکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی  -

 سیب زمینی و ... ، و زراعی چون انگور
ع ط با صنایهای ملی و کالن در زمینه توسعه صنایع  مرتبگذاریفرصت جذب سرمایه -

 فلزی.غیرتبدیلی و کانی 
 ی از مزیت نسبی در تولید گیاهان زینتی و محصوالت گلخانه ایمندبهره -
 توانمندی در پرورش دام و طیور و شیالت -
 قابلیت افزایش تولیدات گوشت قرمز و گوشت سفید، عسل، تخم مرغ، مرغ و ماهی و شیر -
 فلزیغیرآهنی و زمینه صنایع کانی  صنعتی دری مناسب برای توسعۀ های از زمینهمندبهره -
 منگنز و آهن، ی از معدن غنی مرمریت و معادن مسمندبهره -
 ی از مزیت نسبی در توسعه خدمات حمل ونقلمندبهره -
 ترانزیتی از استان یزد به استان فارس ای استقرار در مسیر شبکه  جاده -
 ان اصفهان به استان بندرعباسترانزیتی از استای استقرار در مسیر شبکه جاده -
 ای های گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در سطح ملی و منطقهی از جاذبهمندبهره -
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 ی متعدد جهت جذب گردشگر )شناخته شده در سطح ملی و بین المللی(هاوجود بومگردی -
سهم  ای یزد و فارس بهاوجود منطقه حفاظت شده دره باغ و توت سیاه مشترک بین استان -

 بیشتر فارس
 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 شهرستان بوانات : (1
شرب شهری  متر مکعبی آب 1500احداث مخزن ذخیرهبررسی اعتبار مورد نیاز پروژه  -

 بوانات.
هرستان ی اصلی در دست احداث شهاتکمیل راهمورد نیاز  راهکارهای تأمین اعتبار -

 های ملی(.)پروژه
 .ی شهرک صنعتیهازیرساختاعتبار مورد نیاز تامین  راهکارهای  -
 ی آبخیزداری. هااجرای طرحبررسی اعتبار مورد نیاز  -

 
 شهرستان سرچهان : (2

 بودن شهرستان، نو بنیادبه باتوجهاستقرار دستگاههای اجرایی  موضوع -
 استانی(،ی شهرستان )ملی و هاتکمیل راه اعتبار مورد نیاز -
 تکمیل مراکز جامع سالمت شهرستان )اعتبارات داخی وزارت بهداشت(، تسریع در -
 ایجاد مجتمع اداری )در ساختمان نیمه تمام تبلیغات اسالمی(، -
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احداث ساختمان فرمانداری و تکمیل سالن اجتماعات فرمانداری )با کمک از محل  -

 فروش بخشی از زمین موجود(،

 

 در سفر:ی بازدید شده هاپروژه

 17.700کیلومتر با عملکرد  42 طولبهصفاشهر به راه اصلی  –پروژه تبدیل راه فرعی بوانات  (1

کیلومتر انتهای ورودی صفاشهر و عقد قرارداد  10در  %4با پیشرفت فیزیکی  میلیون ریال

 1398کیلومتر ابتدایی مسیر در خروجی شهرستان بوانات در سال  10
خروجی شهرستان بوانات به سمت صفاشهر که در طرح حذف  کیلومتر در 5پروژه تعریض  (2

 اریراهد صورت ملی توسط سازمانه ی شریانی بهاو اصالح نقاط حادثه خیز با اولویت راه

 ای در دست اجرا است.  جاده نقلوحمل و
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شهر بوانات از محل اعتبارات استانی با آب شرب مترمکعبی  1500پروژه احداث مخزن  (3

و فقط  باشدمیتوسط شرکت آب و فاضالب استان در حال احداث  % 80 پیشرفت فیزیکی

میلیون  5000که با مبلغی معادل است دهاجرای خط انتقال و نصب تجهیزات آن باقی مان

 .باشدمی میلیون ریال 4300و اعتبار مصوب سال جاری  رسدمیی برداربهرهبه  ریال
ین اعتبار برای تامین راه دسترسی و احداث و بررسی راهکارهای تأممحله جیان  ازبازدید  (4

دی هامحل قرارگیری پروژه که جزء طرحبه باتوجه . پل بر روی رودخانه واقع در منطقه

متولی در مرحله نخست می بایست  استشدهشهر است ولی در مرز محدوده شهری واقع 

اجرای  شنهاداجرای پروژه مشخص گردد، سپس نسبت به انتخاب مشاور برای بررسی دو پی

، و فصلی بودن رودخانهآب طرح آبخیزداری یا ایجاد پل عبور و مرور، با در نظر گرفتن آورد 

اعالم به باتوجهاعتبار مورد نیاز برای هر دو طرح، مزایا و معایب طرح اقدام شود. البته 

می توان هزینه مشاور را از آن  هاآمادگی اهالی جهت مشارکت و تامین بخشی از هزینه

  محل تامین نمود.
 

 

 

 



            59                                                                        شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 
 

 شهرستان پاسارگاد

دشت و مرو ،بیدخرم شهرستان پاسارگاد در شمال استان فارس بین شهرستانهای بوانات ،اقلید،

بر آن نیز بالغکیلومتر مربع و جمعیت  1754برابر با  شهرستان مساحت است.گردیده واقعارسنجان 

 و چهار دهستان شامل کمین، پاسارگادشهرستان را دوبخش مرکزی و  .باشدمینفر هزار  30

و در زمستان استاقلیم شهرستان کوهستانی  .استدادهسرپنیران تشکیل و مادرسلیمان  ابوالوردی،

 200تا  100. از نظر بارش حدود  باشدمیها معتدل ها به همراه بارش باران و برف و در تابستان

  رش ساالنه دارد .میلی متر با

 

 ی شاخص :هاقابليت

 اصفهان .  –شیراز ای استقرار در مسیر شبکه  بزرگراهی جاده
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ملی از جمله مجموعه  های گردشگری تاریخی و بنام در سطح جهانی وی از جاذبهمندبهره

 .پایدار صنعت گردشگری در شهرستان ی طبیعی مناسب برای توسعههاجهانی پاسارگاد و جاذبه

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

کیلیومتر جهت  13 طولبه بیدخرمآبه پاسارگاد از چشمه تنگ حنا در شهرستان انتقال حق – 1

 هکتار از اراضی شهرستان  4500کشاورزی تامین آب

ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان جهت پیشگیری از خام فروشی محصوالت کشاورزی و  – 2

 معدنی

سازی مناسب ی باال و زیر صفر شهرستان جهت ذخیرههاافزایش ظرفیت سردخانه – 3

 محصوالت کشاورزی 

ها از یک ساعت به یی جهت افزایش مدت زمان نگداشت توریستهاو برنامه هااجرای طرح – 4

 الی سه روز در منطقهدو 

از  یکی عنوانبهبزرگترین موزه خاورمیانه  عنوانبهبرداری از موزه پاسارگاد تکمیل و بهره – 5

  5راه کارهای نیل به اهداف مذکور در بند 

پیگیری جهت اخذ کد پروژه برای استخر سرپوشیده شهرستان و تامین اعتبار جهت اجرای  - 6

 آن

 ی تاثير گذار :هاپروژه

 و موزه پاسارگاد ( آرامگاهمجموعه جهانی پاسارگاد )  -1

 محور گردنه سوبان ) پاسارگاد به اقلید ( -2
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 ی بازدید شده :هاپروژه

ساختمان جدید  4و  3ی از طبقات برداربهرهتکمیل و : ساختمان فرمانداری  -1

 فرمانداری در فاز اول طی شش ماه آینده

برداری از مجتمع فرهنگی سعادت شهر بهرهتکمیل و : مجتمع فرهنگی سعادت شهر -2

  گیرد.انجام می سال جاریتا پایان 
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پیگیری جهت اصالح طرح و تامین اعتبار جهت اجرای : پل زیر گذر ورودی پاسارگاد -3

 گیرد.در دستور کار قرار می آن

میلیون ریال و  50000از اعتبارات ملی  1397اعتبار هزینه شده تا سال : موزه پاسارگاد-4

متر مربع عرصه  40000متر مربع ساختمان و  10000دارای ، میلیون ریال 6000استانی 

 . باشدمی

میلیون ریال و اعتبار مورد نیاز جهت اتمام ساختمان  40000اعتبار مورد نیاز تا اتمام پروژه 

استانی می محدودیت اعتبارات عمرانیبه باتوجه. باشدمیمیلیون ریال  120000موزه 

 بایست برای تکمیل پروژه از اعتبارات ملی استفاده شود.
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 و خفر جهرم هایشهرستان

کیلومتر  3625 جهرم . شهرستاننداواقع شده استان نیمه جنوبی و خفر درجهرم ی هاشهرستان

از شهرستان جهرم  1398)که بنابه مصوبه هیات محترم دولت در مهر و شهرستان خفر نیز مربع 

، از شرق شهرستان خفر از شمال به . شهرستان جهرموسعت دارد 1811انتزاع گردید(، 

محدود  فیروزآباد غرب بهو از  قیر و کارزین و الرستان ، از جنوب بهدشتزرین و فسا به

با )جمعیت شهر جهرم  .باشدمیمعتدل  ی،شهرستان گرم و در نواحی کوهستاندو هوای  .استشده

نفر و  141634برابر با  1395در سرشماری نفوس و مسکن سال کسر جمعیت شهرستان خفر( 

 است. بوده نفر 42263نیز معادل خفر جمعیت شهرستان

شهرستان جهرم  .باشدمی ارسجنوبی استان ف ترین شهر نیمهترین و پر جمعیتبزرگ ،جهرم 

بخش )بخش مرکزی، سیمکان  3به مرکزیت شهر جهرم شامل  خرین تقسیمات کشوری(آ)طبق 

شهرستان خفر نیز شامل دو  .باشدمیدهستان  7آباد( و جهرم، دوزه و قطب) شهر 3، (و کردیان

خفر، سفیدار، علی آباد، گل برنجی، راهگان دهستان ) 6راهگان( و  بخش )بخش مرکزی و بخش

 .باشدمیو راهگان شمالی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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های دور تاکنون همین جهت از زمانو بهاست کشاورزی مساعد رونق شرایط جوی و اقلیمی جهرم 

است. باغداری و زراعت، دو بخش عمده کشاورزی سرزمین کشاورزی مطرح بوده عنوانبهجهرم، 

تاً دو استوار است. سایر مردم عمدو اقتصاد مردم این شهرستان برپایه این دهندجهرم را تشکیل می

 وری و کارهای اداری مشغولند. همچنین در جهرم دو شهرک صنعتی و یک منطقهبه تجارت، پیشه

 .جود دارداقتصادی و هویژ

ت مرکبا و  خارک و قصب ،رطب - شاهانی خرمای وصصخبه -  خرما

عمده  محصوالتاز  (لیموآب و نارنج بهار ،بالنگ ،نارنج ،پرتقال ،نارنگی ،لیموشیرین ،لیموترش )

 از هک حصیرهایی و ظروف مسی ،گلیم و جاجیم ،نمد ،قالی ،(ملکی)گیوه. آیندحساب می جهرم به

وجود درختان  دلیلبههستند.  جهرم دستی صنایع از نیز شوندمی درست نخل برگ

هزار کوره تولید زغال که حدود یکطوریشود بهمی تولید جهرم در عمده طوربه نیز زغال مرکبات،

 رد.در این شهرستان وجود دا

 

 جایگاه و قابليت شهرستان

 دانشجو. 7910با تعداد  دانشگاه و موسسه آموزش عالی 6عالی: آموزش

خانه  64تخت بیمارستانی و  410بیمارستان،  2مرکز بهداشتی درمانی،  24درمان: وبهداشت

 بهداشت روستایی

تخصصی و عمومی و دانشگاه علوم پزشکی جهرم و همچنین شهر  هایبیمارستانداشتن  باوجود

گانی فرهنگی و بازر-و ارتباطات قومی سوکی درمانی در این ناحیه از یرسانخدماتالر در سطح بعد 

شگری ی گرداز سوی دیگر بهترین فضا جهت توسعه فارسجیخلاین ناحیه با کشورهای حاشیه 

 درمانی در این ناحیه را بعد از ناحیه مرکزی فراهم آورده است

انواع غالت، تن شامل:  200000هکتار با تولید سالیانه  20000سطح زیر کشت  کشت زراعی:
 جات )گوجه، خیار و غیره( جات و سبزیصیفی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84
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انواع خرما و تن شامل:  800000هکتار با تولید سالیانه  40000سطح زیر کشت کشت باغی: 
 ی برتر در استان(هامرکبات )لیمو، پرتقال، نارنگی و غیره( )جز رتبه

گوشت گاو، گوسفند، شتر و شامل: تن ساالنه  35000ی دامی به میزان هادامپروری: تولید فراورده
 ی برتر در استان(هامرغ و ماهی و عسل و تخم مرغ و شیر )رتبه

هزار تن مرکبات  500بندی و سورتینگ کشور است و ساالنه بیش از جهرم همچنین قطب بسته

 .شودها و خارج از کشور صادر میبندی و به دیگر استانهای صنایع تبدیلی بستهدر واحد

 ی مهمهاپروژه

بندرعباس، نقطه -الر-جهرم-جاده شیراز الر بندرعباس:-احداث باند دوم جهرم -1

شود که به همین دلیل این مسیر یکی از های فارس و هرمزگان محسوب میاتصال استان

 35. تاکنون پیشرفت فیزیکی طرح مذکور در حوزه فارس  های کشور استپرترددترین جاده

 .باشدمیدرصد 

 

احداث منطقه ویژه اقتصادی جهرم که یکی از پنج  ه اقتصادی جهرم:منطقه ویژ -2

هکتار در شهرستان  340. در زمینی در حدود باشدمیمنطقه ویژه مصوب در استان فارس 

صنعتی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی  –جهرم )بخش کردیان( با گرایش تجاری 

است هدویژه جهرم در دو فاز به انجام رسی. طراحی منطقه استشدهصنایع ایران در نظر گرفته 

هکتار  339هکتار و در کل حدود  266هکتار و فاز دوم آن حدود  73که فاز اول آن حدود 

 .وسعت دارد

 

تختخوابی سید  310احداث بیمارستان  تخت خوابی سيد الشهدا: 310بيمارستان  -3

حداث بیمارستان آموزشی ا عنوانبهقوانین بودجه سنواتی  1الشهدا که در پیوست شماره 

شروع گردیده است. طبق موافقتنامه مبادله شده در سطح  1387جهرم قید گردیده و از سال 

درصد  91مترمربع بوده که دارای  12000متر مربع و محوطه آن  23130ملی متراژ ساختمان 

 .باشدمیپیشرفت فیزیکی 
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دو  شامل فارسی به جهرم طرح آبرسانی از سد سلمان آبرسانی به جهرم از سد قير: -4

بوده  هزار مترمکعب 17و چهار مخزن با ظرفیت  خانهتصفیهایستگاه پمپاژ آب، یک مجموعه 

اندازی و افتتاح سامانه انتقال آب از سد سلمان با راه .استافتتاح  که در سال جاری قابل

ب شرب و رود مشکل آآب جهرم، انتظار می خانهتصفیهبرداری از فارسی و شروع بهره

 .بهداشتی مردم این شهرستان مرتفع شود

 

هکتار و با  100این نیروگاه در زمینی به مساحت : نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم -5

 6است. این نیروگاه شامل جاده جهرم شیراز واقع شده 20مگاوات در کیلومتر  1440ظرفیت 

  .مگاواتی است 160واحد بخار  3مگاواتی و  159واحد گازی 

 

آهن در دست ای از راهآهن جهرم در مسیر اول قطعهراه :آهن سراسریشبکه راه -6

صورت یک خطه از بندرعباس آغاز و آهن بهاین مسیر راه .باشدمیبندرعباس -احداث شیراز

 ومد مسیر. شودمی متصل بوشهر-شیراز آهنراه به کوارپس از گذر از الر و جهرم در منطقه 

که جهرم را از  باشدمیشیراز -سروستان-آهن جهرماست راهطراحی شده 1397 سال در که

 .کندگلگهر متصل می-آهن شیرازطریق سروستان به راه

 

 ی بازدید شدههاپروژه

 منطقه ویژه اقتصادی جهرم 

بازدید انجام شده از منطقه ویژه اقتصادی جهرم نمایی کلی از منطقه ویژه اقتصادی جهرم و  در

. چالش بزرگ منطقه ویژه اقتصادی در دو گردید بررسیی آن هامشکالت و چالش، هاظرفیت

اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد  باتوجه به .مقوله تامین برق و آب پایدار بیان گردید

موضوع مد نظر قرار استانی اعتبارات از محل  مقرر گردیدی منطقه )برق و آب پایدار(،هازیرساخت

 گیرد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
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شروع گردید و  1396به انجام عملیات برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی جهرم که از سال  باتوجه

رسد.  در سال گذشته باتوجه به پیشرفت فیزیکی باال در سال جاری عملیات مذکور به اتمام می

تامین اعتبار گردید  هامیلیون ریال از محل ارتقا شاخص 20000بابت تامین آب پایدار منطقه مبلغ 

ته اینکه در سال گذش به باتوجهو  باشدمیجدید جهرم از سد قیر  خانهتصفیهه  خط انتقال از ک

در سال جاری  ه. البتجهرم به اتمام نرسیده بود لذا  پروژه مذکور پیشرفت فیزیکی ندارد خانهتصفیه

 جهرم کلید انتقال آب پایدار به منطقه ویژه اقتصادی زذه خواهد شد.  خانهتصفیهبا افتتاح  

 طرح تامین برق پایدار در تکمیلطی درخواست مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم مبنی بر 

 ابالغ گردید. درصد بدین منظور  100میلیون ریال با تخصیص  40000سال جاری مبلغ 

 

 

  يدالشهداتختخوابی س 310احداث بيمارستان 

 عنوانبهقوانین بودجه سنواتی  1تختخوابی سید الشهدا در پیوست شماره  310احداث بیمارستان 

شروع گردیده است. طبق موافقتنامه  1387احداث بیمارستان آموزشی جهرم قید گردیده و از سال 

مترمربع بوده که  12000متر مربع و محوطه آن  23130مبادله شده در سطح ملی متراژ ساختمان 

 .باشدمیدرصد پیشرفت فیزیکی  91دارای 



            68                           استان فارس یاقتصاد یهاوطرح یعمران یهاپروژه دیگزارش بازد

 

. در سال جاری طبق پیوست باشدمیمیلیون ریال  936849مبلغ  1397عملکرد طرح تا پایان سال  

میلون  32190میلغ  تاکنونمیلیون ریال بوده که  34800 اعتبار طرح معادلقانون بودجه  1شماره 

وزارت بهداشت، سهم  افزودهارزشدرصد مالیات  یکریال تخصیص داده شده و همچنین از محل 

 40000میلیون ریال نقدی و  147500میلیون ریال ) 187500 مبلغ  درمان و آموزش پزشکی

 میلیون ریال اسناد خزانه(  تخصیص دارد. 

 

به  )ی بخش سالمت شهرستان بیان نمودندهاپروژهمشکالت از  طی بازدید از بیمارستان برخی

ی هاحطر ءکه جز (تامین مالی دو مرکز بهداشتی و پایگاه بهداشتی در حال احداث شهرستان ویژه

 براساسعدم تامین اعتبار ناتمام مانده و  دلیلبهثبت شده در تفاهم سه جانبه تحول بهداشت بوده و 

وافق ت. بر حسب استشدهی مذکور در دهه فجر در نظر گرفته هابرنامه زمانبندی شده افتتاح طرح

اعتبار درخواستی به منظور کمک به اتمام و افتتاح  این دو پروژه در دهه  انجام شده طی بازدید،

 فجر به دستگاه اجرایی مربوطه ابالغ گردید.

 

 

http://behdasht.gov.ir/
http://behdasht.gov.ir/
http://behdasht.gov.ir/


            69                                                                        شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 
 

  بندرعباس-الر-جهرممحور احداث باند دوم 

  وشود های فارس و هرمزگان محسوب میبندرعباس، نقطه اتصال استان-الر-جهرم-جاده شیراز

های سنگین درصد خودرو 35بنا به اعالم مسئوالن  .های کشور استیکی از پرترددترین جاده

کمیل تکنند که این مهم لزوم بندرعباس عبور می-الر-جهرم-استان فارس از محور ترانزیتی شیراز

 .کندرا الزامی می این بزرگراه

کیلومتر آن در  53که  بوده کیلومتر 386کل  طولبهبندرعباس  –الر -طرح احداث باند دوم جهرم

کیلومتر آن در استان هرمزگان واقع  143کیلومتر آن در حوزه الرستان و  190فارس و  حوزه 

 .استشده

 

 شرحبهقطعه  3استان فارس شامل در محدوده عملیات اجرایی طی بازدید و گزارش ارایه شده 

 : باشدمیزیر

کیلومتر آن  12که  باشدمیدست اجرا  درصد در 90فیزیکی با پیشرفت کیلومتر  15قطعه اول: 

 .باشدمیآماده آسفالت 
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 .باشدمیدرصد در دست اجرا  25با پیشرفت فیزیکی کیلومتر  25قطعه دوم: 

خاکریزی ، درحال اجرای عملیات خاکبرداری درصد 15با پیشرفت فیزیکی کیلومتر   13قطعه سوم: 

 .باشدمیو احداث ابنیه فنی 

 117450بندرعباس مبلغ  –الر -قانون بودجه طرح جهرم 1طبق پیوست شماره  1398در سال 

 به باتوجهمیلیون ریال تخصیص داده شده و  33800 تاکنونمیلیون ریال اعتبار درنظر گرفته  که 

، لذا مبلغ تخصیص داده باشدمیهرمزگان( -الرستان-سه حوزه )فارسدر محدوده اینکه این راه 

. اعتبار مورد نیاز به منظور اتمام پروژه مذکور در شودمیناچیز عمالً شده به این سه حوزه تقسیم و 

 میلیارد ریال برآورد گردیده است.  850حوزه فارس مبلغ 
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 هرستان خرامهش

که از شمال به شهرستان  واقع گردیده استان مرکزشرقی کیلومتری جنوب 80در  خرامهشهرستان 

ریز نی های استهبان وشرق به شهرستان از فسا، های سروستان وجنوب به شهرستان ارسنجان، از

به مرکزیت )مرکزی  خشب شهرستان دارای دو اینگردد. می از غرب به شهرستان شیراز محدود و

 1593ان خرامه با مساحتی معادل شهرست. ( استشهربه مرکزیت سلطان ) ربالکُ و (شهر خرامه

درصد از جمعیت  2/1نفر،  54864درصد از مساحت استان( و با جمعیتی معادل  3.1کیلومترمربع  )

 است.خود اختصاص داده استان را به

 ی شهرستان های عمدهقابليت

یاهان گبزیجات و س ر تولید محصوالت باغی و زراعی نظیر انگور، انار،دشهرستان مزیت نسبی   -

 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزیو  ایعلوفه

 و یدستی صنعتی و صنایع باالهاریز فعالیت استقرار سرشهر شیراز و امکان جواری با کالنهم -

 شیراز  تولیدیِ واحدهای یدستپایین

 ( جان و بختگانمِی کُهاتاالب) نظیر  شهرستانهای گردشگری تاالب جاذبه  -
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 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 انتقال کارخانه سیمان شیراز به خرامهآخرین وضعیت   -

شهر خرامه از پروژه انتقال آب از سد درودزن تفکیک پروژه آب شرب و صنعت از سد درودزن به   -

 شیراز به 

کشی و اجرای عملیات ایمنی و خط"ریز نی –استهبان  -خرامه "تکمیل الیه دوم آسفالت محور   -

 محور مذکور

 رروبی رودخانه کُاخذ ردیف اعتباری ملی جهت الی  -

 جهت احیای دریاچه بختگان، طشک و تاالب کمجان اخذ ردیف اعتباری ملی  -

 مرودشت به راه اصلی –ارتقاء جاده فرعی خرامه   -

 فاضالب شهری خرامه طرح تامین اعتبار و اجرای  -

 )منابع استانی( سالن آمفی تئاتر اجتماعات آموزش و پرورش خرامه پروژه تکمیل   - 

 ی دامداری شهرستان هاتوسعه مجتمع اخذ تسهیالت جهت   -

 سلطان شهر  اعتبار جهت تکمیل بلوار ورودیتامین   -

 ستاییآب شرب شهری و رومستهلک تامین اعتبار اصالح و تعویض شبکه   -

 آبخیزداریمطالعه شده ی هاپروژه برای اجرایتامین اعتبار   -

 شهرک صنعتی خرامه های، زیرساختبهسازی روستاها، تامین اعتبار تکمیل راههای روستایی  -

ی استیجاری اکنون در ساختمان ربال که همتامین اعتبار جهت احداث ساختمان بخشداری کُ  -

 مستقر است.

 :شهرستانهای مهم پروژه

رسانی به خرامه، پروژه خط اول آب، "ریزنی –استهبان " بزرگراه به خرامه اصلی راه احداث

تکمیل استخر دانش آموزی خرامه، احداث مجتمع اداری ، مرودشت، شیراز و زرقان از سد درودزن

شهرستان خرامه، احداث مجتمع فرهنگی و هنری خرامه، احداث سالن اجتماعات دانش آموزی 

شهر، تکمیل ساختمان فرمانداری خرامه، خرامه، احداث سالن اجتماعات دانش آموزی سلطان
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ارخانه ک، انه سیمان فارس از شیراز به خرامهانتقال کارخ، الیروبی رودخانه کر در شهرستان خرامه

کاغذ سبز ا، آنلبنی دامشیراز(، کارخانه  فخر نگین گندله سازی فوالد، کارخانه تولید قیر ) شرکت

 خرامه

 

 :ی بازدید شدههاپروژه

  تکميل استخر دانش آموزی خرامه  پروژه 

، شرکت ایوب بنا: پیمانکار، اداره کل نوسازی مدارس استان فارس: مجری، 1393: سال شروع

، متر مربع (  1500متر طول و محوطه سازی  200متر مربع ) به انضمام دیوارکشی  1672زیربنا: 

میلیون ریال،   86000حد اجرای فونداسیون            مبلغ پیمان:  درصد در 75: پیشرفت فیزیکی

اعتبار مصوب منابع مختلف استانی، ارد ریال از میلی  28:  1397ینه شده تا پایان سال اعتبار هز

 ، ملی نوسازی مدارس افزودهارزش/. درصد 27ریال از محل اعتبارت  اردمیلی  26 : 1398سال 

، رختالبی ، تکمیلسیسات و تجهیز موتورخانه، تکمیل تاای باقیمانده: تکمیل کاسه استخرکاره

بدنسازی و محوطه سازی و زمین سونای خشک و بخار جکوزی و سالن ، سرویس بهداشتی، کن

 شامل: مبلغ ارد ریالمیلی 58: ی از پروژهبرداربهرهاعتبار مورد نیاز جهت اتمام و  چمن مجموعه .

ریال جهت پرداخت مطالبات پیمانکار  اردمیلی 30ارد ریال جهت تکمیل پروژه و مبلغ میلی  28

 .باشدمی
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  پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری خرامه 

متر مربع ) به انضمام   1600فرهنگ و ارشاد اسالمی، زیربنا:  اداره کل: جری، م1389:  سال شروع

اعتبار  ،درصد 70: پیشرفت فیزیکی، متر مربع (  2000متر طول و محوطه سازی  200دیوارکشی 

ال ساعتبار مصوب  ،میلیون ریال از منابع مختلف استانی  16092: 1397هزینه شده تا پایان سال 

 میلیون ریال  2700: 1398تخصیص سال ، میلیون ریال  10500: 1398

 .ازیمجتمع فرهنگی و محوطه س تکمیل تاسیسات و تجهیزات سالن آمفی تئاتر: کارهای باقیمانده

: مبلغ 98امل اعتبار سال ی از پروژه در صورت تخصیص کبرداربهرهاعتبار مورد نیاز جهت اتمام و 

 میلیون ریال 12000
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  پروژه  احداث مجتمع اداری شهرستان خرامه 

 مهندسین: مشاور، شرکت فوم بتن: پیمانکار، مجری: اداره کل راه و شهرسازی، 1392: سال شروع

متر مربع ) به انضمام   4950، زیربنا: مشاور پارس چگالش )نظارت( و ساختمان و صنعت ) طراحی(

درصد در حد  25: پیشرفت فیزیکی، متر مربع (  8000متر طول و محوطه سازی  400دیوارکشی 

 : 1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال ، ها و قسمتی از پوشش سقفستون، اجرای فونداسیون

میلیون ریال   7500مبلغ : 1398اعتبار مصوب سال  ،میلیون ریال از منابع مختلف استانی  23882

 میلیون ریال  1500: 1398تخصیص سال 

تکمیل ساختمان و تاسیسات واحداث و تجهیز موتورخانه دیوارکشی و محوطه : کارهای باقیمانده

 سازی .

 .باشدارد ریال میمیلی  140 : ی از پروژهبرداربهرهاعتبار مورد نیاز جهت اتمام و 
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  ریز نی -پروژه احداث راه اصلی خرامه به بزرگراه استهبان 

مشاور:  ،پیمانکار: شرکت جهاد نصر کرمانل راه و شهرسازی، داره کا: مجری، 1393: سال شروع

درصد مربوط به  28پیشرفت فیزیکی:  ،کیلومتر 110، طول مسیر: مهندسین مشاور طرح نواندیشان

انجام عملیات زیر تاکنون: اهم عملیات انجام شده  .باشد(می % 85و البته قطعه اول  ) پروژهکل 

سفالت ( مربوط به قطعه کیلومتر) اجرای یک الیه آ 35 طولبهزی کیلومتر و روسا 40طولبهسازی 

اعتبار  کیلومتر. 40 طولبهریال فقط مربوط به قطعه اول پروژه  اردمیلی 450مبلغ پیمان:  .اول پروژه

ریال  اردمیلی 69:  1398، اعتبار ابالغی سال ریالارد میلی  250:  1397ینه شده تا پایان سال هز

 ارد ریالمیلی  63: 1398تخصیص سال ، از محل اعتبارات ملی پیوست قانون

اجرای الیه دوم آسفالت و انجام : اهم کارهای باقیمانده، ریال اردمیلی  120مطالبات پیمانکار:  

کیلومتر قطعه اول و  40 طولبهعالئم و نیو جرسی مربوط ، نصب تابلوها، عملیات ایمن سازی

ات مربوط به قطعات دوم و سوم  و پرداخت مطالبات پیمانکار و آزادسازی حریم ) شروع عملی

 .باشدمیمعارضین( پروژه 

توضیح اینکه از  .باشدمیریال  اردمیلی 2050ی از پروژه: برداربهرهو اعتبار مورد نیاز جهت اتمام 

لومتر در حوزه کی 55کیلومتر در حوزه شهرستان خرامه و  35، کل مسیرکیلومتر طول  110

 .باشدمیریز کیلومتر در حوزه شهرستان نی 20و شهرستان استهبان 

 

 مرودشت, شيراز و زرقان از سد درودزن خرامه به آبرسانی اول خط پروژه , 

: انکارپیم، پاراب فارس: مشاور طرح، 1397: سال شروع، ای فارسشرکت آب منطقهدستگاه اجرایی: 

اعتبار هزینه شده مربوط به حوزه ، % 5:  درصد پیشرفت فیزیکیاست، تاکنون انتخاب نشده

: 1398عتبار مصوب کل پروژه در سال ا میلیارد ریال،  90: 1397شهرستان خرامه تا پایان سال 

 .باشدمیریال  میلیارد 478، 1398 تخصیص داده شده کل پروژه در سالاعتبار  ریال، اردمیلی  841

شیراز  ،(های مرودشت )بخش مرکزیآبرسانی به روستاهای شهرستان کل پروژه: یمحل اجرا

میلیون  5/17: ظرفیت آبرسانی ،(شهرهای خرامه و داریان) خرامهو  های زرقان و مرکزی()بخش
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، تامین آب شرب مراکز شهری و روستایی: اهداف طرح، ( 1410مترمکعب در سال در افق طرح )

 .ی صنعتیتامین آب دامپرور ،تامین آب صنایع

وع شده و در امتداد محور کوه سبز شر خانهتصفیهاین مسیر از محل : آبرسانی مسیر

هان به سمت پل بند امیر ادامه میاصف - و عبور از اتوبان شیراز "مرودشت -کامفیروز"ارتباطی

 ،انه کر به سمت روستای محمود آباد، کورکییابد و بعد از آن از طریق جاده ارتباطی جنوبی رودخ

 گردد.ی محدوده، منتهی میسمت شهرستان خرامه و مراکز روستایو سپس به  خواستایزد

 

 اجزای پروژه: 

 60/5ی هامیلیمتر و با ضخامت 800تا  500کیلومتر خط لوله فوالدی با اقطار  50/98اجرای  - 1

 میلیمتر 1/7تا 

 مترمربع 1140مترمربع و مجموع  570احداث دو دستگاه ایستگاه پمپاژ با زیربنای هر ایستگاه  - 2

ترمکعب و ایستگاه مهزار  10ایستگاه اول به حجم  ی پمپاژ،هاساخت مخزن مکش ایستگاه - 3

 مترمکعب هزار  2دوم با حجم 

ذخیره شهرستان خرامه به  مترمکعب و ساخت مخزنهزار  2ساخت مخزن تعادلی به حجم  - 4

 مترمکعبهزار  4حجم 

 و پست برق هاحوضچه، ایستگاه پمپاژ، ت خط انتقالتهیه و نصب شیرآال - 5

 احداث جاده سرویس  - 6

 اجرای سیستم حفاظت کاتدیک - 7

، متر مکعبی خرامه با تاسیسات وابسته 4000اجرای مخزن : اقدامات انجام شده ودر دست اجرا

و  700و  500لوله کیلومتر خط  3اجرای حدود ، مترمیلی 800، 750، 500تر لوله کیلوم 32خرید 

 32 طولبهشروع مناقصه اجرای فاز اول این طرح از بست خیرآباد تا مخزن خرامه ، مترمیلی 750

آمادگی مناقصه بقیه مسیر و تاسیسات وابسته به آن در صورت تامین اعتبار کافی و  ،کیلومتر

 بصورت نقدی
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میلیارد ریال  800بار در صورت تامین اعت ،میلیارد ریال  4762اعتبار مورد نیاز : ی پروژههانیازمندی

ی خواهد برداربهرهبه  1399فاز اول ) آبرسانی به شهرستان خرامه و توابع ( در سال  بصورت نقدی

 رسید .

 : آناليز اعتبار مورد نياز پروژه خط اول آبرسانی به خرامه

اجرای کل مسیر خط انتقال تله متری طرح و احداث 

 ایستگاه پمپاژ

 میلیارد ریال 1840

 میلیارد ریال 2122 خرید لوله کل مسیر خط انتقال

 میلیارد ریال 190 تملک

 میلیارد ریال 170 جهت آبرسانی به خرامه خانهتصفیه

 میلیارد ریال 120 شیرآالت و اتصاالت

 میلیارد ریال 200 پست برق و شبکه انتقال برق و خرید دیماند

 میلیارد ریال 120 برداری و ژئوتکنیککل مطالعات و نظارت و نقشه 

 میلیارد ریال 4762 جمع کل

 

  طرح توليد کاغذ از کربنات کلسيم 

دیف از محل ر باشد وخصوصی( با مشکل تامین اعتبار مواجه می –این پروژه ) مشارکتی دولتی 

مجریان عالوه اینکه هبگذاری( باید تامین اعتبار شود، سرمایهمشارکت در طرحهای ) 71-550000

 گذاراند. سرمایهاند و در مرحله تعیین بانک عاملنموده LCگشایش برای دریافت تسهیالت بانکی 

 49ت با مشارک)باشد ای ایدرو میوابسته به سازمان توسعه ،شرکت سهامی خاص کاغذ سبز خرامه

 سهم بخش خصوصی(  % 51ایدرو  و  سهم %

  مشخصات طرح:

 کاغذ تن هزار 20 سالیانه تولید ظرفیت، طرح درایدرو  گذاریسرمایه با وزیران تهیئ موافقت اخذ

 تا 50 به دتولی ارتقای امکان، ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان  توسط کلسیم کربنات از

 دالر میلیون 9/12 ارزی صورت به طرح گذاریسرمایه، طرح بعدی مراحل در کاغذ تن هزار 100
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، مستقیم صورتهب نفر 200 اشتغال، صنعتی خرامه شهرک پروژه اجرای محل، ریال اردمیلی 1030 و

زمین تملک  ،تاکنون MCطرح  مدیریت قرارداد عقد، سلولزی یهاکاغذ جایگزین کاغذ انواع تولید

 و خرامه تهران در طرح دفتر است.شدهریال هزینه  اردمیلی 80گردیده و حدود شده و شرکت ثبت 

 .استپروژه تهیه شده بندیزمان برنامه انجام گرفته وEPC آگهی  نشراست. شده تجهیز واندازی راه

 تیمشارک پروژه با وجودی که فنی صورت گرفته است. دانش دارای خارجی یهاشرکت با مذاکره

 .استشدهن مشخص تاکنون منابع تامین محلاست اما 

 

 خرامه به شيراز از فارس سيمان کارخانه انتقال پروژه 

 مترکیلو خرامه، شهرستان فارس، استان :احداث محل، فارس سیمان شرکت :گذارسرمایه شرکت

 3300: کلینکر  :تولید ظرفیت، هکتار  98: تملک شده طرح زمین متراژ، شیراز – خرامه جاده 10

، خاکستری سیمان هایتیپ انواع   :تولیدی محصول نام، در روز تن 3960: سیمان در روز و تن

 مستقیم طور به نفر 200 حدود  :زاییاشتغال میزان، ریال میلیارد 430 :تاکنون گداری سرمایه مقدار

 تکنولوژی از گیری بهره :کارخانه تجهیزات، احداث دوران در نفر 1000 حدود و یبرداربهره زمان در

 دارای فوق پروژه، بومی دانش از گیریبهره با کشور درون در درصد 70 از بیش ساخت و اروپا روز

 است. فیزیکی پیشرفت درصد 25

 دالر میلیون 21 مصوب ارزی تسهیالت مقدار)مورد نیاز  ارزی و ریالی اعتبارات و نقدینگی تامین

 .از مشکالت طرح است (رفاه بانک از ریال میلیارد 1200 و معدن و صنعت بانک

اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان، نسبت به پیگیری است مقرر شده پروژه در خصوص این

محل صندوق توسعه ملی با بانک صنعت ومعدن توسط  موضوع انعقاد قرارداد تسهیالت ارزی از

وص عقد درخص معدن استان نیز بانک صنعت ونماید و تأمین اجتماعی اقدام  گذاریسرمایهشرکت 

 یری نماید.قرارداد بانک با صندوق توسعه ملی پیگ
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 سازی فوالدگندله کارخانه 

 درEPC صورت  هب سال در تن میلیون 5/2 ظرفیت با خرامه سازی گندله کارخانه احداث پروژه

 معدنی و صنعتی مجتمع ی طرحکارفرماشود. اجرا می هکتار 100 ساحت ینی به ممدر ز خرامه شهر

 پروژهو سهامدارن  چین NFC–و   تهران صنعت فکورEPC پیمانکار و  خرامه فرزانگان گهر

و شرکت ایمیدرو  (% 40)شرکت خصوصی فررزانگان  (، % 43)شرکت صنعت و معدن گل و گهر 

 باشد.می ( % 17)

 1000 و اشتغال طرح میلیارد ریال 1540: قرارداد ریالی مبلغ، میلیون یورو 122: قرارداد ارزی مبلغ

 و حصارکشی، اداری بخش احداث، زمین محل اجرای طرح خرید( است. صورت مستقیم نفر )به

به وجهبات .باشدمی فعال اکنون هم پروژهصورت گرفته و  ......سیالب و هدایت طرح، کارگاه تجهیز

نداشته لذا شرکت از طریق بانک کشاورزی  LCاینکه بانک ملت تحریم بوده و امکان گشایش 

نموده که موفق به انتقال ارز به بانک مقصد  LCگشایش مبورگ اقدام به هاایران و بانک خارجی

به وجهباتمقرر گردیده بانک تجارت در حال پیگیری است و در طرح پرونده  حاضردرحالو  انددهنش

 نماید.تسریع مورد نظر LCعنوان بانک عامل، بانک موصوف در روندگشایش موافقت بانک ملت به
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 شیراز( فخر نگین )شرکت قير توليد کارخانه

 :روزانه تولید میزان، مربع متر  22000 :طرح زمین متراژ، خرامه صنعتی شهرک : احداث محل

 میلیارد 100 :ساخت هزینه، 1396کارخانه:  یبرداربهره تاریخ، 1395 : مهرماه، سال شروعتن 1000

مربع سازه بخش اداری متر  1000اجرای : کارهای انجام شده، قیر انواع تولید، نوع محصول: ریال

کارخانه . این  متر مربع  سازه روباز و اجرای محوطه سازی و حصارکشی 5000و سوله واجرای 

نیاز به تامین مواد اولیه ) وکیوم باتوم ( جهت تولید قیر به باشد و البته میفوق هم اکنون فعال 

ل )  توسعه و تکمیمیزان سقف ظرفیت طرح و همچنین نیاز به تسهیالت برای رفع مشکالت 

 میلیارد ریال دارد . 150سرمایه در گردش ( به مبلغ  ظرفیت تولید و
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 لبنی دام آنا کارخانه 

 

 وغ،د ماست، لبنی)شیر،های رس بوده و محصول آن فرآوردهشرکت گل سبز فا گذار طرح،سرمایه

محل اجرای طرح  زمین میلیارد ریال و مساحت  75گذاری طرح سرمایهحجم است.  پنیر و ...(

میلیارد  19 دریافتی طرح تسهیالتاست.  متر مربع 2700 ی کارخانهزیر بنامتر مربع و  11000

بوده و  میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی 10اعتباری و  و ی فنیهاریال از محل کمک

به اعطای  طرح عدم پرداخت معوقات بانکی و نیاز باشد.می درصد 94 طرح پیشرفت فیزیکی

 باشد.از مشکالت طرح می تسهیالت جهت سرمایه در گردش
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 بيدخرمشهرستان 

نفر یکی  50522کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر  2702با مساحتی در حدود  بیدخرمشهرستان 

کیلومتری شیراز قرار دارد و دارای دو  180از شهرستانهای شمالی استان فارس است که در فاصله 

آبادی  38دهستان و  3بخش مرکزی و مشهد مرغاب و شامل دو شهر صفا شهر و قادر آباد و 

از شهرستان آباده تفکیک شده و شهرستان  1366ین شهرستان در سال اباشدمیدارای سکنه 

به مرکزیت صفاشهر با دو بخش مرکزی و مشهد مرغاب و سه دهستان مورد تصویب  بیدخرم

 شد. اندازی فرمانداری آن راه 1377هیات دولت قرار گرفت ودر سال 

بزرگ  با کیفیت باال و کارگاههایاز ظرفیتها و قابلیتهای شهرستان می توان به معادن غنی سنگ 

، روستای گردشگری خورجان، گردشگری از قبیل تفرجگاه قصریعقوب هایسنگبری و جاذبه

پارک سرآسیاب  و تفرجگاه چنارو اشاره نمود. همچنین شهرستان ، روستای گردشگری شهیدآباد

شهرهای ایران است. از بناهای تاریخی  تریناثر تاریخی یکی از باستانی 250با داشتن  بیدخرم
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سد ، کاروانسرای شاه عباسی شهید آباد، شهرستان هم می توان به کاروانسرای قاجاریه صفا شهر

 قصر سرخ بهرام گور و منازل قدیمی اشاره کرد .، هاچهار طاقی، بیدخرمباستانی 

 

  :بيدخرمقابليتهای عمده شهرستان 
ی در تولید محصوالت باغی و زراعی چون انگور، سیب زمینی و ی از مزیت نسبمندبهره -

 نوین. هایبه شیوهها امکان توسعه آن

 ی از مزیت نسبی در تولید شیالت و ماهیان سردابی .مندبهره -

 اند( تان خوب و متوسط ارزیابی شدهدرصد مراتع شهرس 50خوب مراتع ) نسبتاوضعیت  -

ی از واحدهای صنعتی دامداری و توانمندی در پرورش دام وطیور و افزایش مندبهره -

 تولیدات دامی 

 دن غنی مرمریت  و معادن آهن و باریت .ای از معمندبهره -

مزیت شهرستان در تولید محصوالت به باتوجهامکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی  -

 سیب زمینی و ...، باغی ممتازی چون انگور

 ی از مزیت نسبی در توسعه خدمات حمل ونقل:مندبهره -

 اصفهان .  –شیراز ای اسقرار در مسیر شبکه  بزرگراهی فعلی جاده -

 اصفهان  –استقرار در مسیر شبکه ریلی  شیراز  -

 

 مهم شهرستان: هایپروژه
 

 تخت قادرآباد 35پروزه مطالعه و توسعه بیمارستان   -

 کیلومتر 45صفاشهر به راه اصلی بطول  –پروژه تبدیل راه فرعی بوانات  -

 7کیلومتر به اتمام رسیده اما  14)بیدخرمکیلومتردر حوزه  21ابرکوه بطول  –جاده صفاشهر   -

 نزدیکترین راه دسترسی به استان یزد عنوانبهکیلومتر هیچ کاری نشده( 

 کارخانه صنایع غذایی آنوشا -

 کارخانه صنایع غذایی یک و یک -
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 صنایع غذایی آرینکارخانه  -

 فارسخلیجکارخانه کاغذ سازی  -

 کارخانه کاغذ سازی بیدستان -

 مجتمع سنگ زاگرس -

 کارخانه تولید لوله جی . آر . پی -

 معدن سنگ انگورک -

 معدن سنگ مرمریت -

 معدن سنگ آهن -

 معدن سنگ باریت -

 معدن سنگ الشه -

 معدن منگنز  -

 

 های بازدید شدهپروژه

 تختی قادرآباد: 35مطالعه و توسعه بيمارستان ژه پرو 

( با زیر بنای 1602001317از محل اعتبارات ملی پیوست قانون )با کد طرح  97این پروژه در سال 

متر مربع ساختمان جنبی شروع  500مترمربع ساختمان اصلی و  3641متر مربع شامل  4141

میلیارد ریال جهت اجرای  35ی به مبلغ گردیده ودانشگاه علوم پزشکی با شرکت پرگان قرارداد

 98عملکرد مالی داشته در سال  میلیون ریال 2000بالغ بر  97اسکلت منعقد نموده تا پایان سال 

اعتبار مصوب داشته که تا زمان بازدید تخصیص آن صفر بوده پیشرفت  میلیون ریال 43500مبلغ 

درصد )فونداسیون و میلگردهای ستونها انجام شده است( و ساختمان جنبی به 35فیزیکی پروژه 

ی رسیده است.اعتبار مورد برداربهرهمترمربع شامل دو واحد محیط زیست پزشک به  500مساحت 

 .باشدمی میلیون ریال 220000 نیاز جهت اتمام پروژه بالغ بر
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 یک و یک شرکت از بازدید: 

شروع شده وبا این قدمت و برخورداری از دانش فناوری همواره در  1346فعالیت شرکت از سال 

برترین برند مواد غذایی در  عنوانبه 97ودر سال است دهسطح عالی توسعه صنایع غذایی کشور بو

نفر پرسنل دائمی  250نوع محصول تولید میکند و  75سطح کشور انتخاب شده است.در مجموع 
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دارد از واحدهایی که ریاست محترم از آنها بازدید داشتند شامل سالن در دست ساخت ماالشعیر و 

در روز و سالن خط تن رب  700آب معدنی و همچنین سالن خط تولید گوجه فرنگی با ظرفیت 

 .هزار ظرف شیشه در روز و سالن خیار شور و سالن صادرات بود 30با ظرفیت  آبلیموتولید 

 
 از دید از مجموعه ورزشی قادرآباد: ب 

درصدمربوط به سپاه پاسداران و  80این مجموعه شامل سالن چند منظوره با پیشرفت فیزیکی 

بوده و پروژه در دست ساخت زمین چمن مصنوعی زمین چمن طبیعی که چمن آن غیرقابل استفاده 

با  میلیون ریال 29500جهت عملیات زیرسازی و روشنایی آن قراردادی به مبلغ  98که در سال 

 7000ملی  افزودهارزش/ درصد 27از محل  98درسال  "شرکت ثمین گسترجاوید منعقد شده ضمنا

 صیص آن صفر بوده از محل اعتبارات معدناعتبار مصوب داشته که تا زمان بازدید تخ میلیون ریال

/ درصد 27از محل  "اخیرا "ضمنااست دهبه پیمانکار پرداخت ش میلیون ریال 1500شهرستان 

اعتبار مصوب گردیده که تاکنون تخصیص  میلیون ریال 3000استانی هم مبلغ  افزودهارزش

 میلیون ریال 30000مبلغ  می شود بینیپیشبابت خرید و اجرای چمن هم  "توضیحا استداشتهن

دیگر اعتبار نیازدارد تا پروژه تکمیل گردد برنامه زمان بندی عملیات زیر سازی پروژه تا پایان سال 

مشکالت تخصیص اعتبار این پروژه مطابق برنامه انجام نخواهد شد.و با به باتوجهبوده که  98

 تاخیر مواجهه است.

 

 انگورک سنگ معدن از بازدید: 

معدن انگورک متعلق به تمامی شهروندان شهرستان  برداربهرهونی فراگیر ملی گستر شرکت تعا

.این باشدمیدولتی غیرنفر نهادهای عمومی  8000سهم اهالی شهرستان و  36000بالغ بر  بیدخرم

اصفهان واقع شده است.در سال  –کیلومتری از شیراز و در مسیر جاده شیراز  170معدن در فاصله 

ظرفیت معدن بالغ بر ، ی اخذ نمودبرداربهرهتعاونی مذکور از صنایع و معادن استان پروانه  89

فعال بود غیر.در زمان بازدید معدن باشدمیتن در سال  60000تن بوده و مجوز برداشت 1100000
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 60تاکنون تعطیل است( قبل از تیرماه  سال جاریمشغول هستند )از تیرماه  حاضردرحالنفر  25و 

 .نفر مشغول به فعالیت بودند

 مشکالت و پيشنهادات:

در دیوان عدالت اداری در دست ای )شکواییه افزودهارزشمالیات بر  32عدم معافیت از ماده  -1

 بررسی است(

بحث برق رسانی به معدن است که با مشارکت سه معدندار بنیاد تعاون و ثمین و فراگیر  -2

عدم همکاری بنیاد تعاون برق رسانی  دلیلبهملی مهر گستر می بایست انجام می شد که 

 انجام نشده است.

 نمشکل انفجار: کارگروه استانداری با نماینده وزارت دفاع مصوب کردند که از زاغه معد -3

 بنیاد تعاون استفاده شود اما بنیاد تعاون از همکاری خودداری نموده است.

 میلیارد تومان است. 12جهت بروزرسانی تجهیزات نیاز به تسهیالت به مبلغ  -4
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 فارس ستاره سازی کاغذ خانه کار از بازدید : 

استفاده در کارتن سازی تن کاغذ مورد  60ال  50با ظرفیت تولید روزانه  93این کارخانه در سال 

هکتار مشغول به فعالیت شد  5نفر شاغل  در زمینی به مساحت  70نغر سهامدار و  400با تعداد 

اغذ فلوتینگ مقاومترین کاست دهمحصوالت آن شامل کاغذ تست الینر و فلوتینگ و الینر سا

رهم اغذ تست الینتولیدی است و در یخچال سازیها وبسته بندی  تخم مرغ و غیره مصرف دارد .ک

 ضد آب است.

 مشکالت و پيشنهادات:-

 میلیارد تومان سرمایه در گردش است( 10سرمایه در گردش )نیاز به  -1

 هکتار زمین است 5جهت توسعه نیاز به واگذاری  -2

میلیارد تومان  30شده که در صورت واگذاری زمین و اعطای  بینیای پیشیک طرح توسعه -3

 نفر اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.  70تن در روز و  300تولید به ، سرمایه

به سازمان مدیریت ای مقرر گردید مدیر محترم کارخانه از طریق فرمانداری شهرستان نامه

 و برنامه ریزی استان ارسال نماید تا موارد فوق بررسی و پیگیری شود.
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 شهرستان خنج

نفر در  41969کیلومتر مربع و جمعیت  4440شهرستان خنج به مرکزیت شهر خنج با مساحت 

این شهرستان از جنوب  . باشدمیجنوب استان فارس واقع شده و دارای آب و هوای گرم و خشک 

های الرستان و از شمال به شهرستان، های گراش و اوزاز شرق به شهرستان، به شهرستان المرد

دهستان  4شود . شهرستان خنج دارای ین و از غرب به شهرستان فراشبند محدود میقیروکارز

شهر ) خنج و محمله  2 بخش ) مرکزی و محمله ( و 2 طوس و باغان (چاه، آبادسیف، )تنگ نارک

 . باشدمی

جات خارج از فصل و تولید کنجد و رتبه ششم تولید کلزا شهرستان خنج رتبه اول در تولید صیفی

درصدی از محصوالت  .باشدمیشهرستان استان دارا  36و رتبه یازدهم تولید مرکبات را در میان 

ردخانه بندی و  سشود. نبود صنایع تبدیلی، بستهجات به کشورهای مجاور صادر میخرما و صیفی

 به فروش برسد. افزودهارزششود که محصوالت بصورت خام و بدون باعث می
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 ی  بازدید شده در شهرستان خنجهاو پروژه هاطرح

 مجتمع فرهنگی خنج ) تکمیل این مجتمع مورد تاکید قرار گرفت( .1

 راه دسترسی به مسکن مهر .2

روستای این دهستان از سد سلمان فارسی. پس از  12مجتمع آبرسانی به شهر  محمله و  .3

ر اجرای اعالم آمادگی خیرین شهرستان دبه باتوجهعمل آمده مقرر گردید بازدید به

میلیارد  50مقرر شد نسبت به تأمین مبلغ  مجموعه آبرسانی محملهکیلومتر از خط انتقال 25

 ریال اعتبار جهت خرید لوله اقدام نماید.

در اولویت  "باغان به کورده"و  "خنج به اوز"های مواصالتی و راه" گردنه محمله"محور   .4

 تامین اعتبار شهرستان قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 70متر و  4)با عرض حدود  "فراشبند –کورده  –خنج "کم عرض بودن جاده ارتباطی   -1

حجم ترافیک در این محور متاسفانه تصادفات و واژگونی منجر به به باتوجهسانتیمتر( که 

 .باشدمیفوت و جرح در این محور باالست و نیاز به تعریض و بهسازی این محور ارتباطی 
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 "محمله –خنج "احداث باند دوم و تعریض جاده ارتباطی   -2

کنون وزارت حوزه گازی(، تا 4های گاز در سطح بخش محمله ) شامل وجود چاهبه باتوجه -3

در حالی که محورهای  استدادهاین حوزه انجام ن جوارهمنفت اقدام خاصی برای روستاهای 

مورد استفاده وزارت نفت قرار  "محمله –خنج  "و  "فراشبند –کورده  -خنج"موجود 

 گرفته و بر حجم تصادفات محور می افزاید.

ارکت بخش خصوصی شروع با مش 1391مگاواتی خنج که از سال  1000تکمیل نیروگاه  -4

 .استشده

برای حل مشکل افت ولتاژ برق  "کورده"کیلوولتی روستای  132احداث پست برق  -5

 روستاهای بخش محمله 

برای حل مشکل افت ولتاژ بخشی از شهر و  "خنج"کیلو ولت دوم شهر  66احداث پست   -6

 روستاهای بخش مرکزی

 شیرداشی –شهرستان  –گزیوز  – گرمشت –فیدویه  -روستای :کورده 9گاز رسانی به   -7

 خیر آباد و شنائیز شرقی –شنائیز غربی  –

 –بیدزرد کورکی  –گزیوز  –دهنو  –کورده : احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای  -8

 هنگنویه  -چاه طوس  –زنگویه  –شیرداشی  –خیرآباد  –اکبر آباد 

ر برای استفاده مطلوبتی فرعی شبکه زهکشی دشت الغر و سیف آباد هاتکمیل کانال -9

 کشاورزان منطقه

ی گازی در هاوجود حوزهبه باتوجهاستقرار صنایع پایین دستی و مرتبط با گاز و پتروشیمی   -10

 بخش محمله و نزدیک بودن به عسلویه.

تخت خوابی و  180تخت خوابی نبی اکرم )ص( خنج به بیمارستان  48ارتقاء بیمارستان   -11

 کمک به ساخت آن

 – محمله –نشانی روستاهای کورده وی انسانی و تجهیز ایستگاههای آتشتامین نیر  -12

 هانشانیآماده بودن ساختمان آتشبه باتوجه، بیغرد –سیف آباد 

تامین نیروی انسانی و تجهیز مرکز جامع سالمت در شهرک گلدان خنج و روستای محمله   -13

 هنگنویه -جنگویه  –شیرداشی  –ی بهداشت گرمشت هاو خانه
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 هرستان دارابش

با بقایایی از دوران هخامنشی  چند هزار ساله یبا قدمتبه مرکزیت شهر داراب ) ، شهرستان داراب

الر،  دشت وهای زرینریز و استهبان، از جنوب به شهرستان( از شمال به شهرستان نی و ساسانی

گردد. جمعیت های هرمزگان و کرمان محدود میاز غرب به شهرستان فسا و از شرق به استان

جنت، فورگ، فسارود و ، بخش )رستاق 5این شهرستان دارای  باشدمینفر  201489 شهرستان

داراب دارای آثاری تاریخی، توریستی و گردشگری ) آبشار فدامی و تنگ رغز( . باشدمیمرکزی( 

. شغل اکثریت مردم داراب کشاورزی و باغداری است همچنین بزرگترین دشت گل باشدمی

محمدی دیم و ارگانیک دنیا در مناطق گردشگری الیزنگان و نوایگان از توابع بخش رستاق واقع 

میوه ، اب معموالً مرکبات این شهر است و از بین همه مرکباتسوغات شهرستان دار. استشده

درصد مساحت باغات  13 پرتقال داراب در کل استان فارس و حتی ایران نمونه و مثال زدنی است.

  درصد سطح زیر کشت و تولید پنبه  استان به این شهرستان تعلق دارد. 23استان و 
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 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

های مهم ملی و استانی در حال اجرا تاکید در نشست برگزار شده عمدتا بر تسریع در تکمیل پروژه

 گردید. 

 مراکز بهداشتی فورگ و جنت شهرتامین اعتبار  -1

ورودی استان فارس از شهرستان داراب دروازه : دوراهی کهگم –داراب  –بزرگراه فسا  -2

. این باشدمیی هرمزگان و کرمان هم مرز هاسمت شرق محسوب شده و با استان

 0است بندرعباس واقع - رازیش تیجاده ترانز ریشهرستان درمس

-داراب" و "و جهرم داراب" آنتنی و شیراز - فسا - استهبان - نیریز - گهر گل آهن راه -3

 که به مفهوم  اتصال شهرستان داراب به شبکه ریلی کشور است. "زادمحمود – الر

 روستاهای و شهرها تمامی مصرفی شرب اینکه آببه باتوجه: داراب شهر به آبرسانی -4

 ایتعن با کنونی روند ادامه. شود می تامین منطقه در شده حفر چاههای آب از شهرستان 

 یفیتک کاهش و سطحی زیر آب تامین منابع کاهش و آبی نیاز افزایش و جمعیت رشد به

 خواهد یآت سالهای در نیاز مورد آشامیدنی آب تامین مشکالت تشدید به منجر منابع این

 محدوده رد مطلوب کیفیت با آب تامین منبع بهترین شده انجام یهابررسی براساس. شد

 .باشد می شده یاد جمعیتی مناطق به "رودبال سد از آب انتقال و تصفیه" از عبارت طرح

انتقال "ی و در شهرستان داراب هم اکنون جهت برداربهرهبخشی از پروژه فوق در حال 

انتقال آب به شهرستان "و هم اکنون  باشدمیدر حال اجرا  "آب به بخش جنت شهر

   باشدمینیز در حال اجرا  "دشتزرین

 و درشـهرها اسـت مکلف دولت اینکهبه باتوجه: هوایی داراب اورژانس پایگاه احداث -5

 وریف یهاکمک به احتیاج که بیمارانی و مصـدومین تناسـب به محورهای مواصالتی

 طرح لذا نماید فراهم را( اورژانس یهاپایگاه) پزشـکی هایفوریت درمانی مراکز، دارند

 است. درآمده و دارای اهمیت اجرا به راستا این در حاضر

اه . به منظور احیای فرودگمنظور اتصال شهرستان داراب به ناوگان هوایی کشور : بهفرودگاه داراب

اینکه قبل از انقالب در شهر داراب فرودگاه فعال بوده است( الزم است وزارت راه به باتوجهداراب )
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ودگاه فراندازی و شهرسازی و شرکت فرودگاههای کشور نسبت به تامین اعتبار مناسب جهت راه

نشانی و های ناوبری، هواشناسی، پلیس فرودگاه، آتشساختمانداراب اقدام نمایند الزم بذکر است 

  اندهدسالن انتظار قبال احداث گردیده بود که هم اکنون بخشی بهسازی گردی سوله ایمنی زمینی

امکان  فه گردد تا متر به ان اضا 800که الزم است  باشدمیمتر  1720همچنین باند فرودگاه مذکور 

اندازی این با راهنماید. فراهم   100و فوکر  ATRی برخاستن و فرود را برای هواپیماها

  توانند از این فرودگاه استفاده کنند.ریز میدشت، استهبان، نیها نظیر زرینشهرستان دیگر فرودگاه

، محیطیعالوه بر توجیهات بهداشتی و زیست داراب: شهر فاضالب تاسیسات پروژه  -6

 تانشهرس کشاورزی بخش توسعه لزوم و آب منابع کمبود و داراب شهر  اقلیمبه باتوجه

در  تسریع گردیده جذبی چاههای احداث مانع که شهر نقاط اکثر در سنگی بافت وجود و

 . نماید می ضروری را طرح تکمیل این

 
 ی بازدید شده                                             هاپروژه

 کهگم  – داراب - فسا - شيراز بزرگراه احداث 

کیلومتر و مجری آن شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای  350طول کل محور 

کیلومتر آن به  197میلیارد ریال بوده و  1726است. عملکرد پروژه تاکنون کشور  نقلوحمل

کیلومتر آن به پیمان نرفته است .  71و  باشدمیکیلومتر آن در دست اجرا  82، ی رسیدهبرداربهره

میلیارد ریال بوده  273 تاکنونمیلیارد ریال و تخصیص  آن  252 سال جاریاعتبار ابالغی طرح در 

میلیارد ریال و در  600کار عنوان گردید که مطالبات پروژه در بازدید انجام شده توسط پیماناست. 

. اعتبار مورد نیاز برای رسدمیی برداربهرهبه  سال جاریکیلومتر از محور در  21صورت تامین قیر 

 .باشدمیمیلیارد ریال  2310تکمیل کل محور 
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 شهرداراب فاضالب تاسيسات ایجاد  

. باشدمیهزار مترمکعب  10هزار متر مکعب طراحی شده که فاز اول آن  20پروژه مذکور جهت 

کیلومتر شبکه اصلی  232شبکه جمع آوری فاضالب، ثقلی) بدون ایستگاه پمپاژ( بوده و از مجموع 

 گردد و مابقی عملیاتکیلومتر از محل اعتبارات وام بانک توسعه اسالمی تامین می139و فرعی 

 گردد. وژه  توسط دولت اجرا میپر

است و توضیحاتی  DPMCو روش تصفیه فاضالب  باشدمیدرصد  70پیشرفت فیزیکی پروژه 

نشینی و ساختمان های هوادهی و استخر تهگیرهای دانه درشت و ریز و الگونآشغال درخصوص

 کلرزنی و ... توسط مجری طرح ارائه گردید.

که تامین کننده  باشدمیمیلیون یورو  2میلیارد ریال به همراه  200اعتبار مورد نیاز برای کل پروژه 

 اتایجاد تاسیس"مالی آن بانک توسعه اسالمی است و بخشی از اجرای پروژه در قالب  طرح ملی 

ابالغی  میلیارد ریال و اعتبار  83که عملکرد آن تاکنون  گرددمیتامین  "فاضالب شهر داراب

میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز  615میلیارد ریال بوده برای تکمیل طرح  43طرح  سال جاری

 باشدمی
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 دشت زرین و داراب شهرهای به آبرسانی 

احداث ، کیلومتر از سد رودبال به شهر داراب 22.8 طولبهاجرای خط انتقال : عملیات انجام شده

میلیارد ریال  70متر مکعبی و یک ساخنمان ایستگاه پمپاژ. مطالبات طرح تاکنون  5000مخزن 

به اتمام رسیده است) گرچه برخی نقایص موجود طرح داراب و عمال  انتقال آب به شهر  باشدمی

 در حال رفع شدن است(. 

 "هخسوی"رد نیاز تا روستایکیلومتر طول خط انتقال مو 41، دشتزریندر خصوص آبرسانی به شهر 

میلیارد ریال مطالبات دارد .  300طرح مذکور حاضردرحالکیلومتر آن انجام گرفته و  22بوده که 

اجی ح"الزم است خط انتقال از روستای خسویه به شهر دشتزرینجهت اتمام کامل آبرسانی به 

متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ  5000کیلومتر اجرا و همچنین نسبت به اجرای مخزن  25 طولبه"آباد

جنت "رسانی به شهر کیلومتر برای آب 25 طولبهعالوه  الزم است خط انتقال نیز اقدام گردد. به

میلیاردریال برآورد گردیده است.  2700اجرا گردد . اعتبار مورد نیاز جهت اجرای کامل پروژه  "شهر

 میلیارد ریال است.  130سال جاریاعتبار ابالغی طرح در 
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 داراب تختخوابی 160 بيمارستان   

درصد و  20و پیشرفت فیزیکی طرح است دهمیلیارد ریال بو 70اعتبار هزینه شده در طرح تاکنون 

  47سال جاری. اعتبار ابالغی طرح در باشدمیمیلیارد ریال  550اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه 

 میلیارد ریال بوده است. 2تاکنون  میلیارد ریال و تخصیص آن
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 احداث ساختمان فرمانداری داراب 

متر مربع پروژه آغاز گردیده و  450تحت عنوان بخشداری داراب با  1389این پروژه در سال 

مترمربع زیربنا  2135با  "ساختمان فرمانداری داراب"تحت عنوان  1393نامه طرح در سال موافقت

 65 حاضردرحال. این پروژه  باشدمیمتر مربع  3180مبادله گردید و هم اکنون زیربنای پروژه 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در این بازدید مقرر گردید، جهت تعیین تکلیف اعتبار مصوب سال 

کمیسیون استانی ماده  میلیون ریال از محل نفت و گاز  ( با حضور اعضای 12348جاری پروژه )

 ( برگزار گردد. 2قانون الحاق ) 23
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 شهرستان رستم

 1387از سال  ،گردیدهای شهرستان ممسنی محسوب میشهرستان رستم که قبال یکی از بخش

ز شهر مصیری مرک .باشدمییافت و اکنون شامل دو بخش سورنا و مرکزی  ءبه شهرستان ارتقا

 40ز و بیش ا بودهکیلو متر مربع  1200حدود  وسعت شهرستان رستم در .باشدمیشهرستان رستم 

با  شرق و جنوب هگیلویه و بویراحمد ازکاین شهرستان از شمال با استان . هزار نفر جمعیت دارد

ان تارتفاع متوسط این شهرس گردد.محدود میشهرستان گچساران  هغرب ب از ،شهرستان ممسنی

 .باشدمی کیلومتر 154شیراز آن تا  لهمتر و فاص 920از سطح دریا 

 های شهرستانقابليت

  ( که هنوز ممنوعه نیستند؛)فهلیان و رستمهایینابع آب سطحی قابل مهار و دشتم -

ها به ل برنج و شلتوک و امکان توسعه آنمندی از مزیت نسبی باال در تولید محصوبهره  -

 های نوینشیوه

 دلیل شرایط اقلیمیسردسیری بهولید محصوالت کشاورزی امکان ت -
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 )گوشت قرمز، شیر و ...( های دامی آوردهی از مزیت نسبی در تولید فرمندبهره -

 سرد آبی  مزیت نسبی در تولید ماهیان -

 برق و خط لوله سراسری گاز طبیعی و توزیع ی از شبکه مناسب انتقال مندبهره -

امکان توسعه خدمات حمل زمینی وونقل ای حملمنطقه های ملی ودسترسی به شبکه -

 ونقل 

 شهرستان مهم یهاپروژه

 احداث مجتمع اداری شهرستان رستم -

 تختی رستم 64بیمارستان  -

 بهبهان -گچساران - باند دوم بابامیدان -

 : سازمان رئيس با نشست در فرماندار توسط شده طرح موضوعات عمده

 ی راه شهرستان در حوزه هایمسائل مربوط به پروژه -

 تکمیل پروژه مجتمع اداری شهرستان  -

 مصیری تختخوابی  64تکمیل بیمارستان  تسریع در -

 

 ی بازدید شدههاروژهپ

 رستم مصيری تختی 64 بيمارستان  

دانشگاه علوم پزشکی  :مجری، متر مربع 6282: زیربنا، تخت 64: تعداد تخت، 1389 شروع سال

شرفت پی، شرکت راه و ساختمان پردیس اسکلت و مشاور شرکت مهندسی رهرو :پیمانکار، فارس

 مربوط به ساختمان اصلی شامل: اسکلت بتنی و پوشش سقف و دیوار چینی ساختمان % 40: فیزیکی

 66306: 1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال نما و سرامیک بدنه، ، و در حال اجرای تاسیسات

میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به صورت نقدی و مبلغ  26306غ میلیون ریال شامل مبل
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 99با سررسید تیر ماه  "ب"میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به صورت اسناد خزانه بند 40000

ازمحل اعتبارات استانی و تحت عنوان مرکز بهداشتی درمانی  89) توضیح اینکه این پروژه درسال 

ار اعتب، (استشدهتبدیل به ملی پیوست قانون  97روع گردیده و در سال تختی ش 10شبانه روزی 

از محل اعتبارات ملی پیوست قانون و  43500: شاملمیلیون ریال  63500مبلغ  98مصوب سال 

 میلیون ریال از محل اعتبارات توازن ملی. 20000

سیسات و احداث اجرای تا و ساختمان تکمیل: شامل تاسیسات و ساختمان باقیمانده کارهای

ی) ساختمانهای جنب خرید و نصب سیستم سرمایش و گرمایش و ،تجهیز موتورخانه موتورخانه و

خانه فاضالب و ها، تصفیهآمبوالنس پانسیون پزشکان، نگهبانی و سرایداری، پارگینگ خودروها و

 سازیو محوطهکشی پست برق و گاز و خرید انشعابات( و اجرای حصار، زباله سوز

 .باشدمیریال  اردمیلی 230مبلغ  ساختمان و تاسیسات مذکور عملیات اتمام جهت نیاز مورد اعتبار
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 بهبهان - گچساران - باباميدان دوم باند احداث

کیلومتر آن در محدوده استان فارس است. از این  28که  کیلومتر است 178طول ین پروژه بها

در  کیلومتر 150کیلومتر به مناقصه نرفته است و از  8بوده و در حال احداث آن کیلومتر  20میزان، 

ل کفیزیکی  . پیشرفتتمام رسیده استکیلومتر آن به ا 65و بویراحمد،  یلویهمحدوده استان کهگ

 میلیارد ریال مورد نیاز است.  2400مبلغ  ،طرح برای اتمام کل بوده ودرصد  48 طرح

 13کیلومتر ) 31 طولبه "گچساران –میدان اباب"ر محور این طرح در استان فارس د / الف 1قطعه 

کیلومتر آن از  20و "بابامیدان –نورآباد  –نارتخته دالکی ک - برازجان"کیلومتر آن در قالب طرح 

 (واقع گردیده است "بهبهان –گچساران  –بابامیدان "بابامیدان تا روستای کوپن در قالب طرح

درصد  20پیشرفت فیزیکی آن  و ومان در حال اجرا استمیلیارد ت 147با مبلغ اولیه پیمان  بوده و

 کمیل ایمنی وو به محض ت آسفالت "پوزه اسالم آباد تا دهنو"کیلومتر از 7تاکنون حدود  است.

 5/22در حریم ین معارض از عمده مشکالت طرح وجود رسد.برداری مینصب نیوجرسی به بهره

  است. متری بزرگراه 38موجود و همچنین عدم نقدینگی جهت تملک حریم  متری جاده
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 مجتمع اداری شهرستان:

سال  این پروژه  شروع گردیده      1387در  صیری  شهر م ش  و هم اکنون در  رفت فیزیکی دارای پی

 ســیســتم ســرمایش وتغییرات صــورت گرفته در انتخاب نوع به باتوجهدرصــد اســت.  65حدود  

صوص و همچنین            گرمایش شده در این خ صمیمات اتخاذ  شدن ت صورت نهایی  ساختمان، در 

ــال  12500 تأمین اعتبار مورد نیاز به میزان به  1399میلیون ریال این پروژه در هفته دولت در س

لیون ریال از اعتبارات  مصــوبات یم 10000دارای این پروژه  1398در ســال  .اتمام خواهد رســید

 باشد.میریال از محل اعتبارات سه درصد نفت وگاز لیون یم 2500خاص و
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 دشتشهرستان زرین

قرار جنوب شرقی استان فارس  در کیلومترمربع 4851 بر بالغ مساحتی با دشتزرین شهرستان    

 ،داراب شهرستان به شمال و شرق از شهرستان این. آب و هوای گرم و خشک استگرفته و دارای 

 .گرددمی محدود فسا و جهرم هایشهرستان به سمت غرب از الرستان و شهرستان جنوب به از

دهستان  5 ی شهری،نقطه 3 بخش، 2 دارای کشور تقسیمات سیاسی براساس دشتزرین شهرستان

 بخش مرکزی و بخش شامل شهرستان های اینبخش . باشدمیسکنه  دارای آبادی 39و 

 شهرستان این است. پیرشهر و آباد، دبیرانحاجی شهرهای نیز آن شهری نقاط و ایزدخواست

 44411خانوار بوده که تعداد  20328نفر جمعیت و  73199دارای  1395 سرشماری سال براساس

باشند. تعداد درصد( در نقاط روستایی ساکن می 39نفر ) 28788درصد( در نقاط شهری و  61نفر )

وقت دهیاری پاره 17ری تمام وقت و دهیا 6که  باشدمیدهیاری  23های شهرستان، دهیاری

 باشند. می
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 های شهرستانقابليت

 وجود معادن مختلف در منطقه از جمله معادن نمک، سنگ گچ، مرمریت و سنگ الشه 

 ی نمک با سه گنبد نمکی، معادن سنگ دشت دارای معادن شناخته شدهشهرستان زرین

. چنانچه باشدمیهای تزئینی و معادن فراوان خاک رس و خاک مارن گچ، معدن سنگ

اکتشافات با دقت باالتری صورت پذیرد معادن جدیدی به این لیست افزوده خواهد شد. 

گذاری را به خود تواند درصدی از سرمایههر چند استخراج از این معادن به صورت خام می

ی وسیعی را در بر ی مواد معدنی که حوزههای فرآوراختصاص دهد، ولی احداث کارخانه

 برابری ایجاد نماید. 3ی حداقل افزودهتواند ارزشگیرد، میمی

 وجود تعداد زیاد مجتمع دامی در منطقه 

 وجود باغات نخل و زیتون 

  ایجاده نقلوحملی سنگین فعال و وجود تعداد قابل توجه وسائط نقلیه نقلوحملصنعت 

 ی شهرپیر، روستای تاریخی مزایجان و گردشگری از جمله دریاچههای وجود ظرفیت

 های آبگرم درمو و پلیچوچشمه

 کشت قابل توجه پنبه در شهرستان 
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 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 ایجاده هایزیرساخت و راه یحوزه در دشتزرین شهرستان مشکالت 

. شهرستان باشدمیای جاده هایزیرساخت و راه یحوزه در دشتزرین شهرستان یعمده مشکل

کیلومتر راه  193های شهرستان، کیلومتر راه 344دشت فاقد راه اصلی است. از مجموع زرین

کیلومتر آسفالت  296کیلومتر شوسه و  48که در مجموع  باشدمیکیلومتر راه فرعی  151روستایی و 

های روستایی شهرستان از جمله محور روستایی مزایجان که از مرکز شهرستان راه ی. عمدهباشدمی

 کیلومتر فاصله دارد فرسوده بوده و نیاز به روکش آسفالت دارد. 65

 12 طولبهی جوخاری معروف به جاده "احمدآباد –دبیران "ی راه پروژه 3های اخیر در سال

 طولبه "گز طویله -طاهره حاجی"کیلومتر و راه  6/14 طولبه "دبیران –گلوگاه "کیلومتر، راه 

هرستان تواند شکیلومتر شروع به ساخت شده که در صورت تخصیص اعتبار و اتمام پروژه می 6/11

  بست کنونی خارج نماید.را از بن
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 :باشدمیزیر  شرحبهشهرستان دیگر ی مهم و حیاتی پروژه دو

کیلومتر که  12 طولبه "شهرپیر –ی حاجی آباد گردنه" و حذفاحداث کمربندی  یالف( پروژه

 باشدمیمیلیارد ریال اعتبار  950مطالعات فاز اول و دوم انجام شده و جهت اجرا نیاز به کد پروژه و 

و پیشنهاد شهرستان جهت اخذ کد اعتباری، اضافه شدن این قسمت به طرح ملی بهسازی محور 

 .باشدمیدشت زرین -آباد سه راهی دولت

کیلومتر که یکی از  30 طولبه "چاهسه راهی پنج -شهرپیر  -تعریض محور دبیران "ی ب( پروژه

عرض کم و عبور خودروهای سنگین و  دلیلبه باشدمیمحورهای مهم و پر ترافیک شهرستان 

که تبدیل این محور به راه با مشخصات  استای زیادی تلفات جاده دارایهای ترافیکی، محموله

 .باشدعنوان یکی از پیشنهادات کارشناسی مطرح میبهراه اصلی 

 

 دشتی سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان زرینپروژه 

موافقتنامه با زیربنای  براساس 90دشت در سال ی سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان زرینپروژه

یابد. مترمربع افزایش می 1247یکن در همان سال زیربنای پروژه به مترمربع شروع شده، ل 350

یزی رسازمان مدیریت و برنامهامور عمرانی استاندار و رئیس ای با حضور معاون در جلسه 96در سال 

میلیون ریال جهت  3500مترمربع افزایش یافته و مبلغ  470استان، متراژ پروژه در موافقتنامه به 

-این سالن جهت خرید سیستم ویدئو پروژکتور، محوطه حاضردرحالگردد. منظور میتکمیل پروژه 

ای مدار هسازی، احداث ساختمان نگهبانی و سرویس بهداشتی، سیستم اطفاء حریق، نصب دوربین

نیاز  اعتبار ریال میلیون 8000 مبلغ بسته و حفاظتی، نصب پرده و نصب تجهیزات نورپردازی به

 دارد.

 

 ای فجر ایزدخواستجتمع گلخانهی مپروژه 

. در سنوات استمطرح شده 98در سال  نفر 200 اشتغال زا جهتی اشتغالپروژه عنوانبهاین پروژه 

عابر، ی مهای مورد نیاز از قبیل حفر چاه، شبکهمیلیارد ریال بابت ایجاد زیرساخت 50قبل بالغ بر 

در فاز اول، احداث  حاضردرحالو  استشدهرسانی و ... هزینه ی آبرسانی، احداث مخزن، برقشبکه
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که در صورت پرداخت به موقع تسهیالت در سال جاری  باشدمیواحد گلخانه در دست اقدام  24

گاز  99استان در سال  سید. طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتیبرداری خواهد رپروژه به بهره

ز ی گای اجرای شبکهی مجتمع اجرا خواهد شد و هزینهرسانی توسط شرکت گاز استان تا ورود

 ی مجتمع خواهد بود.بر عهده باشدمیمیلیارد ریال  10رسانی و نصب انشعابات که رقمی بالغ بر 

 

 های کنترل سيالبتخصيص اعتبار جهت پروژه 

یاز به ن های شهرستانهای شدید چند سال اخیر و سیالبی شدن اکثر رودخانهبارندگیبه باتوجه

 .باشدمیهای آبخیزداری و کنترل سیالب تخصیص اعتبار ویژه جهت مطالعه و اجرای پروژه

 

 ی ابتدایی و ی دخترانهکالسه 6ی ی جدید به مدرسهاختصاص کد پروژه

 متوسطه در شهر دبيران

ا تیکی از خیرین ی محروم شهر توسط ی شهر دبیران در منطقهی دخترانهکالسه 6ی مدرسه

ط ی عملیات اجرایی توستورم و مشکالت مالی، ادامه دلیلبهی فنداسیون اجرا شده لیکن مرحله

 .باشدمی جدید ی. جهت تکمیل پروژه نیاز به اختصاص کد پروژهاستشدهمتوقف وی 

 

 و ورزش در شهر حاجی 3های امکان پخش مسابقات فوتبال خارجی از شبکه-

 های روستاهایهمچنين دیجيتال کردن شبکهآباد و روستاهای بخش مرکزی و 

 بن دشت و چاه زبر

المللی از طریق ماهواره، امکان پخش مسابقات از طریق ممنوعیت پخش مسابقات بین دلیلبه 

جهت حل این مشکل که از  باشد.میفیبر نوری و ارتباطات رادیویی در مرکز شهرستان مقدور ن

، نیاز به تخصیص اعتبار باشدمیدوستان شهرستان زشهای به حق و مکرر جوانان و ورخواسته

 است.
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 های آبرسانی شهرستانتخصيص اعتبار مورد نياز پروژه 

کیلومتر از مرکز  65روستاهای شهرستان با فاصله  ترینپرجمعیتروستای مزایجان یکی از 

ت شدید ی آبرسانی و کمبود آب در طول سال با مشکالفرسودگی شدید شبکه دلیلبهشهرستان 

. از باشدمیمیلیارد ریال  20مواجه است. جهت حفر چاه و بازسازی شبکه نیاز به اعتباری به میزان 

-ه زرینی آبرسانی بهای آبرسانی فعال در شهرستان که نیاز به اعتبار دارد شامل پروژهدیگر پروژه

دهنو  ی آبرسانی روستاییآباد و پروژهی آبرسانی روستایی مجموعه خلیلدشت از سد رودبال، پروژه

 .باشدمیرزک  -

 

 های مهم شهرستانپروژه

 ای فجر ایزدخواستگلخانه شهرکی پروژه 

به صورت رسمی در اراضی ملی  1385نفر عضو در سال  218شرکت تعاونی فجر ایزدخواست با 

زمینی راسی در  2000دشت به منظور احداث مجتمع گاو شیری ی شهرستان زریندشت سه برکه

میلیارد  10هکتار تاسیس گردید و در این راستا با هزینه نمودن اعتباری بالغ بر  80به مساحت 

 1387میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در سال  27ریال توسط اعضا و مبلغ 

عملیات  ،های مورد نیاز مجتمع نمود که با تالش فراوان و جذب منابعاقدام به ایجاد زیرساخت

 وقت با موافقت ریاست 1395مذکور در سال  مجتمع. های مورد نیاز به اتمام رسیدایجاد زیرساخت

ز در فا و مقرر گردیدای تبدیل گلخانه شهرکاز مجتمع دامی به  استان سازمان جهاد کشاورزی

حد گلخانه به ازای هر وا حاضردرحال واحد گلخانه احداث گردد. 20واحد و در فاز دوم  24اول 

 و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. ابالغمیلیارد ریال تسهیالت  15مجوز 
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 دشتزرین -آباد بهسازی محور سه راهی دولت یپروژه 

کیلومتر و با پیشرفت  40 طولبه "دشتزرین -آباد سه راهی دولت"طرح ملی بهسازی محور 

تا  0+000صورت که از کیلومتر کیلومتر آن در دست اجرا بوده، بدین 16درصد که  28فیزیکی 

در حال  16+000تا  10+000با یک الیه آسفالت به اتمام رسیده و حد فاصل کیلومتر  000+10

گردد، ر متصل میال -ی این مسیر که به محور جهرم سازی است. در ادامهراه انجام عملیات

خیز این محور که ها و نقاط حادثهآباد به شهرپیر قرار دارد که جهت اصالح قوسی حاجیگردنه

 .باشدمیمیلیارد ریال اعتبار  950ی استان هم آمده نیاز به در سند پیشران توسعه

 

 احمدآباد )جوخاری( –محور دبيران احداث  یپروژه 

کیلومتر  37کند. طول این محور به شهرستان فسا متصل می دشت رااین محور، شهرستان زرین

ی شهرستان فسا کیلومتر در حوزه 25دشت و ی شهرستان زرینکیلومتر آن در حوزه 12بوده که 

 قرار دارد.

 

 های بازدید شدهپروژه

 کیلومتر و با  40 طولبه "دشتزرین -آباد سه راهی دولت" محور بهسازی ملی طرح

صورت که از کیلومتر آن در دست اجرا بوده، بدین 16درصد که  28پیشرفت فیزیکی 

با یک الیه آسفالت به اتمام رسیده و حد فاصل کیلومتر  10+000تا  0+000کیلومتر 

 تا 30+000 کیلومتر فاصل حدسازی است.راه در حال انجام عملیات 16+000تا  000+10

 ندیفرا یبرگزار یمرحلهو در شده  هیته الیر اردیلیم 359به مبلغ  هیولبرآورد ا 000+40

 .باشدمیو انتخاب پیمانکار مناقصه 
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 کیلومتر که  12 طولبه "شهرپیر –ی حاجی آباد احداث کمربندی و حذف گردنه"ی پروژه

میلیارد ریال اعتبار  950مطالعات فاز اول و دوم انجام شده و جهت اجرا نیاز به کد پروژه و 

 -آباد و اضافه شدن این قسمت به طرح ملی بهسازی محور سه راهی دولت باشدمی

 است.دشت یکی از پیشنهادات مطرح شدهزرین

 

 کیلومتر که  30 طولبه  " چاهپنج اهیسه ر -شهرپیر  -تعریض محور دبیران " یپروژه

عرض کم و عبور  دلیلبه باشدمییکی از محورهای مهم و پر ترافیک شهرستان 

 که تبدیل استای زیادی تلفات جاده دارایهای ترافیکی، خودروهای سنگین و محموله

 های شهرستان مطرحعنوان یکی از درخواستبهاین محور به راه با مشخصات راه اصلی 

 .باشدمی
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 سپيدان شهرستان

این شهرستان به واسطه آب و  است. هرستان سپیدان در شمال غرب استان فارس قرار گرفته ش

های متعدد در فصول مختلف مورد توجه گردشگران خصوصا گردشگران گاههوای مناسب و گردش

رخ ن، ل موجود در شهرستانلیکن با وجود پتانسی، قرار می گیرد جوارهمهای استان فارس و استان

 .باشدمیدرصد  11.4 معادل 95سرشماری سال  براساسبیکاری در این شهرستان 

. جمعیت  باشدمیروستا و آبادی  350دهستان  و بیش از 8، شهر 3، بخش 3این شهرستان شامل 

درصد جمعیت شهرستان  70بوده و نفر  91049آخرین اطالعات مرکز آمار  براساساین شهرستان 

با  ط، موضوعات مرتبروستاهاساکن بودن اکثریت جمعیت در به باتوجهها هستند. ساکن روستا

  توسعه روستایی در شهرستان دارای اهمیت است.

عنوان شهرستان به از شهرستان سپیدان منفک و 1398در مهر ماه بخش بیضا با مرکزیت شهر بیضا 

 .استت شدهمصوب هیات دول "بیضا"جدید
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 های شهرستان :قابليت

وفور به باتوجه ایگردی و گردشگری ورزشی در سطوح جهانی، ملی و منطقهرونق طبیعت -

، آبشار چیکان، آبشار آبشار مارگون :بشارهاآ، (کوه رنج ،کوه برم فیروز ( هاکوه: هایی نظیرجاذبه

ای هپیست، گاهچله، ، تنگ غوره دان، تنگ آبسرد، تنگ بغدیونتنگ تیزاب :هاتنگه، مورزیان

و  ، برم شش پیربرم فیروز :هادریاچه، بدنی پیست اسکی تربیت ،پیست اسکی پوالدکف :اسکی

 ی زمستانی و کوهنوردیهابرفی مناسب ورزش اقلیم کوهستانی و، ها: امامزاده سلطان علیامامزاده

 ی پیوندی، به ویژه گردوهامادر برای تولید پیوندک، نهال یهاایجاد باغ -

 پرورش آبزیان )ماهیان سردابی ( -

 رتبه اولدر سال )هزار تن  215شهرستان سپیدان و در  هزار تن 321 تولید سیب در استان -

 (استان

رتبه در سال )تن  3540شهرستان سپیدان در  و تن 8302تولید ماهی قزل آال در استان  -

 ( استان اول

 )رتبه اول سال درتن  600شهرستان سپیدان ، در تن 11843تولید قارچ خوراکی در استان -

 ( استان

 (استان )رتبه دوم سال درتن  219 شهرستان سپیدانو در تن  7576 تولید عسل در استان -

 )رتبه دوم سال درتن  4625شهرستان سپیدان  و در  تن 11452تولید گردو در استان  -

 (استان

تکمیل زنجیره صنایع موجود و خوشه سازی ، صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی وجود -

 صنعتی. 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%85_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%85_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%85_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%85_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 های مهم شهرستان :پروژه

  آن در این شهرستان و  7کیلومتر که قطعه  225 طولبهاصفهان –پروژه آزاد راه شیراز

 از بخش بیضا عبور می کند.

  98میلیون ریال در سال  43500سپیدان  با اعتبار فاضالب شهر تآسیست پروژه ایجاد 

 سپیدان که از محل وام بانک توسعه اسالمی تامین اعتبار فاضالب خانه پروژه تصفیه

  گرددمی

 و فعال نیمه آن کیلومتر 58 که کیلومتر 69.5 طولبه "نورآباد–دالین "پروژه راه اصلی 

 فعالغیر یاعتبار و محیطیزیستوانع م مانند اساسی مشکالت دلیلهب آن کیلومتر 11.5

 .باشدمی

 در که طول کیلومتر 100 طولبه "یاسوج – سپیدان - شیراز" بزرگراه پروژه احداث 

 25 نشده شروع طول کیلومتر و 68 یافته خاتمه طول کیلومتر، 7ی آن اجرا دست

 .باشدمیکیلومتر

  نفوذ  گاه که موجبچلهگاهی جمع آوری فاضالب مجتمع تفرجپروژه اجرای شبکه

 ت.اسشده اردکان تامین کننده آب آشامیدنی شهرمنابع آب زیرزمینی ِ  فاضالب به

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار بيضا در نشست با رئيس سازمان: 

مشکالت و تنگناهای شهرستان در زمینه مشکالت آب و کشاورزی و نیز راه ارتباطی بیضا به جاده 

  مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست سپیدان–شیراز 

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار سپيدان در نشست با رئيس سازمان: 

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب مجتمع ازجمله  هاکمبود اعتبار جهت اجرای برخی از پروژه

بوط به پروژه مشکالت مر، طرح جامع گردشگری برای شهرستانعدم وجود تفرجگاهی چله گاه،

ور اتصال راه اصلی سپیدان به محان بهزیستی سپیدان، تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی مددجوی
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در لیست طرحهای مطالعاتی اجرایی قرارداشته  98قانون بودجه سال  20یاسوج که در جدول -اقلید

رح مط، از جمله موضوعات اهمیت موضوع گردشگری و اکوتوریسم در این شهرستانبه باتوجهو 

رناباد ایستگاه پمپاژ سشده در این جلسه بوده است.یکی دیگر از موارد مطرح شده مسائل مربوط به 

 .مانده استاعتراضات محلی متوقف  دلیلحاضر بهدرحالکه است بوده و رودشیر

 

 ی بازدید شدههاپروژه 

 کارخانه کشت و صنعت پارسيرنگ: -

ی شرکت، و هاترین بخشاز مهمترین و حساساین مجموعه  ؛(مجموعه پرورش جوجه )پولت

 هزار قطعه در 700تا  600توان ساالنه این مجموعه  . قطعه پولت استهزار  300 دارای ظرفیت

هفته  13-16های خریداری شده از مؤسسات مادر به مدت جوجه در این مجموعه .باشدسال می

 یابند. می مگذار انتقالتخ مرغ هایمجموعه هپرورش یافته و سپس برای تولید ب

 دارای و است (سال در تن هزار 90) ساعت در تن 20 کارخانه این تولید توان :)پلت( ولید دانت

 هایبندی دانه باآبزیان  و طیور دام، خوراک انواع تولید قابلیت و دان تن 7000 ظرفیت به انباری

 .باشدمی مختلف

 و هکتار آن را درختان زیتون 110هکتار است که  120باغ بزرگ شرکت بالغ بر : نهای زیتوباغ

ده محصول عمعنوان بهزیتون،  دهد.هکتار دیگر را درختان هلو، بادام، انجیر و انار تشکیل می 10

این باغ، با استفاده از کمپوست تولیدی همین شرکت و با کمترین استفاده از کودها و سموم 

 گیرد. آید، و بر این اساس در رده محصوالت سالم قرار میعمل میدرختان بهشیمیایی برای 
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 اصفهان  : –پروژه آزاد راه شيراز  7بازدید از قطعه 

ور جنوب کش –شمال  نقلوحملهای مهم در توسعه کریدور اصفهان یکی از پروژه –آزاد راه شیراز 

 135ترین آزاد راه در حال ساخت کشور است. کاهش حدود کیلومتر طوالنی 225بوده و با طول 

کاهش مصرف سوخت به میزان ، ساعت 2کاهش زمان سفر حدود ، اصفهان –کیلومتر مسیر شیراز 

یای از مزاای میلیارد ریال هزینه تصادف جاده 180میلیون لیتر در سال و کاهش ساالنه  136

درصدی دولت با قرار گاه خاتم  50اجرای آزاد راه به صورت مشارکت  تکمیل این طرح است.

. باشدمی "شیراز –سده "و "سده – ایزدخواست"ه و آورده طرف مشارکت بابت قطعاتاالوصیاء بود

رد میلیا 2000برآورد اعتبار بابت اتمام پروژه  گذارسرمایهدولت و  میانمشارکت  نامهتفاهمطبق 

قرارداد مشارکت  است.گذار درصد آورده سرمایه 50 سهم دولت و آن درصد 50که  باشدمیتومان 

از سرمایه مورد نیاز توسط  %50منعقد گردیده و تأمین  B. O. T پروژه مذکور در قالب قرارداد

الموحدین جهت اجرای پروژه و ایران و موسسه مالی اعتباری مولیشرکت راهسازی و عمران 

های خدماتی، رفاهی خاص از قبیل: پمپ بنزین، مجتمعغیرهمچنین احداث تأسیسات جانبی 
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 شود.یم تامین …های تبلیغاتی وی از تابلوبرداربهرهگردشگری، تعمیرگاه، رستوران، نصب و 

 میلیارد تومان 900 باری تاکنونو سهم دولت از نظر اعت باشدمیدرصد  75پیشرفت فزیکی طرح 

گذار متناسب با سهم سرمایهولی آورده است نمودهبه نوعی دولت سهم خود را پرداخت  بوده و

ها و نرخ ارز طی افزایش قیمتبه باتوجه .استشدهپیشرفت کار، اعتبارات الزم به پروژه تزریق ن

است. سرمایهمیلیارد تومان  2800سال جاری، اعبتار برآورد شده بابت اتمام پروژه حداقل به مبلغ 

ب اسناد خزانه قالدرهای گذشته دولت طی سالاعتبارات کند که تخصیص بیان میگذار مربوطه 

کمتر از ها ر حقیقت سهم دولت بابت این پروژهدلیل نرخ تنزیل اوراق مربوطه داسالمی بوده که به

 .باشدمیمبلغ اختصاص یافته به پروژه 

اندیشی نمود. بایست چارهمی به شیراز آزاد راهروش اتصال و  پروژه قطعه هفتمدر خصوص 

این قطعه که از حوالی روستای تنگ خیاره آغاز و با عبور از جنوب پادگان حاضر قرار است درحال

اره با گذر از گردنه تنگ خی شهید بهشتی از سمت شمال غربی بر روی جاده قدیمی امتداد یافته و

 –راه شیراز االحداث آزاد سپیدان در تقاطع آتی –روی جاده شیراز  ت برو دشت صدرا در نهای

طرحی با  1398در سال . گرددمیسپیدان متصل  –، کمربندی شمال غرب و جاده شیراز بوشهر

 به هخیار تنگ مسیر طریق از اصفهان شیراز بزرگراه به اصفهان -شیراز راه آزاد اتصال"عنوان 
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 .باشدمی 2( قانون الحاق 23میلیون ریال ابالغ گردیده در حال اخذ ماده ) 26100با اعتبار   "یلپوی

 شد .  مطرحپیمانکار توسط بازدید به عمل آمد و مشکالت و معضالت پیش روی 

 

 شرکت توليدی صنعتی فراسان:

ی و مدیریت ظهیر امام اکنون با مدیر عاملی آقای دکترسیس و همتا 1365این شرکت در سال 

د با تولی GPRاتصاالت  جمله تولید لوله و های مختلف ازسرکار خانم ظهیر امامی در زمینه کارخانه

ات الستیکی مشغول فعالیت تولید قطع، هاهای خنک کننده برای پتروشیمیبرج ، تن در ماه 15000

اکنون در شهرستان سپیدان نفر پرسنل هم 382تعداد  شرکت تولیدی صنعتی فراسان با .باشدمی

 مشغول به کار است . 
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 شهرستان سروستان

 واقعفارس  استان مرکزی یهدر ناحی کیلومتر مربع 1730سروستان با گستردگی  شهرستان

 است. بوده نفر 114٬38برابر با  جمعیت شهرستان 1395سرشماری سال  ی نتایج. بر پایهاستشده

های شوریجه و دهستان سروستان( و بخش )شامل دهستان بخش مرکزیاین شهرستان دارای دو 

های سروستان و و مهارلو( و دارای دو شهر به نامهای کوهنجان دهستانشامل کوهنجان )

 باشد.کوهنجان می

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 های شهرستانقابليت

برای حفاری و استخراج این سایت سروستان  مندی از منابع نفت مرغوب و وجودبهره -

   منابع 

 زیتون ، دیم،  پسته ، انجیردر تولید محصوالت باغی چون انار مزیت نسبی -

  ربَامکان کشت گیاهان داروئی کم آب  -

درصد  45 ) این پروژه انتقال پسماند آب شیراز به سروستان ی از آب حاصل ازمندبهره -

 دارد( پیشرفت فیزیکی

 

 موضوعات مطرح شده در نشست با فرماندار

   کمیل مجتمع اداری شهرستان تتأمین اعتبار برای   -

 تقاطع مومن آباد ی راه به ویژههای حوزهبررسی پروژه  -

 های حوزه ورزش و جوانان.تسریع در اجرای پروژه  -

 

 های مهم شهرستان پروژه

راه روستائی  ،استخر سرپوشیدههنری، مجتمع فرهنگی و ، مجتمع اداری شهرستان -

 ،ساختمان بخشداری کوهنجان، مرمت و روکش آسفالت راه روستایی دهنو، عالءالدوله

 2و  1شهرک صنعتی ، مرکز تحقیقات پسته، آبادسطح مومن تقاطع غیرهم

 

 های بازدید شده پروژه

 سطح مومن آبادهمغیربازدید از طرح اجرای تقاطع  -

 بازدید از مجتمع اداری سروستان -
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 آباد مومن سطحغيرهم تقاطع پروژه 

 شریانیهای از محوریکی  "سعادت شهر -ارسنجان -سروستان -باب انار"مسیر راه اصلی       

خواهد  ترکوتاه کیلومتر 130 حدود "اصفهان – بندرعباس"مسیر  باشد که با تکمیل آنمهم می

عنوان یکی از نقاط حادثه خیز این محور با اعتباری بالغ بر آباد بهسطح مؤمنغیرهم. تقاطع شد

ماه  18 شروع گردیده و قرار است عملیات اجرایی آن طی مدت 1398میلیارد ریال در سال  180

 به پایان رسد. 

ادامه مسیر  .است دهی رسیبرداربهرهبه  1391کیلومتر در سال  43پروژه باب انار سروستان بطول 

کیلومتر ابتدای مسیر  آن از سمت  24که  باشدمیکیلومتر 80طولبهاز سروستان به سمت ارسنجان 

پیشرفت فیزیکی دارد و  % 90ر محو 40و تا کیلومتر است دهی کامل رسیبرداربهرهسروستان به 

و  باشدمیدر مرحله دوم مطالعات مسیر جهت برگزاری مناقصه  70تا  40مابقی مسیر از کیلومتر 

و از ارسنجان تا سعادت شهر  باشدمیکیلومتر ورودی ارسنجان به صورت دو باند در حال اجرا  10

درصد و  54فت کلی فیزیکی پروژه پیشر  .باشدمیکیلومتر در مرحله دوم مطالعات  23نیز بطول 

 .باشدمیدرصد  55پیشرفت ریالی آن 
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 سروستان شهرستان اداری مجتمع 

تأسیس بودن شهرستان، طرح تجمیع ادارات و احداث پروژه مجتمع اداری شهرستان تازه به باتوجه

کرد کل در هزینهمترمربع( در دستور کار قرار گرفت. میزان  4950) با زیربنای   1387در سال 

حاضر باشد. درحالدرصد می 60میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  37.4پروژه تاکنون 

 60در موعد مقرر تکمیل نگردیده و جهت تکمیل آن مبلغ  دلیل عدم تأمین اعتبار کافی، پروژهبه

سه با ن سروستان در مقایی مجتمع اداری شهرستاتکمیل پروژه میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

دلیل پیشرفت فیزیکی باالتر( در اولویت تکمیل قرار ها )بههای مشابه آن در سایر شهرستانپروژه

 دارد.
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 های شيراز و زرقانشهرستان

تأسیس گردید. جمعیت این  شیراز به مرکزیت شهر 1316در سال  شهرستان شیراز

این شهرستان . است نفر 1812897، برابر با 1395نتایج سرشماری سال  براساسشهرستان 

مرودشت و ارسنجان های ، از شرق با شهرستاندان و ممسنیهای سپیشمال با شهرستان از

ی کوار و سروستان و فیروزآباد هاتان کازرون و از جنوب با شهرستاناز غرب با شهرس، و خرامه

) شامل دهستان بخش مرکزیهای به نام بخش دوشهرستان شیراز شامل  .باشدمرز میهم

شهر جدید  ،نوداری ،شیراز و شهرهای کفترکو  باغقره، دارنگونسیاخ، دراک ،بیدزرد های:

خان  و شهر کوهمره سرخی و چمنقره ،دشت ارژنی: ها) شامل دهستان بخش ارژن( و صدرا

کیلومترمربع بعد از الرستان، نیریز،  6049معادل  مساحتیبا هرستان شاین . باشدمی( زنیان

ه ک نیز زرقان ارد.قرار د های استان )از حیث وسعت(شهرستان داراب و اقلید در رتبه پنجم

زرقان  شهرستان ارتقا یافت.به شهرستان  98مهر  دربود  شهرستان شیراز پیش تر بخشی از

آباد )شامل و بند امیر( و بخش رحمت زرقانهای دهستان) شامل  بخش مرکزیدو هم از 

زرقان در سال  است. جمعیت شهرستانآباد و امامزاده علی( تشکیل شدههای رحمتدهستان

 هزار نفر بوده است. 56بالغ بر  1395

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AE_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%86%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 های شهرستانقابليت

 شهر شیراز در جنوب میانی کشور و نقش این شهرویژه کالنجایگاه و پیشینه شهرستان و به -

 بازرگانی و ارائه خدمات در این بخش از کشور  ، در مدیریت

 های صنعت و خدمات ی شهرستان از ساختارهای تجهیز شده در بخشمندبهره -

 های خدماتی به قلمرو جنوبی کشور ی زمینهکانون ارائه خدمات برتر در همه -

نه ویژه در زمیدرمانی و آموزشی، به –های پیشرفته خدمات بهداشتی مندی از زیرساختبهره -

 درمان تخصصی و آموزش عالی   

ی های تولیدی و بازرگانی )شبکههای مناسب برای توسعه فعالیتاختمندی از زیرسبهره -

 ای، ریلی و هوایی، گمرک، نهادهای مالی و ...(ونقل جادهحمل

انسانی کار  و نیروی فارسخلیجی یژه با کشورهای حاشیهوهای بازرگانی، بهی فعالیتپیشینه -

 های بازرگانی آشنا در زمینه

 های کهن و فرهنگ و ادب فارسی در سطح جهان  دار تمدنن میراثعنوای شیراز بهآوازه -

 های صنعتی موجودشهرک -

 برداری و توسعه   ی اقتصادی در دست بهرهی ویژهمنطقه -

 های شناخته شده مندی از واحدهای صنعتی بزرگ و کشت و صنعتبهره -

 ومعدن در شهرستان  وجود نهادهای مالی تخصصی مرتبط با بخش صنعت -

 ی صتعت و معدن های توانمند در زمینهجود تشکلو -

ی تولیدات شهرستان و دسترسی به بازارهای خارجی های صادراتی در زمینهوجود تشکل -

  فارسخلیجی ویژه بازارهای کشورهای حاشیهبه

ی مرکز آموزشی( و وجود دانشگاه معتبر و شناخته شده 18گستردگی آموزش عالی )وجود  -

 قرن قدمت  ش از نیمبا بی” شیراز ”

 ای و ریلی ( و هوائی و امکانونقل زمینی )جادهای حملهای ملی و منطقهدسترسی به شبکه -

  نقلوحملی خدمات توسعه
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 بندرعباس    –ی بزرگراهی در دست ساخت شیراز شبکه -

 بندرعباس  –ی ریلی در دستِ ساخت شیراز شبکه -

 بندر بوشهر  –ی ریلی در دستِ طراحی و ساخت شیراز شبکه -

 المللی  مندی از فرودگاه با کارکرد ملی و بینبهره -

های تخصصی و نهادهای پژوهشی در زمینه –ای فنی های مشاورهمندی ازتشکلبهره -

 مختلف تحقیق و توسعه 

 

 های مهم شهرستانپروژه

 بزرگراه چهارخطه کنارگذر شمال شرقی شیراز  -

 مجموعه بزرگ ورزشی پارس -

 خط دوم آبرسانی به شهر شیراز از سد درودزن -

 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر شیراز و شهرک صدرا -

 اصفهان – آزاد راه شیراز -

 ورزشگاه حسینی الهاشمی -

 شیراز در مشاهیر و مشایخ موزه احداث -

 احداث قطار شهری شیراز -

 

  :سازمان رئيس با نشست در زرقان فرماندار توسط شده طرح موضوعات عمده

موارد مربوط به اعتبارات بخش زرقان که قبل از تشکیل شدن شهرستان زرقان، در قالب  -

 استریزی شهرستان شیراز توزیع شدهکمیته برنامه

 مشکالت راههای مواصالتی شهرستان نوبنیاد زرقان -

 های مربوطهی ساختمان فرمانداری و بخشداریتأمین اعتبار مورد نیاز برا -
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 های بازدید شده در شهرستان شيرازپروژه

 پارس: ورزشگاه  

حاضر قابلیت میزبانی مسابقات ورزشی درحالو  ین ورزشگاه چهارمین ورزشگاه بزرگ ایران استا

در تماشاگر را دارد.  نفر 50٬000 جذبظرفیت  باشد ورا دارا میو دو و میدانی  فوتبال هایدر رشته

ای به نام میانرود شروع شد، در و در منطقه شیراز ساخت این ورزشگاه در جنوب شهر 1376سال 

وند ریلی میلیارد ریال برای ساخت ورزشگاه در نظر گرفته شد اما به دال 60ای بالغ برابتدا بودجه

ساخت و  میلیارد ریالی 540با اختصاص بودجه  پس از آناحداث این پروژه به کندی پیش رفت، 

ازجمله امکانات این . افتتاح شد 1396و ورزشگاه پارس در فروردین  ساز ورزشگاه سرعت یافت

جذب  یظرفیت باال ،دو و میدانی پیست، گرمایش چمن، ایسقف پارچه، رمپتوان به می ورزشگاه

 کرد. اشاره  دکل دونب قوی و نور پردازی، زمین تنیس محوطه سازی،، نزدیکی به شهر تماشاگر،

موضوع تهاتر از محل اعتبارات یلیارد ریال ) م 312این طرح معادل 98اعتبار)و تخصیص( سال  

می  (530000ردیف  49جزء  -1398قانون بودجه  5موضوع تبصره  –های دولت بانکی بدهی

 برای این پروژه اقدامات زیر انجام گرفت: 97سال  . درباشد

نصب و  برای از محل اعتبارات استانیدرصد(  67یلیارد ریال )با تخصیص م 15مبلغ  -1

، حریق ورزشگاههای مدار بسته و سیستم اتوماتیک اعالم اطفاءاندازی سیستم دوربینراه

مرکزی ازی سرورهای ساختماناندهای ایمنی و عبوری، نصب و راهاندازی گیتراه

کننده به منظور تفکیک ورودی های جداعوامل کنترلی مجموعه، تکمیل سازهمربوط به 

های زمین چمن از نظر نوع مراجعین ) میهمانان ویژه و تماشاچیان عادی( و نصب سازه

 های احتمالی تماشاچیانور تامین ایمنی بازیکنان از آسیبآهنی به منظ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D9%84
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از محل موضوع اجرای قانون استفاده متوازن  (%22تخصیص با )یلیارد ریال م 17مبلغ  -2

 ای بخشی از جایگاه تماشاچیانبابت پوشش پارچه، از امکانات کشور

 مشکالت: 

 یهاهزینهی جاری ورزشگاه . هااعتبار موردنیاز برای هزینه بینیپیشعدم   -

 : جدول ذیل بیان نمود شرحبهاین بخش را می توان 

 عنوان هزینه ردیف
مبلغ سالیانه 
 )میلیون ریال(

 1400 برق 1

 360 آب 2

 900 گازوئیل 3

 1800 کود و سم 4

 4460 جمع کل

سوخت مورد نیاز جهت سیستم  حاضردرحال. هزینه ی گازرسانی به ورزشگاه  -

، که نسبت به گاز شهری هزینه شودمیگرمایش چمن مجموعه از طریق گازوئیل تامین 

ی لوله گذار حاضردرحالی بیشتری دارد . در ارتباط با این موضوع قابل ذکر است که 
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.  به است دهنبود اعتبار، تاکنون قراردادی منعقد نگردی دلیلبه، هرچند که استشدهانجام 

. اعتبار مورد نیاز جهت این مورد مبلغ  استشدههمین دلیل تاکنون اتاق گاز تجهیز ن

 که می بایست از محل اعتبارات تملک تامین گردد . گرددمیمیلیون ریال برآورد  7000

نفر نیروی شرکتی با  21 حاضردرحال.  حقوق و دستمزد کارکنان مجموعه -

 . باشندمیمیلیون ریال در مجموعه مشغول به کار  24حقوق و مزایای ماهانه هر نفر 

بنابراین اعتبار مورد نیاز جهت تامین حقوق، مزایا، عیدی و سنوات کارکنان مجموعه در 

و از است دهنگردی بینیپیش. که بار مالی آن  باشدمیمیلیون ریال در سال  7000حدود 

 .استشدهوزارتخانه نیز برای مدیریت این مجموعه بزرگ ورزشی، چارت اداری تعریف ن

 

 پيشنهادات:

ارت اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور نگهداری و مدیریت ایجاد چ -

 مجموعه 

تعمیر و  یهااعتبارات مورنیاز ساالنه در ردیف بودجه سنواتی بابت هزینه بینیپیش -

 نگهداری مجموعه

ی جاری مجموعه) اعم از پرسنلی هااعتبارات موردنیاز ساالنه بابت هزینه بینیپیش -

 از طریق وزارتخانه پرسنلی(غیرو 

 

 ورزشگاه حسينی الهاشمی : 

هزار نفری شیراز، از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به شیراز است که در زمینی به  6ورزشگاه 

رقی های تاسیساتی، بسیستمبه باتوجهاین ورزشگاه  هزارمتر مربع در حال ساخت است. 12مساحت 

ی اآید که دارای سازههای سالنی کشور به حساب میترین ورزشگاهای، یکی از مدرنو شکل سازه

این پروژه از مصوبات سفر مقام  رشته ورزشی است. 35سبک با قابلیت تعویض کف پوش برای 

میلیارد ریال  50شده بود از منابع سفر معادل  است و مقرر (1387) سال رهبری به استانمعظم 
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برای این پروژه میلیارد ریال  40برای احداث این پروژه هزینه شود. تاکنون از اعتبارات سفر معادل 

 .می باشد درصد 60 پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر است.ابالغ اعتبار شده

 

 مشکالت:

نیز  کشی راه دسترسی برای ورزشگاه هنوز ایجاد نشده و محوطه سازی و دیوار -

 نگردیده است. بینیپیش

عدم تامین اعتبار موردنیاز بابت این موارد تاکنون قراردادی از طرف دستگاه  دلیلبه -

)اداره کل ورزش و  برداربهرهاجرایی )شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی( یا 

 .باشدمیمیلیارد ریال 70. بار مالی  این موارد حدود استشدهجوانان ( منعقد ن

میلیارد ریال از مطالبات پیمانکار 250و حدود  باشدمیدر دست اجرا در حالیکه پروژه  -

ی از پروژه نیز تخصیص اعتبار کافی، برداربهره، به منظور اتمام و استشدهپرداخت ن

 .گرددمیاز محل منابع ملی تامین ن
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 پيشنهادات:

رسی و اه دستبه منظور پرداخت مطالبات پیمانکار و احداث ر کافیتامین اعتبار به میزان -

 محوطه سازی پروژه 

ی جاری مجموعه) اعم از پرسنلی و هااعتبارات موردنیاز ساالنه بابت هزینه بینیپیش -

 ی پروژهبرداربهرهپرسنلی( از طریق وزارتخانه پس از اتمام و غیر

 

  شرقی شيراز -بزرگراه چهارخطه کنارگذر شمالی 

محور شریانی جنوب کشور،  5در مسیر و واقع شدن موقعیت کالن شهر شیراز به باتوجه      

ه نسبت ب از این یشایی برخوردار است. بر این اساس، پسزهاحداث کمربندی آن از اهمیت ب

ی از بزرگراه کنارگذر جنوب غربی اقدام گردید و در ادامه آن نیز بزرگراه برداربهرهاحداث و 

کیلومتر در دست  36 طولبهب و ج ، چهار خطه کنارگذر شمال شرقی در قالب قطعات الف

کیلومتر از آن  46کیلومتر بوده  که  82طول کل رینگ کمربندی شیراز  اجرا می باشد.

 -ی رسیده است. کنار گذر شمالی برداربهرههای قبل  به سال (غربی -ی کنارگذر جنوب)

طول هپل فسا بشروع و تا گ مذکور بوده از تقاطع زیبا شهر که بخشی از رینشرقی شیراز 

 رسیده اتمامه ب( کیلومتر  14 طولبه )که قطعه اول  باشدمی (قطعه)در قالب سه کیلومتر  36

های کیلومتر صفر در تقاطعو  و سایر قطعات در دست اجراست استشدهو تحویل موقت 

اند صورت بهب "ب"یقطعه. .باشدمیها در حال اجرا شیب راه 7)تقاطع زیبا شهر( و کیلومتر 

نیز  "ج" یقطعه، پیشرفت فیزیکی دارد % 30 بوده وکیلومتر  6.5طول هرفت و برگشت ب

 .پیشرفت فیزیکی دارد % 75حدود بوده و کیلومتر 8 طولبهبصورت باند رفت و برگشت 

  باشدمیکیلومتر  8طول هصورت باند رفت و برگشت بهبهم  "ج تکمیلی" یهمچنین قطعه

 .ر استریزی محوکارگاه و الشهکه در مراحل ابتدایی بوده و پیمانکار مشغول تکمیل تجهیز 

شده و مطالبات  میلیارد ریال هزینه 1478مبلغ   یشرق -ی تاکنون در کنار گذر شمال

گردد جهت اتمام پروژه مبلغ بینی میباشد و پیشمیمیلیارد ریال  153بالغ بر  پیمانکاران



            133                                                                        شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 
 

جهت تملک باقیمانده اراضی حدود باشد و عالوه بر آن میرد ریال دیگر مورد نیاز میلیا 2500

 .میلیارد ریال مورد نیاز است 100مبلغ 

 

 عمده مشکالت پروژه: 

 کمبود اعتبار و تخصیص سالیانه -

بایست اختالف مالکیت که میبه باتوجه تملک اراضیوجود نقدینگی برای عدم  -

اده ناد خزانه قابل استفصندوق ثبت تودیع گردد و اسبه حساب صورت نقدی به

 . باشدنمی

 رازدر جنوب شرق شی فارسخلیجو تا بلوار باد آغاز آاز اکبرغربی  - پروژه کمربندی جنوبی

 اشد وباین پروژه شامل بهسازی محورهای قدیمی نیز می. ادامه می یابد کیلومتر 46 طولبه

ر و بالعکس در تردد که از جاده فسا به طرف جاده بوشهسازی ترافیک خودروهایی  روان در

 22طول هب فارسخلیجفاصل تقاطع امام حسن تا تقاطع دّح .دارد زاییسهستند نقش به

 توسط شرکت ساخت تکمیل و تحویل گردیده ولی بدلیل عدم تملک 1390کیلومتر در سال

 1000 صادره قضایی حدودرای جهت تملک و یا پرداخت آ ،باند دوم و مطالبات باند اول

 .باشدمیلیارد ریال نیاز می
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 فاضالب شهر صدرا خانهتصفيه 

طرح احداث یک مدول تصفیه 

خانه در شرق صدرا به ظرفیت 

متر مکعب در روز برای  13000

هزار نفر به  87 ی معادلجمعیت

کل  است.آغاز شده PCروش 

 50پروژه با پیشرفت فیزیکی 

است ) ی در حال اجرا درصد

پیشرفت  بخش ساختمانی آن

بخش  ی ودرصد 90فیزیکی 

به طرح فاضالب شیراز  1398(. این پروژه در سال ی دارددرصد 30 آن پیشرفتبرق و مکانیک 

ا مشکل ب خرید خارجی تجهیزات، اضافه گردیده ولی بدلیل عدم تامین اعتبار الزم و افزایش نرخ ارز
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واحد مسکن مهر  24000تعداد  است.دادهست خاتمه پیمان پیمانکار درخوا جدی روبرو گردیده و

کن مهر و جمعیت ساکن ای از مسی عمدههابرداری رسیده و فاضالب بخشبهره در شهر صدرا به

محیطی های زیستهدایت شده و آلودگی های پایین دستهای شهر صدرا به زمیندر سایر بخش

های اجتماعی را انتشار بوی نامطبوع و اعتراضهای زیرزمینی و آب های کشاورزی ودر زمین

 هایی پروژهباشد که پروژه در زمرههای اقتصاد مقاومتی میپروژه موجب گردیده است. این پرو

جهت اتمام پروژه و هزینه گردیده در پروژه میلیارد ریال  200 اقتصاد مقاومتی استان بوده و تاکنون

میلیارد ریال جهت خرید  200در صورت تامین اعتبار به مبلغ  ومیلیارد ریال مورد نیاز است  400به 

 میسر خواهد شد.ی از خط مایع برداربهرهو اندازی راه 1399، تا پایان سال تجهیزات باقیمانده

 

 شيراز شهر2  شماره فاضالب خانهتصفيه 

 

 

 

 

 

 

 600هزار متر مکعب برای جمعیت  100شیراز با ظرفیت  2فاضالب شماره  خانهتصفیهدو مدول 

میلیارد ریال در  800میلیون یورو و  35درصد و هزینه کرد  97هزار نفری با پیشرفت فیزیکی 

وده المللی بصورت بیندست ساخت می باشد. قرارداد دو مدول از محل اعتبارات بانک جهانی و به

ت بانک جهانی با محدودیت مواجه گردید و پروژه به مدت سه سال )از اعتبارا 1388و در سال 

ها و ، افزایش قیمتLCهای اقتصادی، عدم تمدید دلیل اعمال تحریم( به1394تا  1391سال



            136                           استان فارس یاقتصاد یهاوطرح یعمران یهاپروژه دیگزارش بازد

 

فعالیت پروژه احیا گردید. پیمانکار خارجی  1394کمبود اعتبار تعطیل گردید و مجدداً از دی ماه سال 

هر  قرارداد منعقده، براساسک اتریش( کلیه تجهیزات الزم را تامین نموده و این پروژه )واتک وابا

گونه تاخیر در تامین اعتبار مشمول خسارات سنگین و جریمه دیر کرد خواهد گردید. پروژه مذکور 

ی برداربهرهمحیطی و دارای اولویت اقتصاد مقاومتی کشور می باشد و با ی بزرگ زیستهااز پروژه

میلیون نفری شهر شیراز، یک میلیون نفر تحت پوشش سامانه  2مذکور از مجموع جمعیت از پروژه 

میلییارد ریال است. این پروژه  1200فاضالب قرار خواهد گرفت. اعتبار مورد نیاز پروژه در حدود 

 در بهمن ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
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 شهرستان فراشبند

 تهرار گرفق فارس استان بیردر جنوب غمربع  کیلومتر 5945 حدود در مساحتی باشهرستان فراشبند 

 رال شهرستان هب جنوب از، استان بوشهر هب غرباز  ،کازرون و شیراز یهااز شمال به شهرستانو 

شهرستان فراشبند دارای دو  .شودمحدود می فیروزآباد و قیروکارزین هایشهرستان هب شرق از و

 تانسده،نوجین دهستان ،آویز دهستان شامل  دهستان 4بخش دهرم و دارای بخش مرکزی  و 

 45٬459برابر با  1395سرشماری سال نتایج بر پایه شهرستان جمعیت  .است دژگاه دهستان و دهرم

 . استبوده نفر

 

 های شهرستان فراشبندقابليت

 نطقه پنج عملیات م ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند تحت نظر: ایستگاه تقویت فشار گاز

واقع  دوم و یکم. این ایستگاه بر روی خطوط سراسری  کندفعالیت می انتقال گاز

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
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نفر پرسنل یکی از نقاط استراتژیک  120ی فراشبند با حدود هامجتمع ایستگاه . استشده

   . شودمیدر حوزه انتقال گاز ایران محسوب 

 وجود دارد که سالیانه افزون بر  نخلستان هکتار 200زار و ه 3در این شهرستان : خرما

ها، به کشورهای همسایه عالوه بر ارسال به سایر استان وبرداشت  خرما هزار تن انواع 25

 . شودو اروپایی نیز صادر می

 بود ا کمهای اخیر بهرچند که در سال ،فراشبند رونق بسیار دارددر کشاورزی : کشاورزی

است اما با این های زیر کشت کاهش یافتهسالی زمینمشکالت ناشی از خشکآب و 

 .باشدمیهای مهم در امر کشاورزی و تولیدات کشاورزی ستانوجود هنوز یکی از شهر

گردان، صیفیندم، جو، کلزا، کنجد، تخمه آفتابگ شامل محصوالت کشاورزی فراشبند

 بادمجان، خیار، انواع) جاتسبزی ،(…و جات )هندوانه، خربزه، خیار، احمدی )شمام( 

 شامل باغی و محصوالت( … و دلمه، فلفل کدو، کلم، گوجه، خورشت،سبزی سبزی،

( …ل )لیمو، نارنج، پرتقال، لیمو شیرین و شام مرکبات انگور، ،(تر و خشک) خرما انواع

 زیتون است . و

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 طرح آبخیزداری آب نیلو 

  موسقان -محور نوجین 

  فاز دوم پاالیشگاه گاز آغار 

 

 های مهم شهرستانهپروژ

 محور -4– فیروزآباد/  محور فراشبند -3- فاز دوم  پاالیشگاه گازآغار  -2- معدن کوه سرمه -1

 -7 – آغار فاز دوم  پاالیشگاه گاز -6- ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند -5- مسقان / فراشبند

بهسازی و تغییر کاربری کاروانسراها و  -8- موعه ورزشی کارگران فراشبند فارستکمیل مج

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
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-10 - میل مرکز بهداشتی درمانی فراشبندکت -9- تاریخی در شهرستان فراشبند یهاابنیه

 -12- یجاد شهرک صنعتی فراشبندا -11- فراشبند ه ای شهرستانی گلخانهااماندهی مجتمعس

 ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند

 

 ی  بازدید شده در سطح شهرستان هاو پروژه هاطرح

 فیروزآباد -فراشبند -بهسازی راه اصلی کازرون .1

 طرح آبخیزداری آب نیلو .2

 مسقان -پروژه محور فراشبند .3

 فاز دوم پاالیشگاه آغار .4

 

 فيروزآباد -فراشبند -کازرون اصلی راه بهسازی 

 214 معادل اعتبارات ملی با ویژگی استانیمحل از  1398ی مزبور در سال اعتبار مصوب پروژه

 1385سال شروع پروژه .  استداشته ارد ریال تخصیصمیلی 14 بوده که تاکنون معادل ریالمیلیارد 

  است.در نظر گرفته شده 1400ی آن و سال خاتمه

 : باشدمیذیل  شرحبهفیروزآباد – فراشبند مشخصات محور جدید

. باشدمی کیلومتر 34  حدود عسلویه جاده با تقاطع محل تا فراشبند شهر از طول محور -1

 کیلومتر است .  21و  12دو قرارداد  قالب در محور این اجرایی ملیاتع

. قرارداد  شودمیکیلومتری از دو راهی امام زاده شهید تا گردنه بزن را شامل  12قرارداد  -2

کیلومتری  5/1کیلومتر از گردنه بزن تا جاده عسلویه و تقاطع همسطح  21دوم شامل 

، که مجوعاً با تقاطع، طول شودمیدر محل اتصال جاده جدید به جاده عسلویه را شامل 

 . شودمیمتر کیلو 5/34مسیر حدود 

سال هنوز  12ماه به پایان می رسید اما بعد از  38عملیات اجرایی این جاده باید بعد از  -3

 . است دهی نرسیبرداربهرهعملیات اجرایی در حال انجام است و جاده هنوز به 
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مسیر  ، که اینباشدمییکی از مشکالت مهم در این پروژه برخورد مسیر با گنبد نمکی  -4

. این امر مشکالت است دهمتری به گنبد نمکی برخورد کر 350متری و  300در دو طول 

 . است دهرا در روند اجرایی پروژه بوجود آورای عدیده

اتمام عملیات به باتوجهسازی محور دیگر مشکل مهم این جاده، عملیات کند ایمن -5

محور شامل سازی نصب بعضی از تابلوها، هنوز ایمن ، که علیرغمباشدمیآسفالت جاده 

  است.صب کامل تابلوها، نیوجرسی و گاردریل تکمیل نشدهن

کاهش تصادفات گردد . اه تر میکیلومتر کوت 30با احداث این مسیر فاصله فراشبند به فیروزآباد 

ی آغار توسعه مناطق نفتهای فراشبند و فیروزآباد، بین شهرستانخرقه  گردنهدلیل حذف ای بهجاده

ن و سریع تردد ایماستان از جمله پارسیان و عسلویه، ط به سایر مناطق نفتی و گازی و داالن و ارتبا

داالن به پاالیشگاه شیراز، کاهش مصرف سوخت تر روزانه تریلرهای حامل سوخت از پاالیشگاه آغار

ایجاد  ب طولی و افزایش مشخصات فنی جاده،دلیل کاهش شیی خودروهای عبوری بهسالیانه

گراش، جهرم، فیروزآباد، فراشبند،کازرون، ممسنی های الرستان، خنج، بین شهرستان مسیر ترانزیتی

جه عکس و در نتیو بال فارسخلیجهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان و بنادر و استان

 د.باشنترین اهداف طرح میی اقتصادی منطقه از مهمهای ارتباطی و توسعهنزدیک تر شدن راه

 50ها: تعداد کل پل, کیلومتر 33: کل مسیر طولزیر است:  شرحبهاردادی پروژه مشخصات قر

یک الیه به : ساب بیس، متر 250: حداقل شعاع قوس، درصد 7: حداکثر شیب طولی, دستگاه

, سانتیمتر 7ضخامت در یک: بین, سانتیمتر 15: یک الیه به ضخامت بیس, سانتیمتر 15ضخامت 

 سانتیمتر 5ضخامت : توپکا, سانتیمتر 6ضخامت : 2بیندر 
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 نيلو آب آبخيزداری طرح 

. میزان متوسط  باشدشک و آبی با کیفیت شور میدشت فراشبند دارای آب و هوای گرم و خ

دشت باچون نیلو در . رودخانه ی فصلی آب استمیلیمتر  280در این منطقه بارندگی ساالنه 

کیلومتری )فاصله هوایی( روستای آویز و  6آباد و جانی فراشبند و در نزدیکی روستایشهرستان 

با اجرای طرح آبخیزداری در منطقه می توان بخشی از آب  متری شهر فراشبند واقع شده وکیلو 40

مبلغ  1398کشاورزی و صنعت شهرستان را تامین نمود. طرح آبخیزداری چشمه نیلو در سال 

. اعتبار مورد باشده میی مطالعو در مرحلهداشته ر مصوب اعتبا میلیون ریال از منابع استانی 26500

 .  باشدمیلیون ریال می 115000طرح نیاز برای انجام این 

آبخیزداری استان فارس تلقی  پروژه ترینبزرگ عنوانبهتوان از نظر حجم کاری این پروژه را می

در زمان نیلو انجام داد . چشمه آب العات سد راتوان مطتنها در یک سطح باالتر از آن می زیرا نمود،
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آن  ECه و هکتار بود 24000ی آبریز چشمه حوزه .است دهنموساسانیان آب فراشبند را تامین می

. است      اینچ  30های خشکسالی دبی چشمه . در سال باشدمی 2000در بدترین حالت 

بخشی از آب چشمه صرف آبیاری باغات مسیر و تامین آب مورد نیاز یک طرح پرورش  حاضردرحال

 می ریزد .  فارسخلیجماهی شده و مابقی آن به 

های کشاورزی و کنترل سیالب منطقه است . وضعیت هدف از اجرای پروژه تغذیه مصنوعی چاه

در تا است هدآویز سبب گردیی چشمه آب نیلو نسبت به شهر فراشبند و روستای ناسب توپوگرافم

متر از مسیر کیلو 12ی پمپاژ بیش از توان بدون هزینهها، میصورت عدم نفوذ آب به درون چاه

آباد بند را آبیاری ات روستاهای آویز، خنج و اسماعیلقل نموده و باغتمن یثقل صورتانتقال آب را به

درصد است . حجم  95ی خاکی متراکم ی مصنوعی با بدنهنمود . پروژه از نوع حوضچه تغذیه

  میلیون متر مکعب است . 5/2مخزن سازه 

 شيراز -مسقان  -(نوجين) محورفراشبند 

طول شد، بهبامیاین محور که تنها راه اتصال مستقیم و کوتاه شهرستان فراشبند به مرکز استان 

کیلومتر  5/16اشبند و ی استحفاظی شهرستان فرکیلومتر آن در حوزه 5/15کیلومتر بوده که  32

تا شیراز ی فراشبند باشد. با احداث این جاده فاصلهی استحفاظی شهرستان شیراز میآن در حوزه
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کیلومتر  50نزدیک به  "زآبادفیرو – فراشبند"یابد، که نسبت به محور کیلومتر کاهش می 120به 

ی شهرستان فراشبند حوزه شده در با کمک خیرین، مسیر یاد 1394. در سال تر خواهد شدکوتاه

کیلومتر ابتدایی این مسیر نیز توسط اداره راه و شهرسازی فراشبند زیرسازی  5گشایی شد و راه

ی تعریف شد. در حوزه ی راه روستاییبا کد پروژه 1396ین جاده در سال گردید . همچنین ا

پیمانکار در حال احداث  رحاضدرحال آغاز گردید و 97سال شهرستان شیراز عملیات اجرایی آن در 

 .  باشدمیابنیه و زیرسازی مسیر 

ای از بار ترافیکی جنوب ن، فراشبند و فیروزآباد بخش عمدههای کازروحاضر شهرستاندرحال

دلیل عبور از های موجود بهکه جاده ایگونهعهده دارند، بههای بوشهر و خوزستان( را بهستان)ا

نقل ریلی به شدت وحملی ود شبکهی پارس جنوبی و نبافیک منطقهجمعیتی و وجود بار تر مراکز

های ارتباطی جدید از این مناطق به مین دلیل الزم است تا احداث جاده. به هاشباع گردیده است

 – مسقان – فراشبند"ی گیرد. در همین راستا احداث جادهسمت مرکز استان در اولویت قرار 

داف هدر راستای دستیابی به امضافا اینکه . باشداین مهم می ب نخست جهت تحققانتخا "شیراز

های فارس و بوشهر ترین راه ارتباطی مراکز استاناهعنوان کوتتواند بهپدافند غیرعامل این جاده می

باطی و پشتیبان و معین این عنوان کریدور ارتجوار را به یکدیگر متصل نموده و بههای همو شهر

مرزهای  ای خاص )وجودنطقه. استان بوشهر به علت شرایط ماستفاده قرار گیردها مورد استان

ی وده و الزم است تا با اتصال جادهای و نظامی( همواره مورد توجه بوسیع دریایی، مراکز هسته

و نهایتاً به شیراز موجبات دسترسی سریع  "کوهمره سرخی"ی به منطقه "فراشبند – اهرم"فعلی 

 فراهم آورد . به استان بوشهر و بالعکس ی را و اضطرار

با داشتن آب و هوای معتدل کوهستانی، مناطق جنگلی بکر و پتانسیل جمعیتی باال، مستعد  )ایجاد 

ی مزبور ضمن کوتاه کردن مسیر انتقال محصوالت کشاورزی مناطق فراشبند باشد . احداث جادهمی

جذب  وهمره سرخی وی کی منطقهق گردشگرمناط ده به مرکز استان، باعث رونقو جره و باال

 خانوادگی قرابتوجود به علت  گردد.می صنایع تبدیلیایجاد جهت صنعت توریسم و  گذاریسرمایه

 در صورت،ی کوهمره سرخیبین مردم شهرستان فراشبند، جره و باالده و منطقهیشاوندی خو -
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اعتبار . یابدکیلومتر کاهش می 30بهی چند صد کیلومتری بین این مناطق احداث این جاده فاصله

تا پایان سال است و بودهمیلیون ریال  1500 معادل 98در سال  "نوجین – موسقان"محور مصوب 

 .  استداشتهمیلیون ریال عملکرد مالی  5600 نیز معادل 97

 

 آغار گاز پاالیشگاه دوم فاز  

 13. در این میدان  کیلومتری جنوب شرقی شهر فراشبند قرار دارد 20در فاصله  آغارمیدان گازی  

بشکه مایعات  4200میلیون متر مکعب گاز و  23حلقه چاه تولیدی وجود دارد که توان تولید روزانه 

گاز میدان پس از جمع آوری در چهار مرکز جمع آوری وارد یک مرکز تفکیک شده .  گازی را دارد

ند پاالیشگاه گاز فراشب و مایعات گازی جهت فرآورش توسط خطوط لوله مستقل بهو سپس گاز 

آغاز  1377میدان، از سال شد و تولید گاز از این  کشف 1351میدان آغار در سال . شودارسال می

خط  میدان، پس از تفکیک، جهت فرآورش توسط دو میعانات گازی و گاز طبیعی شد، که

شبند پاالیشگاه فرا .دگردکیلومتر، به پاالیشگاه گاز فراشبند، ارسال می 90 طولبهجداگانه،  لوله

سازی این گاز پس از عملیات شیرین. عهده داردهاز ترش میادین آغار و داالن را بوظیفه پاالیش گ

 .شودف در شهرهای شمالی کشور تزریق میسراسری برای مصر لولهدوم در پاالیشگاه به خط 

 دارای -ت اسمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی  زیرکه  - ی زاگرس جنوبیبرداربهرهشرکت 

آغار و داالن و نار و کنگان است  سرخون و گشوی جنوبی، ی پارسیان،هامنطقه عملیاتی به نام 5

  .ستادادهکه هرکدام از این مناطق عملیاتی میادین نفتی و گازی مختلفی را در حیطه خود جای 

آوری گاز، خطوط لوله جریانی که گاز دارای تسهیالت سرچاهی، چهار مرکز جمعآغار  میدان گازی

آوری یک مرکز جمع و دهدبند انتقال میاه فراشها را به تسهیالت مرکزی و نهایتاً به پاالیشگچاه

گرهای دو فازی و سه فازی، اتاق کنترل، ایستگاه پمپاژ، گیر، تفکیکو تفکیک )شامل لخته

. ظرفیت تولیدی میدان گازی آغار، بطور میانگین  باشدمیهای دریافت و ارسال توپک( سیستم

 4٫300. از این میدان همچنین بطور روزانه باشدمی گاز طبیعی میلیون متر مکعب 95روزانه 

  د .شوتولید می میعانات گازی بشکه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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گاز این پاالیشگاه بنا به نیاز می تواند جهت تزریق در میادین نفتی به مناطق نفتخیزجنوب و یا به 

. همچنین امکان ارسال مایعات گازی تولیدی  خط لوله سراسری شرکت ملی گاز ایران ارسال شود

 . یشگاه شیراز توسط خط لوله وجود داردبه پاالیشگاه فجر جم و یا پاال

، بنا به شودگاز تولیدی پاالیشگاه فراشبند که عمدتاً خوراک آن از میادین آغار و داالن تأمین می

جهت تزریق  کیلومتر، 330 طولبه اینچ، 42˝تواند جهت تزریق در میادین نفتی با خط لوله نیاز، می

 25 طولبه اینچ، 30˝ لوله خط توسط یا جنوب خیز نفت مناطق ملی شرکت بهدر میادین نفتی 

ط ازی تولیدی توسگ مایعات همچنین. گردد ارسال دو شماره گاز سراسری لوله خط به کیلومتر،

جهت  بندر طاهری به آنجا از و فجر گاز پاالیشگاه به کیلومتر، 154 طولبه اینچ، 8˝خط لوله 

و  1391فاز دوم پاالیشگاه در سال . شودفرستاده می پاالیشگاه شیراز به یا توسط تانکر و صادرات

 ضرحادرحالهکتار از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ابالغ گردید .  34در زمینی به مساحت 

میلیون متر مکعب گاز ترش تولید می کند . ضمن اینکه  20وزانه فاز نخست پاالیشگاه گاز آغار ر

ز . گازهای حاصل امتر مکعب گاز شیرین تولید می کندمیلیون  20پاالیشگاه گاز داالن نیز روزانه 

یز خهای نفت مناطق نفتهم مخلوط شده و جهت تزریق به چاه این دو پاالیشگاه آغار و داالن با

گردد . چنانچه هدف ه مارون ارسال میتولید نفت( به پاالیشگامنظور افزایش جنوب )به

 400ادل مع گذاریسرمایه، به متر مکعب گاز ترش مدنظر باشدمیلیون  20روزانه  سازیشیرین

لیون متر مکعب گاز می 20توان ی پاالیشگاه آغار میمیلیون یورویی نیاز است در حالی که با توسعه

میلیون متر مکعب گاز شیرین داالن  20ایی و خشک نموده و با زدترش را در همان مکان نم

حاضر تسطیح زمین و فنسجویی نمود. درحالمیلیون یورو صرفه 350بدین طریق  مخلوط نمود و

ر حالی است. این دبود اعتبار، پروژه تعطیل شدهکم دلیلبه مکان اجرای طرح انجام گرفته و کشی

 میلیون 36گذاری اولیه یهبرآورد سرما بینی شده ودو سال پیشی ساخت پاالیشگاه است که دوره

بخشی از  حاضردرحال. درصد است 10فت فیزیکی پروژه . پیشرباشدمیلیارد تومان می 52یورو و 

. باشددلیل نبود اعتبار، نزد فروشنده میبهکه حداث پاالیشگاه خریداری گردیده تجهیزات مورد نیاز ا

وان تنات گازی تولیدی پاالیشگاه را میهزار بشکه میعا 7ه این است که روزانه از دیگر مزایای پروژ

ضمن اینکه بخش خصوصی نیز با  راک پاالیشگاه آغار استفاده نمود،عنوان خوبا فرآوری بیشتر به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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 وم، پاالیشگاه بنزین احداث نمایددریافت مجوزهای الزم، خواهان آن است تا در مجاورت فاز د

نمود. خوراک پاالیشگاه بنزین مصرف عنوان توان بهی مزبور را میز میعانات گاززیرا بخشی ا

 است.دوم پاالیشگاه گاز آغار شده ی احداث فازمیلیون یورو هزینه 7/1تاکنون 
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 شهرستان فسا

ششده و قره  مرکزی، شیبکوه،، شامل چهار بخش نفر 205187با جمعیتی معادل شهرستان فسا

و  ؛میاندهفدشکویهکوشک قاضی ؛ صحرارود،جنگل،ششده ؛قره بالغ ؛است.  نوبندگان و بالغ

، زاهدشهر دارای شهرهای فسا، این شهرستاناین شهرستان است. گانه  8های دهستان نوبندگان

 .باشدمی میانشهر ششده، نوبندگان، قره بالغ و

چهارمین تن جمعیت  110825با  این شهر .کیلومتری جنوب شیراز واقع است 145در   فساشهر

 .رودر میشمابه پس از شیراز، مرودشت و جهرم شهر پرجمعیت استان

 وی مسیربر ردر همسایگی فسا قرار دارند. این شهر  استهبان و جهرم ،داراب ،سروستان شهرهای

فسا را به شهری استراتژیکی و پررونق تبدیل  و  شیراز به کرمان و شیراز به بندرعباس واقع شده

 .استکرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
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ی و های نسبشهرستان برپایه مزیت دار در توسعهی اولویتهاو بخش هاقابليت

 رقابتی

 
 کشاورزی

 (شهرستان )مرکبات ات محصول ممتازپیشینه صادر ی از مزیت نسبی در کشاورزی ومندبهره

 ی نوین.هاامکان توسعه آن به شیوهو 

 آموزش عالی و بهداشت و درمان

مرکز آموزش عالی ( و 9ی مناسب برای توسعه آموزش عالی )وجود هازیرساختی از مندبهره

مرکز  عنوانبه، درمانی و دانشگاه علوم پزشکی –ی از شبکه مناسب خدمات بهداشتی مندبهره

درمانی و آموزشی درشرق  استان. در این زمینه به دو دانشگاه  –ارائه کنندۀ خدمات بهداشتی 

 .شودمیعلوم پزشکی فسا و دانشگاه فسا اشاره 

 دانشگاه علوم پزشکی فسا: -الف

مترمربع تاسیس  750000در زمینی به مساحت  1356دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 

دانشکده مستقل زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می نمود و در  عنوانبه1373شد و از سال 

 به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یافت. 1386سال 

ای بهداشت و پرستاری است که پذیر، پیراپزشکی، ی پزشکیهااین دانشگاه دارای دانشکده

 دارشیکارشناس، پزشکی داخلی، دستیاری یهارشته در دانشجو بیش از هزارویکصد 

، سی پرستاریکارشنا، بیوشیمی ارشدکارشناسی، بیوتکنولوژی ارشدکارشناسی، فیزیولوژی

ی کارشناسی بهداشت عموم، کارشناسی اتاق عمل و هوشبری، کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 ی پزشکی است.هاو کاردانی وکارشناسی فوریت

)بیمارستانهای حضرت ولی عصر )عج( و دکتر بیمارستان آموزشی فعال 2 این دانشگاه دارای

 .باشدمیو یک بیمارستان در دست احداث شریعتی ( 
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تخت بوده که  433ی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا های فعال بخشهاتعداد تخت

میل . همچنین با تک باشدمیاز این لحاظ بعد از داشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم را دارا 

تخت به  160بیمارستان بیمارستان امام حسین )ع( در آینده نزدیک تعداد ندازی او راه

 ی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا اضافه خواهد شد.هاتخت

 مرکز، اسالیس 16 اسکن تی سی، MRI: این دانشگاه با دارا بودن امکانات درمانی همچون

، ی عمل پیشرفته و مجهزهاقاتا، آنژیوگرافی، اندامی برون شکن سنگ، باز قلب جراحی

 دستگاه سنجش، مرکز آموزش مراقبتهای بارداری و بخش زایمان و مراقبتهای پس از زایمان

ی هاتخت، کلینیک دندانپزشکی و چشم پزشکی، سونوگرافی داپلر رنگی، تراکم استخوان

 بخش خون و، فوق تخصصی درمانگاههای تخصصی و، مراقبت ویژه بزرگساالن و نوزادان

ده طب سالمتک، بخش مراقبتهای آزمایشگاهای رفرانس تحقیقاتی و تخصصی، آنکولوژی

مراکز ، مراکز رشد واحدهای فناوری، مرکز تحقیقات جمعیت شناختی کوهورت، سنتی

 تهتوانسای جاده و شهری اورژانس پایگاههای نیز و روستایی و شهری درمانی –بهداشتی 

ی را در پذیرش و درمان شرق فارس جهت شهرستانها و استانهای مهم بسیار جایگاه است

 بدست آورد. جوارهم

 ب( دانشگاه فسا

سه دانشکده مهندسی، علوم پایه و وجود با  و تاسیس گردید 1385دانشگاه فسا در سال 

دانشجو می  ارشدکارشناسیرشته در مقطع  3رشته در مقطع کارشناسی و  11کشاورزی در 

هیات علمی تمام وقت نفر  55رای دارشته و دادانشجو  1200بیش از  حاضردرحالپذیرد و 

 .باشدمی
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 صنعت

 .هبرای ایجاد و توسعه صنایع وابستامکانی  عنوانبهی از معادن شناسائی شده مرمریت مندبهره

 کشور .ی از خطوط تولید گچ سفید مرغوب و شناخته شده در سطح مندبهره

 مزیت شهرستان در تولید مرکبات .  به باتوجهامکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 

 نقلوحمل

 -فسا-در دست احداث که از مهمترین آن می توان به بزرگراه شیرازای ی جادههاشبکه

 کهگم اشاره داشت. -داراب

 گذرد .بندر عباس که از شهرستان می  –خط ریلی تصویب شده درمسیر شیراز 

 گردشگری

)منطقه شکار ممنوع ای های گردشگری  طبیعی  در سطح ملی ومنطقهی از جاذبهمندبهره

فرهنگی  شناخته شده )قمپ آتشکده ،منطقه  –خرمنکوه ومنطقه میان جنگل ( و آثار  تاریخی 

 زمینه توسعه متناسب گردشگری در شهرستان. عنوانبه سد ساسانی و...(، گلیان

 

 ی مهم در دست اجرا شهرستانهاپروژه

 پروژه ملی احداث بیمارستان آموزشی امام حسین )ع( -1

 کهگم -داراب -فسا -طرح ملی احداث بزرگراه شیراز -2

 قطرویه با مشارکت وزارت نفت-استهبان -طرح ملی احداث باند دوم فسا-3

 استانی(آبرسانی از سد رودبال به شهرهای فسا و استهبان)ملی با ویزگی  -3

 آبرسانی به شهر فسا)ملی با ویزگی استانی( -4

 ایجاد تاسیسات فاضالب شهر فسا -5
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-شیراز و آنتنی داراب وجهرم و داراب -فسا  -استهبان  -نیریز  -احداث راه آهن گل گهر  -6

 الر و  زادمحمود

 تختی نوبندگان 10تکمیل مرکز -7

 

 شهرستان بازدید شده ی هاپروژه

  امام حسين )ع( جایگزین بيمارستان دکتر شریعتیبيمارستان 

شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور)مادر : دستگاه مجری-

 تخصصی(

 1399سال پایان:  بینیپیش                                      1389سال شروع :

 مربع متر  15500مساخت زیر بنا:                      متر مربع 40000مساحت زمین :

   184 تعداد تخت مصوب                                        160ظرفیت تخت :

 : مشخصات بيمارستان

 طبقه در حال احداث است . 4بیمارستان در این 

 موتورخانه و تاسیسات  –آشپزخانه  -ی رختشویخانههاطبقه زیر زمین شامل بخش -

 داروخانه و سالن -اندوسکوپی -رادیولوژی -آزمایشگاه -همکف شامل بخشهای اورژانس طبقه -

 آمفی تئاتر

 اعصاب و روان –سوختگی  -اطفال-داخلی -جراحی -ی بستری هاطبقه اول شامل بخش-

ی ویزه های بستری جراحی زنان و مراقبتهابخش –ی مراقبت ویژه هاطبقه دوم: شامل بخش

   .باشدمیاتاق عمل 
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 عمليات انجام شده:

عمده عملیات بخش ساختمان انجام شده و تکمیل سالن آمفی تئاتر و محوطه سازی همچنین 

درصد  82. ضمنا پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  استشدهتجهیزات چهارگانه و آسانسورها انجام ن

 باشدمی

 اعتبارات )ميليارد ریال(

مصوب سال -                                  363مبلغ  1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال -

 90مبلغ   1398

برآورد اعتبار در -                                       3/78مبلغ   1398ابالغی و تخصیص سال -

 80مبلغ  1399الیحه بودجه 

ميليارد ریال اعتبار جهت تکميل ساختمان و تاسيسات بيمارستان امام  500 بينیپيش

 حسين شامل

سهم کارفرما+ نرخ تنزیل+ حصار + %5افزایش قرارداد+  %25میلیارد ریالی + ،300مبلغ قرارداد

  6هزینه حق امتیاز برق و شبکه 

 کتاریه 4کیلومتری برق فشار قوی اختصاصی برق+حق امتیاز آب + حصار محوطه 

 
 ورزی پروژه تکميل مرکز بهداشت و مرکز آموزش به 

اینکه تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی جهت مرکز آموزش بهورزی امکان پذیر  به باتوجه

تکمیل مرکز  "با عنوانای جهت تکمیل بخش مرکز بهداشتی؛ پروژه 1395لذا در سال  باشدمین

 .استشدهمبادله موافقتنامه و مصوب  "بهداشت شهرستان
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ی سردخانه؛ بهداشت حرفه ای؛ گسترش شبکه بهداشت؛ بهداشت محیط؛ هاپروژه شامل بخش

دود ح پيشرفت فيزیکی کل پروژه.   باشدمیبهداشت دهان و دندان و پزشک خانواده و .... 

 درصد . 75

 اطالعات مالی پروژه 

میلیون  6537میلیون ریال )  40000   : دستگاهعملکرد از محل منابع استانی و منابع داخلی -
 منابع استانی(                               ریال 

 میلیون ریال از محل اعتبارات توازن 20000                                1398ل مصوب سا-

 میلیون ریال  30000    مام عملیات ساختمانی پروژه      اعتبار مورد نیاز جهت ات بینیپیش-

 

 پروژه مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 متر مربع 1500: محوطه                                           متر مربع 2800 زیر بنا:

درصد و پیشرفت فیزیکی فاز دوم شامل  75پیشرفت فیزیکی فاز اول شامل موتورخانه و استخر -

درصد  60ی شطرح و ایروبیک و .... حدود هاقسمت اداری و سالنسالن چند منظوره؛ البی؛ 

 .باشدمی

 اطالعات مالی پروژه 

                                                              : مبلغ هزینه شده از محل منابع دستگاه-

 میلیون ریال                               50000

ز جهت تکمیل فاز اول                                                      مبلغ مورد نیا بینیپیش-
 میلیون ریال  15000
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مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل فاز دوم                                                       بینیپیش-
 میلیون ریال 20000

در فصل ورزش و تفریحات صرفا جهت ورزش همگانی و استانی اینکه عملیات مجاز  به باتوجه

 لذا امکان تامین اعتبار این پروژه از محل منابع استانی وجود ندارد. باشدمیورزش دانش آموزی 

 پروژه احداث شهرک صنعتی فسا 

. این شهرک با استشدهاولین قرارداد واگذاری زمین انجام  1374شهرک صنعتی فسا در سال در 

قرارداد  23تاکنون تنها  وواحد صنعتی را دارد.  180استقرار  امکانهکتار  100ز بیش ا ظرفیت

ی برداربهرهواحد پروانه  14با متقاضیان منعقد شده که از این تعداد در شهرک  گذاریسرمایه

 .باشندمیواحد فعال  7فقط  ودریافت کرده 

یک حلقه چاه دستی در این  حاضردرحال و باشدمیمشکل در این شهرک  ترینتامین آب مهم

شهرک حفر شده که دارای آب پایدار نیست. هزینه باالی حق انشعاب آب شهری باعث شده که 

 در این شهرک نداشته باشند.  گذاریسرمایهواحدهای تولیدی تمایل چندانی به 

 کهگم -داراب -فسا -طرح ملی احداث بزرگراه شيراز 

 1403سال پایان  بینیپیش                                                          1383سال شروع  

: 98میلیون ریال                 مصوب سال  2866820: 1397عملکرد ریالی تا پایان سال 

 میلیون ریال 290000

   میلیون ریال 380000مبلغ  99اعتبار در الیحه بودجه سال  بینیپیش

 میلیون ریال 273000تخصیص                            ریالمیلیون  252300: 98ابالغی سال 

 کیلومتر 350طول بزرگراه در حوزه استان فارس  
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فسا و خروجی شهر فسا به  –کیلومتر حد فاصل شیراز  197ی برداربهرهطول مسیر در حال -

–اب داراب و دار–یی از شهر فسا هاکیلومتر نیز حد فاصل قسمت 82سمت شهرستان داراب و 

.ضمنا پیشرفت فیزیکی باشدمیکیلومتر  71. طول مسیر انجام نشده باشدمیرستاق در حال اجرا 

 .باشدمیدرصد  62کل طرح حدود 

 

 

 گزارش وضعيت پروژه در حوزه استحفاظی شهرستان فسا

 قطعه اول

در خصوص  دشتزرینتوسط اداره کل راه و شهرسازی فارس قراردادی با شرکت  1394در سال 

 5/26 طولبهشهر فسا تا سه راهی جلیان  فارسخلیجادامه تکمیل باند دوم حد فاصل میدان 

رم ا هتا فرودگاه فارسخلیجیی از آن شامل حد فاصل میدان هاکیلومتر منعقد گردید که بخش

 1396کیلومتر در سال  8 طولبهکیلومتر و حد فاصل شهر نوبندگان تا سه راهی جلیان  7 طولبه

کیلومتر در حال  12 طولبهرم تا نوبندگان ا هی رسید و مابقی مسیر از فرودگاهبرداربهرهبه مرحله 

درصد است.و الیه اول آسفالت این  94 حاضردرحال. پیشرفت فیزیکی حاصل شده باشدمیاجرا 

 .استشدهکیلومتر انجام  12

 رم تا نوبندگانهاداراب حد فاصل فرودگاه–مشخصات باند دوم محور فسا 

متر                         پیشرفت  11: کیلومتر                         عرض مسیر سواره رو 12طول پروژه 

 درصد 94فیزیکی :

مشاور: مهندسین مشاور اتحاد راه                      پیمانکار:                        28/05/94تاریخ قرارداد 

 دشتزرینشرکت 

 

   طعه دومق
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داراب حد فاصل سه  -ضرورت ادامه بزرگراه احداث باند دوم در محور فسا به باتوجه 1396در سال 

کیلومتر توسط اداره کل راه و شهرسازی  26 طولبهراهی جلیان تا انتهای حوزه استحفاظی فسا 

 واگذار گردید. دشتزرینآغاز و طی قراردادی اجرای موضوع پیمان به شرکت 

داراب حد فاصل سه راهی جليان تا انتهای حوزه –مشخصات باند دوم محور فسا 

 استحفاظی شهرستان فسا

متر                         پیشرفت  11: کیلومتر                         عرض مسیر سواره رو 26طول پروژه 

 درصد 43فیزیکی :

ور: مهندسین مشاور اتحاد راه                      پیمانکار: مشا                       24/11/96تاریخ قرارداد 

 دشتزرینشرکت 
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 شهرستان فيروزآباد

 95کیلومترمربع در جنوب غربی استان فارس و  3575شهرستان فیروز آباد با وسعت حدود 

 از  ،دارد. این شهرستان از شمال به شهرستان کوار و شهرستان شیراز کیلومتری جنوب شیراز قرار

از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستان فراشبند و  ، جنوب به شهرستان قیر و کارزین

، برابر با 1395سرشماری سال  براساسجمعیت این شهرستان  شود. شهرستان کازرون منتهی می

 احمدآباد هایدهستانشامل  بخش مرکزیهرستان فیروزآباد دارای دو ش .است بوده نفر 121417

  باشد.می دادنجان و پرزیتون، ایخواجههای دهستانشامل  بخش میمندو  جایدشت و

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF
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 های شهرستان قابليت

محصوالت کشاورزی گوناگونی از جمله گندم، جو، برنج، انواع مرکبات، صیفی جات، ذرت، خرما، 

هرستان از صنایع دستی ش . شودکشت میشهرستان  اینانار، بادام، گردو، زیتون، انگور و حبوبات در 

میان زنان عشایر و روستاها که قدمت طوالنی دارد اشاره  ، جاجیم، گبه و قالی درگلیم توان بهمی

 +کشی توان به حلوای ارده و نان کنجدی )حلوایهای این شهرستان می. ضمناً از سوغاتی کرد

اره نیز اشکنجد( در شهر فیروزآباد و انواع عرقیات گیاهی با خواص دارویی فراوان در شهر میمند 

زاده امراله واقع در نور، امامبیبی حور وبیزادگان بیاماکن زیارتی این شهرستان شامل امام . کرد

ک پیامبر اکرم )ص( کسی که خرقه مبار _خویدجان، امام زاده داوود )واقع در منطقه دیدنی خرقه 

ی تاریخ مراکزاز  . باشدمی( و امامزاده شعیب )نوه حضرت ابوالفضل )ع((  _بود کردهرا نگهداری 

و  شهر گور ، مناره شهر تاریخی گور،کاخ اردشیر بابکان و آتشکده ،قلعه دختر توان بهمی

نقش رستم تنگاب و آسیاب، کاروانسرا و چهارطاق کنارسیاه و سلطان ، ترین رصدخانه ایرانقدیمی

 اند از سد تنگاب، رودخانه تنگاب، تنگ. اماکن سیاحتی این شهرستان عبارت پیر غیب اشاره کرد

وه آسیاب بادی و روشن روستای سرگر، چشمه حنیفقان )چهل چشمه(، رودخانه یقر، کهاخرقه، تنگ

کنارسیاه، چشمه زنجیران، تنگ رودبال، دانال بهشت خرقه، جنگلهای طبیعی دشت موک و دشت 

هفت "، "اُوبهروزو  "، "تنگ مهرک"، "چکه نمدی"های طبیعی مانند و گردشگاههاکل و چشمه

اقع وکارخانه سیمان توان به مهم شهرستان میصنایع اشاره نمود .از  "(آبشار) اُوشُـرشرو " ،"چاه

 اشاره نمود.کارخانه رب سازی م و کارخانه کربنات سدی، در ده کیلومتری شهر کوار

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 فیروزآباد -باند دوم محور کوار -1

 سد تنگاب -2

 فیروزآبادآب شرب  خانهتصفیه -3

 تاسیسات فاضالب فیروزآباد -4

 قالتمجتمع دامداری دو -5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1
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 یقرهاسد -6

 های مهم شهرستانپروژه

 شرکت کربنات سدیم کاوه  -1

 سد تنگاب  -2

 یقرهاسد  -3

 شیراز-کوار-محور فیروزآباد  -4

 کازرون-فراشبند-محور فیروزآباد -5

 

 های مهم اقتصادی شهرستان پروژه

 شرکت کربنات سدیم کاوه   -1

 تنگابسد  -2

 یقرهاسد -3

 

 شهرستان بازدید گزارش

 : ی ذیل بازدید به عمل آمدهادر بازدید از شهرستان فیروزآباد از پروژه

 فیروزآباد-باند دوم محور کوار -1

 سد تنگاب -2

 فیروزآباد خانهتصفیه  -3

 تاسیسات فاضالب فیروزآباد  -4

 مجتمع دامداری دو قالت -5

 هایقرسد -6
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 فيروزآباد -باند دوم محور کوار 

ها برای دو بانده شود و سالترافیک استان فارس محسوب مییکی از محورهای پرمزبور محور 

حدود صد کیلومتر از محور کوار به فیروزآباد به .  استشدهای انجام های گستردهشدن آن تالش

 .استیلومتر از این مسیر باقیمانده ک 23 تنها و زیر ترافیک قرار دارد شکل بزرگراهی بوده و اکنون

برداری دولت به بهره یهفتهدر کیلومتر،  10 طولبهباند دوم محور کوار تا تنگ زنجیران فیروزآباد 

 قاج احدث شدهباد پل بزرگی بر روی رودخانه قرهدوم مسیر بزرگراهی کوار به فیروزآ در باند .دیرس

 .  گذاردسازی را پشت سر میکه مرحله ایمن

 ارتباط هک است "عسلویه –جم  - فیروزآباد – شیراز"متی از مسیر قس "فیروزآباد –کوار "مسیر 

 95 هر فاصلد) فیروزآباد شهرستان. سازد  می برقرار عسلویه صنعتی ناحیه به را شیراز ایمن

. در قسمت اول مسیر کمربندی کوار از کیلومتر  کیلومتر فاصله دارد 55از کوار ، (کیلومتری شیراز

. قسمت  شودمیمتر اجرا  23به صورت چهار خطه با عرض کلی  11+300الی کیلومتر  000+0

ضمنی اهداف یکی از به صورت باند دوم اجرا می گرد 21+553الی  11+300دوم مسیر از کیلومتر 

کالت از جمله مش .شهر کوار است ندیحل مشکل ترافیکی شهرستان کوار با احداث کمرب این طرح

اشاره نمود، که ی دوم ی تونل قطعهریزشی بودن خاک جاده در محدودهه این پروژه می توان ب

 الزم است با زیرسازی مشکالت فرونشست زمین در این محدوده را برطرف نمود . 
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  سد تنگاب 

 کوار( و بر روی رودخانه ی-کیلومتری شمال غربی شهر فیروزآباد )مسیر فیروزآباد 12این سد در 

سد مخزنی تنگاب بخشی از آب آبیاری دشت فیروز آباد را تأمین می.  استشدهفیروزآباد احداث 

ارتفاع متوسط دشت . کیلومتر مربع وسعت دارد 5/275نماید. این دشت بطور ناخالص در حدود 

هکتار خالص از اراضی دشت فیروزآباد  13860باشد. شبکه آبیاری زهکشی در حدود متر می 1250

 هکتار است. 15350د که ناخالص آن دهرا زیر پوشش قرار می

 
و تنظیم آب رودخانه به  ذخیره: توان به این موارد اشاره نمود:می اهداف کمی و کیفی پروژهاز 

بهبود وضعیت آبیاری منطقه مرکزی دشت با تراکم مناسب , المیلیون متر مکعب در س 103میزان 

هکتار اراضی قابل کشت ساحل چپ رودخانه  3600هکتار ناخالص شامل  8000چاهها در مجموع 

میلیون متر مکعب می  1/88هکتار اراضی ساحل راست با جمع نیاز آبی ساالنه بالغ بر  4400و 

د شبکه آبیاری با تلفیق آب س طرح توسعه, تامین می شود.ی این منطقه هاباشد که از طریق چاه

هکتار خالص و در ساحل چپ در  5500و قنوات در ساحل راست در مساحتی در حدود  هاو چشمه

کنترل و مهار روان آبها و تنظیم آب مورد نیاز محصوالت  هکتار خالص. 8360مساحتی بالغ بر 

اشی از نی سالیانه و جلوگیری از خسارات هارل سیالبکنت، های نیاز شدید گیاهشاورزی درماهک
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، ان با الگوی کشت مناسب و مکانیزهافزایش در آمد خالص کشاورز، ای از اراضیسیل به پاره

ی کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستا هازایی )از طریق توسعه فعالیتافزایش میزان اشتغال

افزایش تراکم کشت محصوالت آبی در ، موجودشرایط برابر  5/2نشینان به شهرها( به بیش از 

درصد از طریق اعمال گزینه  7/137شرایط اقلیمی و آب و هوائی منطقه به حدود به باتوجهمنطقه 

از طریق  ایمحیطی منطقهبهبود شرایط زیست، ت پیشنهادی و توسعه باغات مرکباتترکیب کش

تغییر شرایط کلیماتولوژی منطقه از تبخیر آب  و هکتار 920احداث دریاچه سد مخزنی به وسعت 

کیفیت آب دریاچه و ایجاد به باتوجهپرورش آبزیان و ماهیان گرمابی  چنینسطح دریاچه و هم

 .از دیگر اهداف طرح هستند. محیط تفریحی بر روی دریاچه و سواحل آن

طول ، متر 10عرض تاج: ، متر 55: از پیسد ارتفاع ، ی رسیای خاکی با هسته؛ سنگ ریزهنوع سد

میلیون  140ای: حجم مخزن ذخیرهو  متر مکعب در ثانیه 5: ظرفیت تخلیه سرریزها، متر 270: تاج

 باشد.می متر مکعب

 فيروزآباد خانهتصفيه 

 ی اضطراری خانهتصفیهلیتر بر ثانیه و از نوع  240آب شُرب شهر فیروزآباد با ظرفیت  خانهتصفیه

( شهر 1420لیتر آب شُرب )تا افق  240ین پروژه با هدف تامین ا.  باشدمیترهای تحت فشار با فیل

ر انتقال و . فاز اول به منظو باشدمیفاز  2شامل شود و سد مخزنی تنگاب اجرا میفیروزآباد از 

ر لغ بی آبرسانی شهر فیروزآباد است که هزینه آن بالیتر بر ثانیه آب شُرب به شبکه 120ی تصفیه

لیتر بر  120ی موجود و اضافه شدن  خانهتصفیهمیلیارد ریال است . فاز دوم این طرح تکمیل  90

 .باشدمیلیارد ریال می 47برآورد  ثاینه آب شُرب با

دلیل ضرورت تسریع در تامین آب شُرب شهر فیروزآباد از نوع فیلتراسیون مستقیم به خانهاین تصفیه 

الل سازی، پیش کلرزنی، تزریق مواد شیمیایی، واحد دمنده ی هوا، شامل واحدهای اختالط، ز

فیلترهای تحت فشار افقی، واحدهای پمپاژ وارونه و احداث یک باب مخزن بتنی آب زالل با حجم 

این پروژه در سال .  باشدمیلیتر بر ثانیه  240متر مکعب بر ثانیه و ایستگاه پمپاژ با ظرفیت  500

میلیارد  29مدیریت بحران )با تخصیص  12و  10ن ریال از اعتبارات ماده میلیو 58000مبلغ  97
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 استشدهناعتباری به پروژه داده از منابع استانی 98ر سال . ضمن اینکه د استداشتهریال( دریافت 

صورت عدم در است و خریداری یا نصب شدهپروژه بخشی از تجهیزات مورد نیاز  حاضردرحال. 

 وجود اعتبار، بدون استفاده باقی خواهند ماند . 

 

 اسيسات فاضالب فيروزآبادت 

با تالش مستمر ، ی عمرانیهاو پروژه هادولتی در اجرای طرحغیربا هدف استفاده از منابع مالی 

 نامهتفاهم  راستای در فارس، استان فاضالب و آب شرکت مشاوران و کارشناسان مدیران، 

Iاسالمی ) توسعه بانک همکاری SDB) شهر  6ی احداث تاسیسات فاضالب هادر اجرای پروژه

ریز و آباده که قبال مبادله شده بود، ، نیسپیدان، مل شهرهای داراب، فسا، فیروزآباداستان فارس شا

 این از( درصد 62 معادل) یورو میلیون143.7 تامین که شد منظور یورو میلیون 231  مجموعا مبلغ

 اسالمی جمهوری سهم (درصد 38) دیگر یوروی میلیون 87.3 و اسالمی توسعه بانک سهم اعتبار

 نصب و آوریجمع یهاشبکه انتقال، خطوط عملیات اجرایی ابالغ قرارداد و شروع .شد  ایران

 ابالغ پیمانکاران به قرارداد شش قالب در ریزنی و فیروزآباد آباده، شهر 3 در فاضالب یهاانشعاب

 فاز اجرایی همزمان است .  2 دارای شهر هر در قراردادها این که شد
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 فاز در . شودمیفاز اجرا  2در ی جمع آوری هادر شهر فیروز آباد اجرای خطوط فاضالب و شبکه

کیلومتر خط  3، میلیمتر 800الی  200ی هایلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در سایزک37 اول

 کیلومتر 49  در فاز دوم . انشعاب فاضالب در شهر فیروزآباد انجام خواهد شد  4608انتقال و نصب 

 فقره 6116 و اجرا میلیمتر 500 الی 200 یهاسایز در فاضالب آوری جمع شبکه و انتقال خط

تا  300را میلیمتر و مابقی  200درصد قطر شبکه را  75حدود . شد خواهد نصب فاضالب انشعاب

  باشدمیریال  میلیارد 190و مبلغ پیمان  4/7/96دهد . تاریخ شروع پروژه میمیلیمتر تشکیل  1000

 

 : 3/10/98تا  2/8/96از تاریخ اول  ی اجرایی فازهای فعالیتخالصه

 مقدار عملیات

 متر 7/31398: متراژ لوله گذاری اجرا شده لوله گذاری

 اجرای منهول
 عدد 668: تعداد منهول آجری اجرا شده

 عدد 49: منهول پیش ساخته اجرا شدهتعداد 

 عدد 2623: تعداد انشعاب اجرا شده اجرای انشعاب

 متر 30460: متراژ مسیر آسفالت شده و خاکی اجرای آسفالت
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 :باشدمیذیل  شرحبه 3/10/98تا  2/11/96ی اجرایی فاز دوم پروژه از تاریخ هاخالصه ی فعالیت   

 مقدار عملیات

 متر 75/29904: لوله گذاری اجرا شدهمتراژ  لوله گذاری

 اجرای منهول
 عدد 629: تعداد منهول آجری اجرا شده

 عدد 57: تعداد منهول پیش ساخته اجرا شده

 عدد 1766: تعداد انشعاب اجرا شده اجرای انشعاب

 متر 27975: متراژ مسیر آسفالت شده و خاکی اجرای آسفالت

 

 70پیشرفت فیزیکی فاز اول ، درصد 42ریالی آن درصد و پیشرفت 5/73 پیشرفت فیزیکی پروژه

 61معادل 98اعتبار مصوب این پروژه در سال .  باشددرصد می 56یشرفت فیزیکی فاز دوم درصد و پ

. مجموع اعتبار است میلیارد ریال بوده 20میلیارد ریال )طرح ملی با ویژگی استانی( وتخصیص آن 

 . باشدمیریال میلیارد  2/10 معادل 97ع مزبور تا پایان سال هزینه شده از منب

دهی دلیل عدم قیمتخرید مصالح به مشکلتوان به مواردی چون یاز جمله مشکالت این پروژه م

های جذبی در طول وجود چاه, فرسودگی انشعابات آب, وش تولید در راستای نوسانات ارزیو فر

سنگی بودن جنس , فالت جهت مرمت مسیرهای حفاری شدهآس عدم وجود قیر و, گذاریمسیر لوله

صعوبت در حفاری و لوله , مسیر حفاری، ضخامت باالی آسفالت و تاخیر در روند عملیات حفاری

اشاره  ر بودن پرداخت صورتحساب پیمانکاربزمان و دلیل وجود تاسیسات ارزی در ترانشهگذاری به

 نمود.

 مجتمع دامداری دوقالت 

راسی گاو شیری دوقالت که از محل سفر رهبری به استان فارس تامین اعتبار  1800مجتمع 

راس گاوشیری  1800واحد مجزا و به ظرفیت  85هکتار به  31در زمینی به مساحت  ،گردیده بود

شی کان واگذار گردید . این مجتمع دارای امکانات آب برق و جاده دسترسی و خیابانبرداربهرهبه 

های لبنی مرتفع و تولید لبنیات های تولید فرآوردهآن کمبود مواد اولیه کارخانهاندازی است و با راه
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نفر به صورت  200در شهرستان افزایش چشمگیری خواهد داشت . این مجتمع زمینه اشتغال 

میلیارد ریال از  15تاکنون مبلغ  صورت غیرمستقیم فراهم می نماید و نفر نیز به 800تقیم و سم

میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت احداث و تکمیل  3بارات سفر رهبری و مبلغ محل اعت

وله ل)شامل حفر چاه، تامین آب، تسطیح، خیابان کشی، آسفالت، برق رسانی، ی آنهااختزیرس

ی واحدها در اختیار متقاضیان قرار گرفته و از بین حاضر همهاست. درحالگذاری و ...( هزینه شده

شود . تعداد افراد انجام میهیات امناء و شرکت تعاونی تشکیل شده و امورات جاری آن توسط  آنها

باشند . متقاضیان دارای ی ساخت و ساز میدرصد در مرحله 90تا  10ت فیزیکی واحد با پیشرف 65

 ن. در ایاندیالت، به پست بانک معرفی شدهدرصد، جهت دریافت تسه 60پیشرفت فیزیکیبا پروژه 

عمده ای که تاکنون پیش روی متقاضیان قرار داده به گونه خصوص بانک شرایط سختی را

اند . از جمله این شرایط می توان به موارد ذیل اشاره به دریافت تسهیالت نشده متقاضیان موفق

میلیون تومان( به حساب بانک، که  250درصد از کل مبلغ وام )در حدود  20واریز  -1: نمود

ساخت و ساز انجام شده  -2.  باشندمیعدم تمکن مالی قادر به انجام این کار ن دلیلبهمتقاضیان 

اسناد مالکیت زمین که  ییاز آنجا -3و باشدمیآورده ی متقاضی( مورد پذیرش بانک ن عنوانبه)

مدرک از سوی متقاضیان  عنوانبهی سه ساله است، بانک عامل اسناد یادشده را اجارهبه صورت 

ق نیز مقرر بر شرکتضمن اینکه .  گرددمینپذیرفته و این امر سبب تاخیر در دریافت تسهیالت 

 50تا هر واحد دامی یک ترانس جداگانه داشته باشد . از آنجا که قیمت هر ترانس برق  استداشته

 .  باشدمی، این امر خارج از توان مالی متقاضیان باشدمیتومان  میلیون

ریزی استان، بانک عامل، با حضور سازمان مدیریت و برنامه ایدر این خصوص مقرر گردید جلسه

سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مدیریت تعاون روستایی استان 

 گیری به عمل آید . خصوص مشکالت فوق بحث و تصمیم در و شهرستان برگزار شده تا
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 یقرهاسد 

ودخانه وکارزین و ر کیلومتری جنوب شرقی شهر فیروزآباد و در مسیر شهرستان قیر 22یقر در هاسد

متر از پی، طول تاج  91با ارتفاع  (RCC) این سد از نوع بتونی غلطکی قوسی.  فیروزآباد قرار دارد

میلیون متر مکعب آب  140ها بدون احتساب دریچهمتر است که ظرفیت ذخیره  6و عرض  233

برای اجرای این سد تاکنون یابد . میلیون متر مکعب افزایش می 240ه ها باست و با نصب دریچه

میلیارد ریال است.  1500آن حدود  میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 1250

 اجرایی بدنه سد، جاده جایگزین، این میزان اعتبار برای تملک اراضی مخزن سد، تکمیل عملیات

عنوان نخستین سد قوسی بتونی بهیقر هاسد .تجهیزات هیدرومکانیکال و ابزار دقیق باید هزینه شود

برای . استشدهجنوبی استان ساخته  هایغلتکی کشور، با هدف تامین نیاز آب آشامیدنی شهر

از  ریالمیلیارد  1130ن معادلتاکنوو  ریزی شدههزار متر مکعب بتن 430ساخت این سد، بیش از 

ی از این سد، عالوه بر توسعه شبکه برداربهرهبا . استشدههزینه  بودجه عمومی محل اعتبارات

اهی گاز و یسات پتروشیمی و پاالیشگگسترش تأسبه باتوجهآبیاری و زهکشی اراضی پایین دست، 

 شرب آب تأمین جهت سد استحصالی آب درصد 60 افزایش جمعیت مناطق جنوبی فارس در آینده

 یابد.می اختصاص مناطق این صنعت و
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 وجود دلیلیالب و جلوگیری از شور شدن آب بهکنترل ستوان به سد میهداف ترین امهماز 

بی آ-آب کشاورزی، شرب و صنایع منطقه و تولید انرژی برقأمین تدست، گنبدهای نمکی پایین

میلیون متر مکعب  11میلیون متر مکعب است که  67یقر حدود هاحجم آب تنظیمی سد.  برشمرد

یون متر مکعب برای مصارف میل 30دست، آن برای تامین آب شرب شهرها و روستاهای پایین

میلیون متر مکعب برای  10دست سد(، ایینصنایعی نظیر کارخانه کربنات سدیم در پصنعتی )

  .محیطی در نظر گرفته خواهد شدمیلیون متر مکعب نیز برای حقابه زیست 16کشاورزی و 

 به جاری سال انتهای تا درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین اعتبار کافی، 95 یقرهاسد

هزار متر مکعب بتن 430بیش از  سد. برای ساخت این رسدمی یبرداربهره و گیریآب مرحله

. مطالعات مرحله اول این طرح در سال  استمیلیون نفر ساعت کار انجام شده 14ریزی شده و 

ابالغ  1376خاتمه یافت . مطالعات مرحله دوم این طرح در سال  1373شروع شد و در سال  1370

 90آغاز و بیش از  1383سال ساله شد و در  7نبود اعتبارات الزم دچار رکودی  دلیلبهشد که 

با حضور وزیر وقت نیرو به  1387انجام شد . کلنگ اجرایی سد در آبان  1386درصد آن در سال 

شده که عالوه بر  بینیپیشهکتار در باالدست سد  980به وسعت ای زمین زده شد . ایجاد دریاچه

ی هادشگری، تفرجگاه و ورزشی آن مناطق گرهاتاثیرات آب و هوایی و سرسبزی منطقه، در کرانه

آبی فراهم خواهد شد . همچنین جلوگیری از شور شدن آب رودخانه در گذر از گنبدهای نمکی 

پایین دست و تاثیر آب شیرین برای اهداف زیست محیطی از دستاوردهای این طرح است . از 

 لدلیبهره کرد، که پیمانکار اشا میلیارد ریالی 500جمله مشکالت این طرح می توان به مطالبات 

عدم وجود اعتبار الزم امکان پرداخت آن وجود ندارد . ضمن اینکه تملک روستای مجاور سد )فتح 

. در همین خصوص قابل ذکر است که کل حجم مخزن سد باشدرب( نیازمند اعتبار کافی میآباد ع

میلیون متر  10-12، تنها می توان است . چنانچه روستا تملک نگرددمیلیون متر مکعب  140

ای مکعب آبگیری کرد که این نیز به مانند یک بمب ساعتی کنار روستا عمل می نماید . به گونه

میلیارد تومان  60-70ستا ی تملک رویت روستا به خطر می افتد. هزینهتنها با یک سیالب، موجود

ابزار  ار سد(، تجهیزاتبردعنوان واحد صنعتی بهرهی کربنات سدیم فیروزآباد )بهکارخانه. باشدمی

ده حاضر در گمرک مانه درحالککشور ایتالیا خریداری نموده از  مورد نیاز سد را دقیق رفتارسنجی
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میلیارد  50سال قبل خود،  5ی آبهبدهی حقه کارخانه مزبور بابت . ضمن اینکاست و ترخیص نشده

 . است دهپرداخت کرریال به وزارت نیرو 

 

  شرکت کربنات سدیم کاوه فيروزآباد 

در سطح استان فارس مطرح است.  (1398)های اقتصاد مقاومتیعنوان یکی از طرحاین طرح به

نی گروه ی اجرایی و فهاتجارب و توانمندیبه باتوجهظرفیت عملیاتی طرح کربنات سدیم فیروزآباد 

اخل کشور ی از آن کلیه نیاز دبرداربهرهتن در سال می باشد که با یک میلیون  صنعتی شیشه کاوه

اک صنایع شوینده و پ، مرتفع و امکان صادرات بخش اعظمی از محصول را در صنایع شیشه و بلور

 ونان،ی اکراین، هند، عراق، ترکیه، نظیر یهاکشور به …و  هاتصفیه آب و پتروشیمی، کننده

شرکت پترو کاوه افق مسئولیت طراحی  .زدسا می پذیر امکان … و ناجیکستان ارمنستان، امارات،

 کارگیریب عهده دارد که این شرکت بای از این طرح را ببرداربهرهراه اندازی و ، اجرا، کاتتدار ˛

آالت ت مجهز بخش اعظمی از ساخت ماشیندر اختیار داشتن ماشین آالمتخصصان فنی خود و 

و هزینه ارزی ساخت این پروژه را به حداقل  دهنموسازی دی و تأسیساتی این پروژه را بومیفرآین

هزار تن کربنات سدیم  200نفر و ظرفیت عملی آن  1000تعداد کارکنان این شرکت  .رسانده است
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مسأله تأمین آب مورد نیاز  حاضردرحالترین مشکالت این شرکت باشد. یکی از عمدهدر سال می

 .باشدمییقر هااز سد
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 قيروکارزینشهرستان 

کیلومتری جنوب  169کیلو متر مربع در فاصله  3320شهرستان قیر وکارزین با مساحتی حدود 

ی فیروزآباد و فراشبند، از شمال شرق با هاغربی شیراز واقع شده و از شمال و غرب با شهرستان

ن ع ایی خنج و الرستان همسایه است . متوسط ارتفاهاشهرستان جهرم و از جنوب با شهرستان

در فصل تابستان خشک  آب و هوایی گرم وقیروکارزین متر است .  750شهرستان از سطح دریا 

 .و هوایی خنک و نسبتاً سرد در فصل زمستان دارد

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

ط منابع آبی کافی شرایشهرستان قیر وکارزین به واسطه وجود اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و 

 مساعدی برای رونق بخش کشاورزی داراست.

تن و میانگین  135928هکتار و تولید آن  3773سطح زیر کشت محصول لیمو ترش در شهرستان 

درصد کل توليد  ليمو ترش استان  40تن است. قیروکارزین  37تولید محصول در هکتار 

ارا است. قیروکارزین رتبه اول تولید را ددرصد کل توليد ليمو ترش کشور  25فارس و 
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هکتار  5500لیمو شیرین در کشور را دارا است. سطح زیر کشت محصول لیمو شیرین در شهرستان 

درصد توليد ليمو  54تن است.  49تن و میانگین تولید محصول در هکتار  268364و تولید آن 

 45 استان است.متعلق به این درصد توليد ليموشيرین کشور  43شيرین استان و 

گردد. سطح زیر کشت محصول  خرما در این شهرستان تولید میدرصد توليد خرمای استان 

 1400سطح زیر کشت کنجد در شهرستانتن است.  77000هکتار و تولید خرما  5500در شهرستان 

درصد کل سطح زیر کشت این محصول در استان است. میزان تولید کنجد  23هکتار که معادل 

 است. درصد کل توليد کنجد استان 20 تن بوده که معادل 1400بالغ بر ن شهرستان در ای

 زیر بود: شرحبههای بحث شده در نشست با فرماندار ترین پروژهمهم

 قير به جهرم : راه ارتباطی 

کیلومتر ابتدایی  11که در  باشدمیکارزین  و ی شهرستان قیرهااین جاده یکی از مهمترین پروژه

، ه. پروژه مذکور ملی بودباشدمیدارای مشکالت اجرایی شدید  گردنه چوپانیآن و مخصوصا در 

. مقرر گردیدتصمیمات الزم در خصوص تامین استشدهکامال متوقف ، نبود اعتبار دلیلبه نلیک

 اتخاد گردد.آن(  روکش آسفالتمدت ) و در کوتاهمجدد پروژه اندازی اعتبار و راه

 احمداباد:-هنگام-جاده آغار 

عدم تامین اعتبار به صورت کامل  دلیلبهدرصد را داراست و  35پیشرفت فیزیکی ، این پروژه

از  جوارمهارتباط شرق به غرب شهرستان و استفاده اکثر شهرستانهای  دلیلبه. استشدهمتوقف 

این پروژه دارای اهمیت ویژه است. الزم به ذکر است ، این مسیر جهت دسترسی به بنادر مختلف

یل مدر صورت تک. شهرستان قیر و کارزین در انزوا قرار گرفت، "رال –جهرم "پس از احداث مسیر 

فواید بسیاری ( کیلومتر 250)تا  غربیکریدور شرقی به  این پروژه ضمن کاهش مسیرهای ارتباطی

 یرد.گ طور ویژه مدنظر قراربهه ژاین پرو تامین اعتبار یدحال شهرستان خواهد شد. مقرر گرد امل ش
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 باد:آپل مبارک 

. به جهرم( )مسیر قیر باشدمیتنها راه ارتباطی شهر مبارک آباد با سایر بخشهای شهرستان ، این پل

ارد میلی 4. طبق اعالم اداره کل راهداری دارای استشدهعدم اعتبار متوقف  دلیلبهپروژه مذکور 

. مقرر جدید داردریال اعتبار  اردمیلی 4و جهت اتمام نیز نیاز به  باشدمی مطالبات پیمانکارریال 

 گردید اعتبار مورد نیاز جهت اتمام این پروژه از محل استانی تامین شود.

 شهرداری:های پروژه 

ترمیم و در های عبور اب را شهرداری قیر می بایست کانال، بودن شهرستان خیزسیل دلیلبه

ان بیمارستان شهرست، اینکه ساختمان فرمانداریبه باتوجهی الزم را احداث نماید. هامواردی دیواره

قرار دارند ؛ این مهم از اهمیت  هاو همچنین اداره راهداری شهرستان در مسیر اصلی این سیالب

 ورد شهرداری وآبر پس از برخوردار است. مقرر گردید از منابع استانی بابت این پروژه )ای ویژه

 . ی الزم بعمل آیدهاهمکاری بررسی سازمان (
 پرورش و آموزش اجتماعات سالن : 

مالی ین پروژه از منابع ا .باشدمیدرصد  60سالن اجتماعات شهرستان دارای پیشرفت فیزیکی 

. تاسشدهمتوقف عملیات آن ، اعتباروجود عدم  دلیلبهکه  باشدمیموزش و پرورش در حال انجام آ

جدد ماندازی پیگیری الزم جهت راه، مقرر گردید فرمانداری شهرستان با هماهنگی سازمان مدیریت

 .ژه انجام دهدوپر

 :پل هنگام 

این پروژه از محل وزارت نفت در حال انجام است . این پل تنها راه ارتباط دهستان هنگام با سایر 

کنون از تا ناست لیک یرصدد 50دارای پیشرفت و  استاست و ترافیک باالیی را دارا  هاقسمت

ان ی الزم از طریق سازمها. مقرر گردید پیگیریاستشدهمنبع مذکور اعتباری به پروژه تزریق ن

 بابت تامین تخصیص صورت پذیرد.
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 :کتابخانه عمومی شهر قير 

 10. جهت اتمام این پروژه حدود  استشدههزینه  لمیلیارد ریا 10بابت این پروژه حدود  تاکنون

 50مورد نیاز است . این پروژه تنها کتابخانه شهرستان است که دارای پیشرفت  جدید اعتبار میلیارد

 تاولویگردد. مقرر گردید این پروژه در و از منابع استانی تامین اعتبار می .  باشدمیرصدی د

 .اعتبارات استانی قرار گیرد

 

 ی  بازدید شده در سطح شهرستان قيروکارزینهاو پروژه هاطرح

 پل مبارک آباد .1

  جهرم -محور قیر .2

 احمداباد -هنگام -جاده آغار .3

 شهرداریهای پروژه .4
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 و کوه چنار شهرستان کازرون 

 یخیشهر با تار نی. اباشدمیدر باختر استان فارس و مرکز شهرستان کازرون  یکازرون شهر 

 یعیطب ،یفرهنگ ،یخیتار یهاو به سبب جاذبه باشدمیفراوان  یخیو تار یآثار باستان یکهن، دارا

 عهیشهر عمدتاً ش نی. مردم اخواندیخود فرا م یرا به سو یاریهمواره گردشگران بس یو مذهب

شهر  نیپنجم ت،ینفر جمع 96٬683هستند. کازرون با  یکازرون شیبا گو زبانیو فارس هبمذ

 زیشهر بزرگ استان فارس است.  شهرستان کازرون ن نیهکتار وسعت، هفتم 2040و با  ت،یپرجمع

 است .   رانیا تیشهرستان پرجمع نیفارس و شصت و سوم تیشهرستان پرجمع نیسوم

   

 :بخش زیر است 4شهرستان کازرون دارای 

o ردهستان شاپو، دهستان بلیان، دهستان انارستان، دهستان دشت برم :بخش مرکزی ،
 دهستان دریس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 کازرون :شهرها

o اموردهستان ف، دهستان دادین، دهستان جره :بخش جره و باالده 

 واالشهر :شهرها

o دهستان بورکی، دهستان امامزاده محمد :بخش خشت 

 : خشت :شهرها

o دهستان کمارج، دهستان کنارتخته :بخش کنارتخته وکمارج 

 کنارتخته :شهرها

تن و سومین  217٬266مرکز آمار ایران  1395جمعیت این شهرستان، بر پایه سرشماری سال 

وجداشدن  کوه چنار شهرستان پرجمعیت استان فارس بود که با تشکیل شهرستان

کاهش یافت  341٬211جمعیت شهرستان کازرون به  کوهمره نودان و چنارشاهیجان هایبخش

 و مرودشت است شیراز پس از استان فارس و هم اکنون سومین شهرستان پرجمعیت

. است میهقائ شهر مرکزیت به فارس استان باختری هایشهرستان از یکی: چنارکوه شهرستان

 و دارد جمعیت نفر 54٬876 شهرستان این ،1395 سال در مسکن و نفوس سرشماری براساس

 جمعیتی دنبو دارا با نیز قائمیه شهر. رودمی شمار به فارس استان پرجمعیت شهرستان بیستمین

 ربغ پرجمعیت شهر سومین و فارس استان پرجمعیت شهر بیستمین( 1395) نفر 26٬918 با برابر

 ویهکهگیل و خوزستان بوشهر، فارس، هایاستان مواصالتی محور در شهرستان این[ 2.]است استان

 .استشده واقع کازرون و اهواز یاسوج، بوشهر، شیراز، شهرهای تقاطع و بویراحمد و

 :شهرستان کوه چنار دارای دو بخش زیر است

o ندهستان چنارشاهیجا، دهستان سمغان: بخش مرکزی 

 قائمیه :شهرها

o دهستان ابوالحیات، دهستان کوهمره: بخش کوهمره 

 نودان :شهرها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%87_(%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%87_(%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 شهرستان : قابليتهای

 تنگ ،امامزاده سید حسین ،بیشاپور توان به شهر تاریخیهای شهرستان کازرون میاز جاذبه

های جنوب شهر کازرون در بخش در غار شاپور و دشت شاپور اول ، مجسمهباغ نظر ،تیکاب

در بخش جره و باالده  دریاچه پریشان و سرمشهد در بخش کوهمره نودان، دشت برم مرکزی،

 .اشاره کرد

طبیعی ارزشمندی در پیرامون آن وجود دارد و غارهای تاریخی چون چشمه ساسان که مناظر 

 طبیعی هایجاذبه از دارد، قرار آن در اول شاپور ٔ  حجاری شده مجسمه که تنگ چوگان غار

های ویرانهکه از بقایای شهری آباد بر جای مانده و  شاپور نقش. آیندمی شماربه کازرون شهرستان
 ها و بناهای بسیاری داشته، به همراهشهر بیشاپور کازرون که به همت شاپور اول ساخته شده و کاخ

ترین همرسند، از مهای باستانی میها به دورهچندین اثر مذهبی و تاریخی دیگر که قدمت بیشتر آن
های پنهانی است که بهآیند. روستای مشتان دارای جاذشمار میهای شهرستان کازرون بهدیدنی

 .استکنندهدر فصل زمستان و بهار خیره

بخش مرکزی شهرستان  شیراز-کازرون جاده 12در کیلومتر  نيروگاه سيکل ترکيبی کازرون

ظرفیت تولید با  ایران بزرگ نیروگاه سیکل ترکیبی و سومین های ایراننیروگاه ، یکی ازکازرون

 .است مگاوات 1373

 4مگاوات و  128واحد میتسوبیشی با توان نامی  2مشتمل بر  گازی واحد 6این نیروگاه دارای 

مگاوات و  1373واحد بخار زیمنس است که مجموعاً با ظرفیت تولید  3و  V94.2 واحد آنسالدو

و یکی از  استان فارس ترین نیروگاهکیلوولت به عنوان بزرگ 400و  230های دارا بودن پست

 .در کشور است تولید برق مراکز مهم

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 : پروژه های آبفا روستائی 

میلیون ریال جهت  40000پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ روستا را در  18تعداد : مجموعه بلیان

 برقرسانی و اجرای خط انتقال دارد . ، تجهیز چاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82
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میلیون ریال  40000روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  20تعداد : مجموعه دادین

 برقرسانی و اجرای خط انتقال دارد . ، جهت تجهیز چاه

میلیون ریال  30000روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  18تعداد : مجموعه دشت برم

 ژنراتور و اجرای خط انتقال دارد . ، جهت ایستگاه پمپاژ

میلیون ریال  300000روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  30تعداد : مجموعه انارستان

ضر از خط انتقال به بوشهر استفاده می شود که پایدار اعتبار دارد . شایان ذکر است که در حال حا

 نیست . 

 : پروژه های ورزش و جوانان 

زمین ورزشی چمن مصنوعی احداث شده و فقط نیاز به نصب چمن مصنوعی دارند با  12تعداد 

ه قلع، عرب فامور، نرگس زار، جره، میلیون ریال شامل روستاهای سر مشهد 18000اعتباری بالغ بر 

 گرگدان و مجموعه ورزشی شهدا کازرون ، موردک، جعفر جن، محل الدین، سیف آباد، ارنجین

میلیون ریال شامل سالن های  4000سالن نیاز به انشعاب برق دارند با اعتباری بالغ بر  4تعداد 

 مهرنجان و کنار تخته ، جام بزرگی، روستاهای کالنی

 میلیون ریال دارد1500نیز دارد و نیاز به اعتباری بالغ بر سالن ورزشی  مهرنجان نیاز به کفپوش 

 : پروژه های آموزش و پرورش 

 میلیون ریال احداثی مورد نیاز شهرستان است. 440000مدرسه با اعتبار  22تعداد 

 میلیون ریال تخریب و بازسازی مورد نیاز شهرستان است. 770000مدرسه با اعتبار  43تعداد 

 مدرسه مورد نیاز شهرستان است. 56میلیون ریال جهت تجهیزات تعداد  18000اعتبار 

 مدرسه مورد نیاز شهرستان است. 77میلیون ریال جهت تعمیرات  تعداد  23000اعتبار 
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 چروم سد  

روی روخانه شاپور به اتمام رسیده است گفت: وزیر نیرو دستور اجرای سد چروم  تحقیقات در مورد

ده بینی شمنابع تامین مالی آینده سد چروم پیش. این سد را صادر کرده استساخت مرحله نخست 
 و بزودی شاهد اجرایی شدن عملیات ساخت این سد خواهیم بود

 

 : پروژه های بازدید شده

 : گلزار شهدا کازرون 

 6000درصد به  65متر مربع و پیشرفت فیزیکی  1600گلزار شهدای شهرستان کازرون با وسعت 
 ریال اعتبار نیاز دارد.میلیون 
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 80درصد و تجهیزات  90پیشرفت فیزیکی ساختمان : شهر کازرون خانهتصفيه 

 میلیون ریال مطالبات پیمانکار است 17000درصد و دارای  

 

 

 ویژه کازرون کلينيک : 

 موتورخانه جهت نیاز مورد اعتبار، درصد 90 پروژه پیشرفت، میلیون ریال 32000 قرارداد مبلغ

 میلیون ریال  28000

  .  گاز و آب، برق انشعابات، آسانسور: شامل

  شود می یبرداربهره قابل ماه سه مدت اعتبار تامین درصورت
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 سرطان کازرون هنگام زود درمانگاه تشخيص : 

 750 متراژ،  قطعی تحویل درصد 100 فیزیکی پروژه پیشرفت، تومان میلیون  880 قرارداد مبلغ

 مترمربع

 سازی محوطه و دستگاهها حفاظ و برای ریال میلیون  700 آب انشعاب جهت نیاز مورد اعتبار

 ریال میلیون 2000

  انسانی نیروی و پزشکی تجهیزات نداشتن پروژه مشکل
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 نرگسی سد : 

برای ساخت این سد هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با تامین به موقع اعتبارات 

 .رسدی میبرداربهرهماه دیگر به  18تا 

کیلومتری جنوب کازرون واقع  45سد در دست ساخت نرگسی روی رودخانه جره کازرون در 

 است.شده

متر و حجم مخزن آن  600متر وطول تاج آن  80ارتفاع تاج این سد خاکی با هسته رسی از پی، 

 میلیون متر مکعب است. 226میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی ساالنه آن  113

آغاز شد. هدف از ساخت این سد کنترل و مهار سیالب، تأمین  1389ساخت این سد در تیرماه سال 

ر هکتار اراضی پایین دست، تأمین آب آشامیدنی و صنعت منطقه کازرون و هزا 15آب کشاورزی 

فراشبند و آب مورد نیاز پتروشیمی کازرون و بخش صنعتی زاگرس جنوبی، تأمین آب زیست 
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ساعت در سال  گیگاوات 3 ٫ 48محیطی )احیای دریاچه پریشان( و تولید انرژی برقابی به میزان 

 است.

 یلومتری غرب شیراز واقع شده است.ک ۱۲۰شهرستان کازرون در 

 

 

 

 کتابخانه مرکزی کازرون : 

متر مربع در سه طبقه و  ۲4۰۰متر مربع  و زیر بنا  ۲5۰۰مساحت زمین  شروع شده و 9۲سال 

 ۲۰۰۰۰میلیون ریال اعتبار جهت اتمام پروژه و  5۰۰۰۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد . مبلغ   4۰

 ی از طرح مورد نیاز است .برداربهرهمیلیون ریال جهت تجهیز و 
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  تخت خوابی 206بيمارستان : 

درصد پیشرفت  8شروع شده دارای  ۱389و در سال  باشدمیهکتار زمین  6دارای 

  میلیون ریال اعتبار دارد. 7۱۰۰۰۰فیزیکی است و نیاز به مبلغ 
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 تونل محرم : 

متر آن راه گشائی شده و مسیر کازرون ) شیراز (   ۱۰5۰که  کیلو متر ۲.45تونل محرم به طول 

 کیلو متر کاهش می دهد ۲4به بوشهر را 

 

 :تونل دیکانک 

کیلومتر کاهش می دهد در مرحله  ۲5کیلومتر و راه شیراز به کازرون را به میزان  4به طول 

 باشدمیمطالعه 

 

 : تونل محور کنار تخته به کازرون 

ی است و نیاز به روشنائی و دوربین های کنترل برداربهرهرا شده و در حال به طول دو کیلومتر اج

 میلیون ریال نیاز دارد 5۰۰۰۰سرعت دارد. 

 

 محور پل آبگينه به کازرون : 

میلیون ریال نیاز  6۰۰۰۰کیلومتر باقی مانده نیاز به تعریض دارد  5کیلومتر تعریض شده و  5

 دارد 

 

  آباد غوری :محور سه راهی دریس به حاجی 

کیلومتر ) از ابتدای مسیر ( زیر  4کیلو متر احداث ابنیه انجام شده و  ۱۲، کیلومتر ۱8به طول 

میلیون ریال قرارداد منعقد شده  4۰۰۰سازی انجام شده است و احداث دو دستگاه پل با مبلغ 

 میلیارد اعتبار نیاز دارد  ۱۲، حدود است

 

 : محور کازرون به باالده 

میلیون ریال در  3۲۰۰۰۰کیلومتر با اعتباری بالغ بر  ۱6، باشدکیلومتر می 47این پروژه به طول 

کیلومتر در  6کیلومتر بعد از  ۱۰کیلومتر از سمت باالده احداث شده و  6.  باشدمیدست احداث 

 .باشدمیحال تکمیل عملیات زیر سازی و روسازی 
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 محور خشت به وحدتيه : 

 5باشد . کیلومتر در حوزه استان فارس می ۱7در حوزه استان بوشهر و  5، کیلومتر ۲۲طول 

کیلومتر  ۱۱درصد و مابقی  9۰، یک کیلومتر با پیشرفت فیزیکی یبرداربهرهکیلو متر در حال 

 نیاز به تامین اعتبار دارد

 

 محور قائميه به سه راه راهداری : 

میلیون ریال  ۱۰۰۰۰۰، هزینه کرد درصد پیشرفت فیزیکی 33، با حدود کیلومتر ۱8طول محور 

) قابل ذکر است حدود  باشدمیی برداربهرهمیلیون ریال اعتبار مورد نیاز پروژه تا  7۰۰۰۰۰و 

 (  باشدمیکیلومتر از محور مذکور در حوزه شهرستان کوه چنار  ۱۰
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 : محور تنگ ابوالحيات به دشت ارژن

میلیون  ۱۰4۰۰۰۰، هزینه کرد درصد پیشرفت فیزیکی 75، با حدود کیلومتر ۲۱محور طول 

ه ) قابل ذکر است کباشدمیی برداربهرهمیلیون ریال اعتبار مورد نیاز پروژه تا  ۱5۰۰۰۰۰ریال و 

 (  باشدمیمحور مذکور در حوزه شهرستان کوه چنار 
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 شهرستان کوار

قرار  استان فارس مربع در مرکز کیلومتر 1650به مرکزیت شهر کوار با مساحت  کوار شهرستان

و  جهرم ، از جنوب با شهرستانفیروزآباد ، از غرب با شهرستانشیراز از شمال با شهرستانداشته و 

برابر  1395جمعیت این شهرستان طبق سرشماری  .همسایه است سروستان از شرق با شهرستان

های اکبرآباد و )شامل دهستان مرکزی شامل دو بخشنفر بوده است. شهرستان کوار   83883با 

 .باشدمی های طسوج و فتح آباد(ن)شامل دهستا طسوجبخش   و فرمشکان(

 

 های شهرستانمهمترین قابليت

  نزدیکی به کالن شهر شیراز و دسترسی آسان به امکانات و توانمندی این کالن شهر 

 مندی از منابع آب سطحی قابل مهار )سد میرزای شیرازی ( برای جبران کمبود بهره

 منابع آب زیرزمینی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B7%D8%B3%D9%88%D8%AC
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 های مندی از مزیت نسبی در تولید برخی محصوالت باغی و زراعی چون انگور، میوهبهره

 های نوینها به شیوهدار، جالیزی، سبزیجات و امکان توسعه آنهسته

  مزیت نسبی در تولید شیالت و توسعه مزارع پرورش ماهی 

 ایع کانی غیرفلزی در دست تأسیس ی تولید آجر ودیگر صنهاکارخانه   

 رخانه در دست ساخت تولید پروفیل وجود کا 

  مزیت شهرستان در تولید محصوالتبه باتوجهامکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 

 جالیز  و ...، یجاتسبز ، باغی  و زراعی چون انگور

 برق و خط لوله سراسری گاز طبیعی. دسترسیو توزیع مندی از شبکه مناسب انتقال بهره 

  نقلوحملحمل ونقل زمینی و امکان توسعه خدمات ای های ملی و منطقهبه شبکه

 بندر عباس  .  –ای شیراز رار در مسیر شبکه بزرگراهی جادهاستق 

 بنادر جنوبی کشور . –احداث شیراز  در دست طراحی و استقرار در مسیر شبکه ریلی 

 

 های مهم شهرستانپروژه

 

 سد ميرزای شيرازی کوار  

 تکميل شبکه  آبياری و زهکشی دشت کوار 

 1392ای در بخش کشاورزی منطقه داشته و سابقه پروژه به سال از اهمیت ویژهاین پروژه 

درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. به علت کمبود اعتبار  23از  حاضردرحالگردد و برمی

. سرعت استشده( داده و مورد قبول واقع 48و نقدینگی پیمانکار درخواست خاتمه قرارداد )ماده

 .استداشتههای اجتماعی را در پی های مکرر آن تنشپایین اجرای پروژه و تعطیلی

 

 احداث استخر دانش آموزی استخر کوار 

عدم وجود استخر در سطح  دلیلبهاین پروژه از محل اعتبارات استانی در حال اجرا بوده و 

اعتبار هزینه شده این پروژه . استشده شروع 1396شهرستان حائز اهمیت است. پروژه از سال 
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تاکنون  نیاز است.میلیاردریال 41 به اعتباری بالغ بر جهت اتمام میلیون یال بوده و 14224

زی کاسه استخر، ساختمان موتورخانه تا زیرسقف و ساخت سوله استخر انجام شده و بتن ری

   باشد.درصد می 15پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود 
 

  تکميل مجتمع فرهنگی شهرستان  کوار 

دلیل عدم وجود مجتمع این پروژه از محل اعتبارات استانی اجرا خواهد شد. استانی و به

سال بوده و تملک زمین و 3دارای اهمیت است. سابقه پیدایش پروژه فرهنگی در شهرستان 

درصد  10 حاضردرحالی اجرایی انجام گرفته است. پیشرفت فیزیکی پروژه هاطراحی نقشه

 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 37. جهت اتمام پروژه باشدمی

 

 های بازدید شدهپروژه

 جم  -فيروزآباد  -کوار-محور شيراز 

 ارتباط هک است "عسلویه –جم  - فیروزآباد – شیراز"قسمتی از مسیر  "فیروزآباد – کوار"مسیر

 کیلومتری 90 فاصله در فیروزآباد شهرستان. سازدمی برقرار عسلویه صنعتی ناحیه به را شیراز ایمن

تر ومکیل از کوار کمربندی مسیر اول قسمت در. دارد فاصله کیلومتر 55 کوار از و گرفته قرار شیراز

شود. قسمت متر اجرا می 23ر خطه با عرض کلی به صورت چها 11+300الی کیلومتر  000+0

اهداف این طرح  .گرددمیبه صورت باند دوم اجرا  21+553الی  11+300دوم مسیر از کیلومتر 

عبارتند از: تسهیل در ترافیک عبوری، کوتاه شدن زمان سفر، کاهش تصادف و ارتقای ایمنی، حل 

 کل ترافیکی شهرستان کوار با احداث کمربندیمش

باند برگشت )قسمت  2باند رفت و  2تعداد باند: ، متر 23عرض مسیر: ، کیلومتر 553/21طول مسیر: 

 باشد.می دستگاه 54 فنی هایابنیهو تعداد  (باند رفت ) قسمت دوم 2اول( 

 موارد بازدید:
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همسطح: غیرتقاطع ، (متری و پل کارخانه سیمان 20ی هادستگاه )پل بزرگ قره آغاج با دهانه 2پل: 

 (متر 627متر ) هرکدام  1254تونل: یک تونل دوقلو با مجموع طول و  دستگاه 3

 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 

یک واحد صنعتی بخش خصوصی با هدف ایجاد مجتمع  عنوانبهآهن پاسارگاد جتمع صنعتی ذوبم

آهن در نزدیکی شهر تاریخی شیراز در  نهایی فوالدی از سنگ لید محصوالتفوالد مبنی بر تو

گری شمش با روژه شامل ایجاد بخش ذوب و ریختهفاز نخست پ .استشدهاستان فارس تاسیس 

اندازی راه 1392ن اسفنجی در ابتدای سال ظرفیت تولید یک و نیم میلیون تن شمش فوالدی از آه

کربن، راهتولید فوالدهای کم. برداری رسیده استبهرهبه  1392ماه سال  آزمایشی و در مرداد

سازی متعدد های تکمیلی و بهینهو اجرای پروژه VD اندازی ریخته گری بسته و استفاده از سیستم

ی و ای برجسته در بازار داخل و صادراتی ایران چه از نظر کمّفاز نخست این شرکت را به کارخانه

این مجتمع شامل واحد کنسانتره و گندله  2طرح توسعه فاز  .ستا نمودهچه از نظر کیفی تبدیل 

میلیون تن در سال در کنار واحد احیاء مگا مدول تولید اسفنجی گرم با ظرفیت  3.4سازی با ظرفیت 

 .شروع به کار کرده است 1396میلیون تن در سال از فرورددین سال  1.8
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یل تی استان تصميمات ذدر خصوص مشکالت مجتمع فوق در ستاد اقتصاد مقاوم

 اتخاذ گردیده است:

  در خصوص رفع مشکل تامین مواد اولیه، مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت

ور با وزیر محترم صنعت با حضای استان پیگیری و هماهنگی الزم را جهت تشکیل جلسه

 استاندار محترم  بعمل آورد.

  ،اینکه آب مورد نیاز تخصیص داده شده به باتوجهدر خصوص تامین آب مورد نیاز مجتمع

در انجام مطالعات ای و مطالعات فاز یک نیز انجام گردیده مقرر شد شرکت آب منطقه

 فاز دوم تسریع نماید.

 .در خصوص تقاطع غیرهمسطح ورودی مجتمع مقرر گردید در انجام کار تسریع گردد 

 بی تقری طولبهوشهر به سمت کارخانه ب-در خصوص خط آنتنی راه آهن )از راه آهن شیراز

 کیلومترمقرر گردید مطالعات الزم انجام گردد.  70

در مورد اجرای طرح آبخیزداری باالدست کارخانه مقرر گردید طی هفته آینده اداره کل منابع طبیعی 

ای با حضور مدیرکارخانه و سازمان صمت برگزار نموده و نتیجه کارشناسی بدست آید. جلسه

رخانه قسمتی از کار را که مربوط به خودش است انجام دهد و منابع طبیعی هم اقدام الزم را )کا

 در خصوص اجرای تعهد مربوط به خودش  بعمل آورد( 
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 سد ميرزای شيرازی کوار 

 

 

 

 

 

 

از نوع خاکی با هسته رسی و است دهاین سد مخزنی که بر روی رودخانه قره آغاج احداث گردی

میلیون متر مکعب از حجم  این  145. باشدمیمیلیون متر مکعب در تراز نرمال  201دارای حجم 

پروژه در  میشود پس از اتمام بینیپیشبارندگی در این منطقه  به باتوجهسد قابل تنظیم بوده و 

شکل م تریننیز مشکل آب که عمدهی اخیر و هاخشکسالی به باتوجهسال اول مخزن سد پر گردد. 
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پروژه شهرستان دانست چرا که در  ترینتوان با اهمیتباشد این پروژه را میوار میشهرستان ک

شرب  و همچنین مناطق زیست ، صورت اتمام قادر به تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، صنعت

 %35حدود  91تا قبل از سال  استشدهاغاز  69. این پروژه که از سال باشدمیمحیطی اطراف 

پروژه به علت مشکالت مالی متوقف بوده و  94و بعد از آن تا سال  استداشتهپیشرفت فیزیکی 

 300را نشان میدهد. مقدارخاکریزی انجام شده حدود  % 53پیشرفت فیزیکی حدود  حاضردرحال

 55اع سد از بستر رودخانه .ارتفاست دهمتر مکعب نیز باقی مانهزار  650متر مکعب بوده که هزار 

با احتساب مطالبات پیمانکار اعتبار مورد نیاز این است دهمتر آن تاکنون اجرا گردی 30متر بوده که 

 19میلیارد ریال از محل تبصره 1200میلیارد ریال براورد میگردد. قابل ذکر است مبلغ  3500پروژه 

نکار این پروژه شرکت پیماب بوده  که پیما گردیده است. بینیپیشدر سال جاری برای پروژه 

و شاخص مبنای پیمان  سه  1387با فهرست بهای سد سازی  16/8/98قرارداد اجراء آن در تاریخ 

ماه منعقد شده  60میلیون ریال  از طریق مناقصه  به مدت  405938به مبلغ  1388ماهه اول 

میلیون ریال  252676م بلغ  ملیون ریال  بابت صورت وضعیت کارکرد و 237118مبلغ  تاکنون

 است.شدهبابت صورت وضعیت تعدیل به پیمانکار پرداخت 
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  مجتمع اداری کوار 

 

 

 

 

 

 

 

 شود. استقراراز محل اعتبارات استانی تامین اعتبار می مربعمتر 4950با زیر بنای  این پروژه

سال  5. پروژه از باشدمیاداره فاقد ساختمان در این مجتمع  و خدمات رسانی بهتر مدنظر  13

دارای مطالبات  حاضردرحالو درصد است  26آن  پیش آغاز گردیده  و پیشرفت فیزیکی

اعتبار سال جاری پروژه از محل  .باشدمیطیل بوده و کارگاه تع میلیارد ریال(  8) پیمانکار

 C و   A ،B پروژه در سه فاز است . دهبو %30میلیون ریال با تخصیص  7000استانی مبلغ 

باشند.  اعتبار مورد قابل استقرار میدر حال انجام است و با تکمیل هر فاز بخشی از ادارات 

            . میلیارد ریال است 10نیاز برای تکمیل پروژه 
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 شهرستان گراش

   345  فاصله  )در استان فارس شرقی در جنوب گراش  به مرکزیت شهر گراششهرستان 

قرار دارد و از درصد از مساحت استان( 17/0)کیلومتر مربع 2100با مساحت  شیراز ( کیلومتری

 بیرم شهرستان الرستانبا بخش صحرای باغ و بخش جنوب از ، های  اوز و خنجشهرستان اشمال ب

ه همسایهای خنج والمرد ا شهرستانبغرب  از سمت شرق با شهرستان الر و از، و شهرستان المرد

ه دشود و میانگین بارندگی مناطق گرم و خشک محسوب می در زمرهاز نظر آب و هوایی  .باشدمی

 جه را داراست.یک درمنفی درجه و حداقل  47و حداکثر دمای  باشدمیمیلیمتر 176ساله 
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 شهرستانعمدهیهاقابليت

، عدس، نخود، جو، تن محصول ) گندم 26961هکتار و تولید سالیانه  3148زراعت با سطح زیر کشت 

، تن )خرما 14000هکتار و تولید ساالنه  2080محصوالت باغی با سطح زیر کشت ، فرنگی(خیار و گوجه

واحد صنعتی فعال با اشتغال  40وجود ، تن 2100محصوالت دامی با تولید انجیر  و توت( و ، زیتون، مرکبات

مرکز بهداشتی  5دانشگاه و موسسه آموزش عالی،   2نفر، وجود  60معدن فعال با اشتغال  80نفر و  200

خانه بهداشت روستایی از مشخصات مهم شهرستان  8تخت خوابی فعال و  255یک بیمارستان  ، درمانی

 است. 

 

 ی مهم شهرستانهاو پروژه هاطرح

  تکمیل ساختمانهای دانشگاه علوم پزشکی گراش 

  و  هاجهت دسترسی مستقیم مرکز شهرستان به بخش "چکچک"تکمیل جاده
 های تابعهدهستان

  تکمیل تونل بالنگستان 

  آبرسانی به شهر ارد از سد سلمان فارسی 

 تکمیل مجتمع اداری شهرستان 

 گردد نیاز به مساعدت ) این پروژه توسط بخش خصوصی اجرا میلند پروژه تجاری گراش
 در کاهش نرخ مالیات و عوارش شهرداری دارد (

  شهرک صنعتی گراش زیرساختاحداث 

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 : تکميل مجتمع اداری شهرستان گراش  -

 ساختمانهای فروش) 99الیحه بودجه سال  12استفاده از ظرفیت بند ج تبصره  –الف   پيشنهاد:

تامین اعتبار از محل منابع بودجه عمومی  –ب    شهرستان( در مستقر اجرائی دستگاههای ملکی
  "الف"تا زمان اجرایی شدن بند 
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 ( :1چک ( قطعه )تکميل راه فرعی کنارزیارت ) چک -

طول مسیر در فاز ، تبارات بودجه عمومی ) منابع استانی ( شروع شدهاز محل اع 90پروژه در سال 
میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده و برای اتمام  29 تاکنونکیلومتر است که  5/17اول 

میلیارد  52نیاز به ، میلیارد ریال( 11=  98قطعه اول )در صورت تخصیص صد درصدی اعتبار سال 
 دار از منابع اعتباری استانی تامین گردد . اولویتکه مقرر شد بصورت  باشدمیریال 

 ساختمان نيروی انتظامی شهرستان گراش  : -

امکان تامین اعتبار برای   "صورت خیر ساز بوده و درصد  و به 50این پروژه با پیشرفت فیزیکی 
الب قط تامین اعتباردر قو ف "باشدمیاحداث و تکمیل ساختمانهای کالنتری و پاسگاهها میسر ن

ها مجاز است.  لذا مقرر شد در حد امکان و بارعات قانون و پاسگاه هاتعمیر و تجهیز کالنتری
 پیگیری تامین اعتبار از منابع بودجه عمومی جهت این پروژه بعمل آید .

به فداغ  یی آبرسانی به شهر ارد در قالب تکمیل مخزن و ایستگاه پمپاژ و تکمیل آبرسانهاپروژه -
 ی تامین آب شهرستان قرار گیرد .هادر اولویت پروژه

تونل بالنگستان در مسير الر به المرد ) ارد به فداغ ( ) منبع تامين اعتبارمنابع   تکميل -

 ( باشدمیملی 

 1395شروع شده  ) شروع به کار مجدد در سال   1389این پروژه از محل اعتبارات ملی در سال  

 متر،  7متر، ارتفاع  12متر، عرض  841(  طول مسیر تونل 

 ، عملیات انجام شده: اتمام حفاری، خاک برداری کف

 عملیات باقی مانده: الینینگ،تسطیح کف،روشنایی،آسفالت،

 میلیارد تومان  66میلیارد تومان و اعتبار جهت اتمام کار:  40اعتبار هزینه شده: 

 مقرر شد پیگیری الزم جهت تامین اعتبار وتخصیص الزم از منابع ملی بعمل آید .
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 پروژه آبرسانی از سد سلمان به شهر ارد ) از اعتبارات  ملی (  -

 شرح زیر است :به درصد پیشرفت فیزیکی داشته  و عملیات باقی مانده 53این پروژه 

 مخزن    -1

 کیلومتر  24 طولبهخط انتقال:  -2

 کیلومتر 59 طولبهشبکه توزیع:   -3

 میلیارد ریال 215: مجموع اعتبار مورد نیاز -4

 

 ی  بازدید شده در سطح شهرستان گراشهاو پروژه هاطرح

 تکمیل مجتمع اداری شهرستان گراش .1

 تکمیل راه فرعی کنار زیارت )چک چک( .2
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 الرستان شهرستان

ستان ال" شهرستان   "ر ستان فارس  های جنوبیاز  ست  الر شهر با مرکزیت  ا بخش  4 ی داراکه  ا

صحرای باغ(  ، بنارویه، جویم)مرکزی ، بنارویه و جویم ، بیرم، عمادده، خور، الر) لطیفی شهر  7و ، 

براسـاس  و  فارس اسـت کیلومتر مربع، بزرگترین شـهرسـتان اسـتان     12311و وسـعتی برابر با   (

 .استداشته نفر 173٬189جمعیتی برابر با  1395سال  سرشماری

 ی عمده شهرستانهاقابليت

اساس اقتصاد شهرستان الرستان بر پایه کشاورزی است . منابع تامین آب شامل چاهای کشاورزی 

بات خرما و مرک، کنجد، تنباکو، جو، گندم، ی کشاورزی الرستان پنبههافراورده تریناست. از عمده

ی باغی و زراعی و های مختلف کشاورزی از جمله کشتهاالرستان در زمینهرا می توان نام برد. 

ی مناسبی بوده و نقش موثری در عرضه اقتصادی استان هامحصوالت دامی و طیور دارای قابلیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1


            201                                                                        شهرستانی یبازدیدها: فصل دوم

 

 
 

مرکز بهداشتی درمانی،  31 ، دانشکده و مرکز علمی، واحد دانشگاهی 14الرستان دارای  داراست.

خانه بهداشت روستایی است . نرخ بیکاری  54یک بیمارستان در حال ساخت و  ، بیمارستان فعال 3

  درصد است . 5/5در شهرستان 

این شهرستان فاقد منابع آب سطحی دایمی است . منابع آبهای زیرزمینی شهرستان الرستان شامل 

 باشد: میدشت  5

کاریون ) که سفره غنی نداشته و عمدتا شور و دارای محدودیت  –هرم  –بنارویه  -های جویم دشت   

دشت درز و سایبان ) ، در استفاده کشاورزی است و دشت جویم نیز دارای محدودیت خاک است(

 میزان برداشت منفی است(، دشت الر)ریز بودن وشور بود ن آبرفتهایبه باتوجهبیالن این دشت 

که آب شهرستان الر از پروژه ای شود به گونهموجود موجب محدودیت استفاده از منابع آب می

دشت کرمستج )بیالن آب این دشت نیز منفی است  وامکان حفر چاه وجود ، محرم تامین میشود(

 دشت صحرای باغ )بیالن دشت منفی است(.، ندارد(

بخش اقتصادی شهرستان در ایجاد اشتغال پایدار وتولید  ترینتاثیر گذار، بخش صنایع و معادن

 یهای شامل کارگاهبرداربهرهواحد تولیدی فعال و دارای پروانه  140بادوام است به طوری که تعداد 

واحد فعال معدنی شامل  40سرم سازی و تعداد ، بیسکوییت، ماکارونی، تن ماهی، تولیدی لبنی

 ند.باشسنگ تزئنی گچ و خاک رس و .... در این شهرستان دایر می، معادن شن وماسه ،سنگ آهن
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 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

های سرمایه ی تملک داراییهابه پروژهشهرستان   98سال  19امکان جابجایی اعتبارات تبصره   -

 ( 1397ای)مشابه سال 

در ه ، کبخش بیرم و سایر شهرهای الرستاناجرای خط دوم انتقال آب از سد سلمان فارسی به  -

 (ازجمله بیرم )شهرهای الرستانسایر  سد سلمان به الر واز آب دوم انتقال حاضر مطالعات خط 

تخصیص آب صنعت و شرب از این خط لوله و پادارشدن ردیف  نجام گرفته و اای توسط آب منطقه

 در حال پیگیری است.ری در قانون بودجه جهت شروع پروژه اعتبا

با عنایت به وابستگی شهرستان الرستان به منابع : جویماجرای پروژه تغذیه مصنوعی کوریون  -

دد ی متعهای تامین آب در سطح شهرستان و اجرای پروژههاآبهای زیزمینی و اهتمام بر انجام پروژ

دستگاه متولی  ) منابع طبیعی و ابخیز داری استان ( هماهنگی  مقرر شد جهت اجرای این پروژه با

ی اجرایی صورت پذیرفته و پس ازآن تصمصم گبری هابه منظور تکمیل مطالغات و برآورد هزینه

 به منظور تامین اعتبار الزم صورت پذیرد .
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 ی  بازدید شده در سطح شهرستان الرستانهاو پروژه هاطرح

 بندعباس -الر-جهرمراه ارتباطی محور  .1

 پردیس دانشکده علوم پزشکی الرستان .2

 بستک -محور الر .3

 کانال ندا .4

 

  بندرعباس -الر-محور جهرم 
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 پردیس دانشکده علوم پزشکی الرستان 

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دانشکده علوم 1388 سال براساس مصوبه
شورای به دانشکده علوم پزشکی و آن  1392سالمصوبه  براساسپزشکی الرستان تشکیل و 

پروژه پردیس دانشکده مذکور با  حاضردرحال خدمات بهداشتی درمانی الرستان ارتقاء پیدا کرد.
. مشکل فعلی این باشدمیمیلیارد ریال در حال احداث  430مشارکت خیرین و با صرف هزینه 

 .باشدمیرید انشعابات آب، برق و گاز پردیس، کمبود اعتبار جهت اجرای تأسیسات و خ
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 بستک-پروژه محور الر 
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 شهرستان المرد

درصد از مساحت  3.2، کیلومتر مربع 3915شهرستان المرد در جنوب استان فارس با مساحت 

 1395سال عمومی نفوس و مسکن  براساس سرشماری. استدادهاستان را به خود اختصاص 

در چهار نقطه شهرستان  از جمعیت درصد 49.8. باشدمی نفر 91782برابر با  شهرستان این جمعیت

د ان المرشهرست .دارند سکونت روستاها در مابقی عالمرودشت ( و، اهل، اشکنان، شهـری ) المرد

 .باشدشهر می 4دهستان و  8بخش،  4دارای 

 

 

 

 

 

 

 

 ی شهرستانهاقابليت

ا نقش ملی برژی گاز و نفت برای توسعه صنایع همسایگی منابع انموقعیت مناسب اقلیمی در  -

 و استانی وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی.
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 ی بزرگ بین استان و بنادر جنوبی کشور.هاواقع شدن در گذرگاه -

 وراوی ، وجود میادین گازی تابناک، شانول، هما -

 ان.ی بوشهر و هرمزگهااستان نزدیکی به منابع گازی، نزدیکی به پاالیشگاه و فرودگاه در -

 ی از منطقه ویژه صنایع انرژی بر در اشتراک با پارسیان در استان هرمزگان مندبهره -

 وجود بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم در جنوب کشور. -

جزئی از سایت  عنوانبهی از دو شهرک صنعتی و به ویژه شهرک صنعتی انرژی)مندبهره -

 صنایع انرژی بر پارسیان در هرمز گان ( و یک ناحیه صنعتی )نیرائی(.

دارای مجوز صنعتی در محصوالت تبدیلی و بسته بندی و نگه  هاو تعاونی هاوجود شرکت  -

 داری محصوالت کشاورزی 

 دسترسی مناسب جمعیت شهری وروستائی به خدمات اجتماعی وزیر بنائی . -

 امکان تجهز منابع مالی الزم برای توسعه توسط بخش خصوصی شهرستان  -

 مجهز و شبکه حمل ونقل هوائی . نسبتای از فرودگاه مندبهره -

پیشینه و تجربه شهرستان در بازرگانی خارجی با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای  -

 . فارسخلیجحاشیه 

 

 ی مهم شهرستانهاپروژه

 خنج -عالمرودشت -خنج -دبهسازی راه اصلی المر -

 پارسیان -آزادراه المرد -

 مجموعه ورزشی پارسیان -

 تختی المرد 124احداث بیمارستان خیرساز  -

 پروژه آبرسانی خط محرم -
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 ی مهم اقتصادی و صنعتی شهرستانهاطرح

 شرکت آلومینیوم جنوب -

 کارخانه سیمان المرد -

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 بررسی مشکالت شهرستان در حوزه تأمین آب شرب. -

بررسی موارد مربوط به حوزه بهداشت و درمان شهرستان و به ویژه تأمین اعتبار برای محوطه  -

 تختخوابی المرد. 124سازی بیمارستان 

 ت آب و برق مجموعه ورزشی پارسیان.تأمین اعتبار مورد نیاز برای انشعابا -

 هادی روستایی در سطح شهرستان.هایضرورت توجه به طرح -

 پارسیان. -لزوم پیگیری پروژه آزادراه المرد -

 

 ی  بازدید شده در سطح شهرستان المردهاو پروژه هاطرح

 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب .1

 خنج  –محور المرد  .2

 پارسیان -آزاد راه المرد .3

 ورزشی کارگران المردمجموعه  .4

 مجموعه ورزشی پارسیان .5

 مرکز آموزش عالی المرد .6

 تختی المرد 124بیمارستان  .7
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 (مجتمع صنایع آلومينيوم جنوب )سالکو 

میالدی در راستای اهداف توسعه صنایع  2003  صنایع آلومینیوم جنوب)سالکو(درسالمجتمعشرکت

 ساخت طریق از کشور گازی  بهینه از منابع عظیمو استفاده  صادراتگسترش انرژی بر و با هدف 

 یبی یک میلیون تن در سال در سه فاز جداگانه تاسیس شد.تقر ظرفیت با آلومینیوم ذوب کارخانه

درصد آن متعلق به  49غدیر و  گذاریسرمایهدرصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت  51

 .باشدمی)ایمیدرو(  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در گرفتن قرار و کشور در آلومینیوم کننده تولید بزرگترین به شدن تبدیل شرکت چشم انداز این 

 ایجاد جهت یومآلومین تولید ظرفیت توسعه طریق از میانه خاور در آلومینیوم برتر کننده تولید 4 جمع

قرارداد این شرکت به   بازارهای صادراتی است.ی و دسترسی به انرژ بخش در افزودهارزش

 ژانویه در آن اسنادی اعتبار و استشده منعقد چین  NFC شرکت با 2011 سال در EPCF صورت

 واقع المرد بر انرژی صنایع ویژه منطقه در طرح این. است گردیده فعال میالدی 2015 سال

، شمش خالصهزار تن  144شامل تولید ساالنه کارخانه آلومینیوم جنوب  . محصوالتاستشده
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رسد. نفر می 1900اشتغالزایی مستقیم این کارخانه به ظرفیت  .باشدمی هزار تن بیلت و اسلب 156

 این طرح در سفر آتی ریاست جمهوری به استان فارس افتتاح خواهد شد.

 

 

  دارگله –عالمرودشت "و   "خنج -المرد"بهسازی و نوسازی محور" 

 



            212                           استان فارس یاقتصاد یهاوطرح یعمران یهاپروژه دیگزارش بازد
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 خنج )تونل شهيد باقری(-تصاویر مربوط به  قطعه یک محور المرد

 پارسيان -آزاد راه المرد 

های حیاتی راه یکی از شاهراه این آزاد

ه ببر المرد اتصال منطقه انرژی

منطقه استراتژیک پارسیان و 

همچنین بزرگترین اسکله تخصصی 

در حال ساخت کشور در منطقه 

. این پروژه به بخش عسلویه است

خصوصی واگذار شده و روند اجرایی 

 . باشدمیمتوقف  حاضردرحالآن 

کیلومتر شامل سه خط رفت و  45حدود  طولبهپارسیان  -آزادراه المرد براساس مستندات اولیه

سه خط برگشت با برآورد 

 600هزار و  3تقریبی 

میلیارد  360میلیارد ریال )

 گذارتومان( توسط سرمایه

خصوصی و تحت بخش

نظارت معاونت ساخت و 

ها ساخته توسعه آزادراه

 شود.می
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 مجموعه ورزشی کارگران المرد 

 

 

 

 

 

مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استخر سرپوشیده به نام زنی و ساخت مراسم کلنگ

و ساخت این مجموعه از محل مصوبات  ه آغاز شد 1387شهرستان المرد در دهه فجر سال 

 حاضردرحاله است. این مجموعه بود 86نخستین سفر ریاست جمهوری به این شهرستان در سال 

ی قابل هادرصد پیشرفت فیزیکی در فهرست طرح 50میلیون ریال و   7000با صرف هزینه 

 واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد.

 

 جموعه ورزشی پارسيانم 

گ مجموعه بزر

 3پارسیان المرد در  ورزشی

هکتار زمین و زیربنای 

متر احداث  6500

مجموعه این  است.شده

شامل یک سالن سرپوشیده 

چند منظوره با ظرفیت 

تماشاچی،  2500حضور 
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های مختلف ورزشی و سالن تخصصی برای فعالیت رشته 6استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی، 

میلیارد تومان از محل  40زرگ و بین المللی با اعتبار این مجموعه ب .های اداری استساختمان

. اعتبار مورد نیاز برای خرید انشعاب آب استهای عمرانی وزارت نفت احداث شدهاعتبارات طرح

 میلیارد ریال است. 2مبلغ 

 

 مرکز آموزش عالی المرد 

. استشدهاز محل اعتبارات ملی آغاز   1393در اواخر سال  مرکز آموزش عالی المردپروژه ساخت 

میلیون  6499این پروژه از محل اعتبارات ملی با ویژگی استانی معادل  1398اعتبار مصوب سال 

دانشجوی دختر و پسر در این مرکز درحال تحصیل  600بیش از  حاضردرحال.  باشدمیریال 

و حصارکشی مرکز مذکور مشکل فعلی این مرکز کمبود اعتبار جهت محوطه سازی  .باشندمی

 .باشدمی
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  تختخوابی المرد 124بيمارستان 

های ویژه، بستری، جراحی، است که بخش یدرصد 80این بیمارستان دارای پیشرفت فیزیکی 

اق عمل های اتاطفال، داخلی، اتفاقات، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و رادیولوژی به اتمام رسیده و بخش

 نماید. می زودی شروع به کارو زایشگاه نیز به

شکی توسط دانشگاه علوم پز 91هزار متر مربع در سال  11به متراژ بیمارستان المرد با زیربنایی 

ادامه آن روند ساخت  یکی از خیرین،توسط  1396و در سال هشیراز کلنگ زنی و اسکلت آن بنا شد

اتاق  4تختخوابی شامل  124درصد است. این بیمارستان  85 فیزیکی آن در حدود و پیشرفت هیافت

 سیوای ان تخت چهار و مجزا تخت هشت هرکدام با سیوای و یو سی سی بخش دو عمل مجزا، 

 به مردان و زنان  پی و داخلیای زادان و دو بخش بستری جراحی مردان و زنان به صورت وینو

 مجهز، آزمایشگاه و پشتیبانی و اداری بخش دو و زایشگاه و اطفال و پیای وی و مجزا صورت

 کمیلت از پس که است موتورخانه و همایش یهاسالن آشپزخانه، داروخانه، فیزیوتراپی، رادیولوژی،

 آن اقدام خواهد کرد.اندازی ختمان، وزارت بهداشت در تجهیز و راهسا
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 شهرستان مرودشت

کل مساحت  % 8/3کیلومترمربع،  4649شهرستان مرودشت به مرکزیت شهر مرودشت با وسعت 

 و بیدخرمهای . این شهرستان از شمال به شهرستاناستدادهاستان فارس را به خود اختصاص 

ای هاقلید، از غرب به شهرستان سپیدان، از جنوب به شهرستان شیراز و از شرق به شهرستان

درصد از مساحت 3/8کیلومتر مربع ) 4649آن در حدود  وسعت شود.محدود می پاسارگادارسنجان و 

شهر )مرودشت،سیدان ،رامجرد  7بخش و 5شامل آخرین تقسیمات کشوری  براساسبوده و  استان(

. بر پایه نتایج باشدمی آبادی مسکونی186دهستان و 15یمن ،مشهد بیلو،فاروق ،زنگی آباد( و ،خان

 6/6معادل ) نفر هزار 323شهرستان بالغ بر  جمعیت1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نیز درصد جمعیت  48شهری و در نقاطدرصد  52که از این تعداد،است ده( بودرصد جمعیت استان

 .انددهروستایی سکنی گزی در نواحی
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 :قابليتهای و نقاط قوت و امکانات عمده شهرستان مرودشت

 .نزدیکی به مرکز استان   -

 فرا ملی.و تاریخی ارزشمند در سطح ملی  –فرهنگی و ی طبیعی هاراثیمبرخورداری از    -

 بستر توسعۀ گردشگری . عنوانبهمناسب  شبکۀ ارتباطیو ی دسترسی هاراهاز  برخورداری  -

 .استاندارد الزم و دارایی امنطقهبا کارکرد مندی شهرستان مرودشت از بیمارستان بهره  -

 تهران. -اصفهان -راه آهن شیراز ی باجوارهم -

و به ویژه واقع شدن در مسیر ی چهارخطۀ اصلی ملی هاو راهمندی از شبکۀ بزرگراهی بهره  –

 . اصفهان-شیراز

  .دومین شهرستان صنعتی استان پس از شیراز   -

 وی صنایع غذایی، صنایع برق هامجتمعصنایع مادر و بزرگ نظیر مجتمع پتروشیمی،  وجود  -

 فلزی.غیرالکترونیک و کانی 

 . مرتبطی و صنایع سازچرمی دامی، هافراوردهامکان ایجاد صنایع و   -

وستایی سایر به ویژه در مناطق رو یچه، گبه، زیلو، جاجیم رایج بودن صنایع دستی نظیر قالی، قال -

  .و عشایری

 خاک رس.و  تیمرمرفلزی همانند آهک، سنگ الشه و غیرمعادن کانی  -

و داشتن ظرفیت باالی عملکرد در  جهت رونق کشاورزیبسیار حاصلخیز  برخورداری اراضی -

ت، ی بزرگی نظیر قند مرودشهاکارخانهت هکتار در بسیاری از محصوالت زراعی و باغی توانسته اس

 هاخوشهصنایع مشابه را در خود جای دهد . ایجاد و  گوجهربو  تجای تولید کنسرو هامجتمعانواع 

 توسعه صنعتی شهرستان را تشدید نماید. تواندیمی صنعتی در این زمینه هارهیزنجو 

 شهرستان.ی آبیاری آن در سطح هاشبکهوجود سد درودزن و  -
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 استان و کشور. در در تولید گندم و ذرت و برخی از غالت باالی هارتبهدارا بودن  -

ی، پرورش ماکیان، زنبور عسل، دام بزرگ، دام اگلخانهی زراعی، باغی، هاتیفعالداشتن انواع   -

 کرم ابریشم.و کوچک 

 ای نسبت به استان جایگاهدانهدر ترکیب کشت محصوالت زراعی در شهرستان غالت، برنج و ذرت   -

 ای دارند.ویژه

 ای دارد.در محصوالت باغی سیب و گردو و بادام نسبت به استان جایگاه ویژه  -

روی انسانی پس از شهرستان شیراز و از نظر جمعیت و نی در سطح استان دارا بودن رتبه دوم  -

 درصدی از مساحت استان. 8.34سهم 

درجه سانتیگراد  2/6درجه سانتیگراد در تابستان و  29معتدل با دمای حدود داشتن آب و هوای   -

 در زمستان .

 مناسب )بیکربنات با امالح بسیار کم(. با کیفیتآب  برخورداری از -

 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

و  گردیبومعدم استفاده از ظرفیت گردشگری و جذب توریست و توسعه مراکز  -1

 ی ناشی از ضوابط تخت جمشید هامحدودیت

قع در شرق شهر اروستاهای و ویژه به جوارهمب شهر مرودشت و روستاهای آب شرتآمین  -2

 نفر( 25000روستا با جمعیت  29دشت )مرو

 جنوب آنروستای واقع در  16آب شرب شهر رامجرد و  -3

ی کامفیروز شمالی و جنوبی هاادامه و تکمیل محور چهار خطه پل خان به درودزن و بخش -4

 و درادامه ارتباط آن با آزادراه شیراز به اصفهان

ش رجب تا قاجرای چهار خطه ادامه مرودشت از نقش رجب تا شهرستان ارسنجان و از ن -5

 شهر سیدان

 احداث کمربندی ضلع غربی و شرقی شهر مرودشت  -6
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 ایستگاه راه آهن مرودشت -7

 دفع آبهای سطحی شهر مرودشت -8

 کیلومتر اجرای شبکه باقی مانده  250تکمیل فاضالب شهر مرودشت که بالغ بر   -9

 خشکسالی و معضالت ناشی از آن در بخش کشاورزی  -10

و ع صنایاندازی احداث و راهوسعه شهرک صنعتی فتح آباد و ایجاد فضای مناسب جهت ت -11

 آب شهرکتآمین 

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 40بیمارستان جدید مرودشت که بالغ بر اندازی تکمیل و راه -12

درصد  75شهر سیدان که بیش تختخوابی  10درمانی  –مرکز بهداشتی اندازی تکمیل و راه -13

 پیشرفت فیزیکی دارد

 مورد نیاز سرمایه در گردش تینا با تآمینانه بیسکویت کارخ مجدداندازی راه -14

واحد صنعتی  گذارسرمایهذب رسیدگی به رفع مشکالت بدهکاریهای بانکی و عدم ج -15

 آزمایش

 ری شهر مرودشتی مسافر بهاتکمیل پایانه -16

 تکمیل ورزشگاه کارگران -17

 تکمیل استخر دانش آموزی مرودشت -18

 احداث پارک بانوان -19

  احداث فرهنگسرای بزرگ مرودشت -20

 احداث موزه تاریخی مرکزی مرودشت -21

 ساماندهی بوستان پردیس تخت جمشید به منظور ایجاد بازارچه صنایع دستی و اقامتی -22

 ی کشاورزیهااحداث میادین عرضه میوه و تره بار و محصوالت و فرآورده -23

 ی فاضالب به کشاورزیهای و خروجیانتقال پساب فاضالب شهر مرودشت به پتروشیم -24
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 ی مهم شهرستان هاپروژه

مرودشت ،کمربندی شیراز  -سعادت شهر -صفاشهر  -سورمق  -احداث باند دوم  شهرضا  -

 سه راهی تخت جمشید -وپل خان 

 ارسنجان –تخت طاوس  -بهسازی راه اصلی مرودشت  -

 درودزن  -بهسازی راه اصلی مرودشت  -

 ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی درودزن -

 تختخوابی مرودشت 160احداث بیمارستان  -

 پروژه آبرسانی به شهر مرودشت از سد درودزن  -

 تختی سیدان 10تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی  -

 تکمیل استخر دانش آموزی مرودشت -

 احداث مجتمع فرهنگی و هنری مرودشت -

 مرمت تخت جمشید و پاسارگادحفظ و  -

 پروژه خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شهر شیراز -

 مرودشت اه کارگران پروژه  تکمیل ورزشگ -

 

   :ی بازدید شدههاپروژه

  تختی مرودشت 160بيمارستان: 

 ، شرکت مادر تخصصی وزارت بهداشت: مجری  ،تخت 160: تعداد تخت ، 1393: سال شروع

 شرکت ایران رامپ: پيمانکار

 میلیون ریال 495000 :مبلغ قرارداد ، پایاب طرح: مشاور

 

 طرح به 97در سال  ارس اجراء گردیده وتوسط دانشگاه علوم پزشکی ف پروژه ،96پایان سال تا 

پیشرفت  .گردیده استخصصی وزارت بهداشت و تحویل شرکت مادر ت تبدیلملی پیوست قانون 
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درصد و مربوط به اجرای اسکلت بتنی و پوشش سقف و دیوار چینی و اجرای  50 پروژهفیزیکی 

میلیون ریال  34800مبلغ  1398اعتبار ابالغی سال  .باشدمیقسمتی از تاسیسات ساختمان اصلی 

میلیون ریال آن تخصیص داده  870کنون مبلغ ی پیوست قانون ابالغ شده و تااز محل اعتبارات مل

نما ، هانصب درب و پنجه، سقف کاذب، نازک کاری: مانده پروژه شاملکارهای باقی .استشده

 خرید و نصب، تاسیسات و احداث و تجهیز موتورخانه نقاشی و تکمیل، اجرای سرامیک، سازی

نی و نگهبا، سیستم سرمایشی و گرمایشی و احداث ساختمانهای جنبی ) پانسیون پزشکان

 زباله سوز و پست برق و گاز و، فاضالب خانهتصفیه، بوالنسهاپارکینگ خودروها و آم، سرایداری

 .(باشدمیو محوطه سازی کشی خرید انشعابات و اجرای حصار

 .باشدمیمیلیون ریال   500000بالغ بر : ی از پروژهبرداربهرهاعتبار مورد نیاز جهت اتمام و 

 

 پروژه  حفاظت و آماده سازی و مرمت تخت جمشيد و پاسارگاد 

ی و سازکفین کاال، نصب، تأم مربع متر 32087: حجم عمليات       1396 : سال شروع

 متر 3050ساماندهی مسیر ورودی در طول 

 شرکت راه و: پيمانکار    گردشگری و صنایع دستی کشور، وزارت میراث فرهنگی : مجری

 ساختمان ساها سازه

میلیون ریال  19.463به  قراردادبا احتساب افزایش حجم مبلغ  میلیون ریال ) 16.805: مبلغ قرارداد

 (رسیده است

 35: پيشرفت فيزیکی        میلیون ریال   50.000 : 1397بار هزینه شده تا پایان سال اعت

  درصد 

 نصب تک لبه، یزیربتنکنی و کوبیدن خاک، یپ: 1397تا پایان سال  شدهانجاماهم عمليات 

 تاررمقویژه معلولین ) طبق ضوابط و  پوشکفساخته، نصب یشپ پوشکفنصب ، و کانیو

رو یادهپ پوشکفی شانه خاکی، نصب موانع حرکت خودرو در بسترساز، ی مسیر معلولین(سازمناسب

 کانیو و کف پوش مورد نیاز پروژه .، متر و خرید مصالح اعم از تک لبه  550در طول 
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میلیون  61.000 :1398تخصيص                یلیون ریالم 110.000: 1398اعتبار مصوب  

 ریال

، کنی و کانال کنیپی، نصب تک لبه، عملیات اجرای نصب کفپوش: اهم کارهای باقيمانده

بتن ، ی بتن مسلح ( خاکریزی و کوبیدن تا رسیدن به تراکم مورد نیازهاگذاری ) کاروگیت و لولهلوله

 مترمربع 25.000 متراژنورپردازی و ساماندهی فضای سبز و درختان حاشیه محور به ، ریزی )بتن مگر(

 متر. 2500در طول 

 .باشدمیمیلیون ریال  40.000جهت اتمام و بهر برداری از پروژه بالغ بر  : يازن مورداعتبار 

 

  شهرشيراز به آبرسانی دوم خط خانهتصفيهپروژه: 

: یبرداربهرهدوره ماه از تاریخ شروع       20: دوره ساخت       1395اسفند ماه : سال شروع
 سال از تاریخ اتمام  20

ت شرک: خریدار آب             شرکت فرابرد –شرکت تولیدی صنعتی فراسان : گذارسرمایه
 فارسای سهامی آب منطقه

 شرکت فرا آب خروشان درودزن: پيمانکار

 درصد  87: شرفت فيزیکیپ                                      مهندسین آبسار فارس: مشاور

متر مکعب  3شیراز به میزان حداکثر  به شهر آبرسانی دوم خط خانهتصفیه: مشخصات فنی پروژه

یکی با تصفیه فیز، در ثانیه به روش انعقاد و لخته سازی و شناور سازی با استفاده از هوای محلول

ماه در  20زدایی با استفاده از محلول کلر با مدت دوره احداث ثقلی و گند استفاده از فیلتر شنی

دستگاه حوضچه دفع ) ته نشین ( هرکدام به ابعاد  9شامل  خانهتصفیه. باشدمیدست اجراء 

  12*5*3دستگاه فیلتر شنی به ابعاد  27و  17*10*4.3
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زی تعمیر و نگهداری و بازسا، راهبردیمدیریت ، یبرداربهره، مهندسی، توضیح اینکه تامین مالی

 . باشدمیدر دست انجام  BOTشیراز به روش  از سد درود زن به شهر آبرسانی دوم خط خانهتصفیه

که  باشدمیمیلیون ریال  174000الزم به ذکر است میزان تعهد دولت در اجرای این پروژه مبلغ 

میلیون ریال آن پرداخت گردیده است. ضمنا  خرید تضمینی آب از  130000مبلغ  تاکنون

 .باشدمیریال مورد توافق طرفین  2940توسط دولت با قیمت پایه هر متر مکعب  گذارسرمایه

 

  تکميل استخر دانش آموزی مرودشت  پروژه 

 :پيمانکار              فارساداره کل نوسازی مدارس استان : مجری               1397: سال شروع

 شرکت فوالد پی

متر مربع  1000متر طول و محوطه سازی  220متر مربع ) به انضمام دیوارکشی  2210: زیربناء

) 

میلیون   72768: مبلغ پيماندرصد در حد اجرای فونداسیون              20: پيشرفت فيزیکی

 ریال 

میلیون ریال از  624) : میلیون ریال شامل10624:  1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال 

 میلیون ریال از محل اعتبارت ملی نوسازی مدارس 10000محل توازن و 

یلیون ریال از محل توازن و م12000ل شامل: )ریامیلیون 21000:  1398اعتبار ابالغی سال 

 (میلیون ریال از محل اعتبارت ملی نوسازی مدارس 9000

 2300میلیون ریال از محل توازن و  3600) : میلیون ریال شامل  5900 :1398تخصيص سال 

 (میلیون ریال از محل اعتبارت ملی نوسازی 

اجرای بخش اداری و ، اجرای موتورخانه، اجرای سوله، تکمیل کاسه استخر: کارهای باقيمانده

 سالن ورزشی جنبی 

 میلیون ریال  56244 : ی از پروژهبرداربهرهاعتبار مورد نياز جهت اتمام و 
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توضیح اینکه طبق توافقات انجام شده این پروژه از محل اعتبارات ملی دستگاه اجرایی و کمکهای 

 ی خواهد رسید.برداربهرهاستانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین و به 

 

  پروژه  تکميل ورزشگاه کارگران  مرودشت 

کار و ، اداره کل تعاون: مجری                                                     1373: سال شروع
 رفاه اجتماعی استان فارس

متر طول و  1540متر مربع ساختمانی به انضمام دیوارکشی  2500: حجم عمليات پروژه شامل
 متر مربع  22045محوطه سازی 

چمن مصنوعی فوتسال ، درصد ) کارهای انجام شده اجرای زمین تنیس  60: پيشرفت فيزیکی
محوطه که در سالهای قبل کشی و خیابانکشی واجرای رختکن و ساختمان اداری و اجرای دیوار

 اجراء گردیده (            
 میلیون ریال 19807 : 1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال 

صنوعی ن متکمیل سالن ورزشی چند منظوره و بازسازی زمین فوتبال به چم: کارهای باقيمانده
 .باشدمیو احداث استخر ورزشی روباز 

 میلیون ریال از محل اعتبارات توازن  8000 : 1398اعتبار ابالغی سال 
 میلیون ریال   57600: ی از پروژهبرداربهرهاعتبار مورد نياز جهت اتمام و 

  درود زن  –پروژه احداث بزرگراه مرودشت 

                     اداره کل راه و شهرسازی استان فارس: مجری                      1390: سال شروع
          کیلومتر   45: طول مسير                        آریا مسیر پارس  پيمانکار:

 کیلومتر 15: طول در دست اجرا                   کیلومتر    30: ی شدهبرداربهرهطول 
میلیون  140000) : میلیون ریال شامل 510000 غ پيمان:مبلدرصد          65 فت فيزیکی:پيشر

 میلیون ریال( 370000ریال + 
            میلیون ریال 588000  :1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال 

 میلیون ریال 74000 : 1398اعتبار ابالغی سال  
                                   میلیون ریال  39000  :1398تخصيص سال 

 میلیون ریال 480000 : اعتبار مورد نياز جهت اتمام
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 لطوبهدرودزن  -اداره کل راه و شهرسازی استان فارس عملیات اجرایی پروژه حد فاصل مرودشت 
کیلومتر آن اتمام و در حال  30در دو قطعه شروع نموده که تاکنون  1390کیلومتر را در سال  45

کیلومتر دیگر نیز با وجود معارضین در حال پیگیری و انجام است که  15و  باشدمیی برداربهره
کیلومتر  15در صورت تامین اعتبار کافی و تامین قیر مورد نیاز از  98میشود تا پایان سال  بینیپیش

کیلومتر باقیمانده نیز در  3ی برسد و برداربهرهکیلومتر اتمام و به  12در دست اجراء مذکورحدود  
 عملیاتی گردد. 99گاز و پتروشیمی ( در سال ، برق، ت رفع مشکالت معارضین ) ادارات آبصور

کیلومتر  45اداره کل راه و شهرسازی فارس درخواست افزایش طول پروژه را از    1398در سال 
کیلومتر عالوه بر مسیر  25  طولبهاصفهان  –شیراز  کیلومتر حد فاصل درودزن به آزاد راه 70به 

کیلومتر نموده و ظاهرا سازمان برنامه و بودجه  45 طولبهدرودزن  –بلی پروژه بزرگراه مرودشت ق
کشور نیز با درخواست مذکور موافقت کرده و دستگاه اجرایی نیز در این راستا کار انجام مطالعات 
 توجیهی و امکان سنجی تکمیلی مسیر مذکور را به مهندسین مشاور آرا طرح رویان جهت اخذ

. ضمنا بر آورد ریالی اجرای افزایش حجم مذکور نیز به طور است دهواگذار نمو 23مجوز ماده 
که پس از اتمام دقیق مطالعات مشخص و به سرجمع  باشدمیمیلیون ریال   750000تقریب حدود 

 اعتبار مورد نیاز پروژه اضافه خواهد گردید.

  شيرازپروژه خط دوم آبرسانی از سد درود زن به شهر 

                  شرکت آب منطقه ای فارس دستگاه اجرایی:                       شیراز – مرودشتمحل اجرا: 

                                                1399 ی(:برداربهرهتاریخ برآورد خاتمه)تاریخ برآورد                 1380 تاریخ) شروع(:

                    شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن: مشاور طرح           % 82 فيزیکی:درصد پيشرفت 

 ریال                میلیارد  1932: مبلغ قرارداد                         قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء: پيمانکار

ریالمیلیارد   4090: 1397اعتبار هزینه شده تا پایان سال   

ریالمیلیارد   478: 1398تخصيص سال            ریالمیلیارد   841: 1398اعتبار مصوب   

 2000مبلغ : جهت اتمام 1398اعتبار مورد نياز در صورت تخصيص کامل در سال 

 . )صرفا جهت خط دوم(باشدمیمیلیارد ریال 

 شیراز شهر به آب ثانیه در مکعب متر سه انتقال : هدف کمی طرح
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 مشخصات فنی طرح:خالصه 

 هب خانهتصفیه – فوالدی لوله کیلومتر 77 طولبه آباد معالی مخازن درود زن به سد از انتقال خط
 عبور تونل – بار 25 کار فشار و مترمکعب 3 ظرفیت به خانه تلمبه - ثانیه در مترمکعب 3 ظرفیت

 ظرفیت به بتنی آب ذخیره مخزن 3 احداث – متر 4500 حدود طولبه سرویس جاده و لوله خط
 مکعب متر هزار 20 کدام هر

 ميزان تملک اراضی طرح:

درصد از مسیر تملک گردیده و علت عدم تملک تغییر اعتبارات از نقدی به اسناد و اوراق  15حدود 
 بوده است.

 اهم اقدامات انجام شده تاکنون:

-از دیواره تونل %90الینینگ کف و –ی خط به کارگاه آبرسانی شیراز هاخرید و حمل الکترو پمپ
 کیلومتر از خط لوله 62اجرای 

 اهم اقدامات باقی مانده:

 پمپاژ و ایستگاه خانه تصفیه کامل اجرایتکمیل و  گذاری، لوله عملیات تکمیل
 انتقال خط اندازی وراه ،تست رسانی ،آبگیری برق عملیات

 توضيحات تکميلی و مشکالت طرح:

 عصنای وجود همچنین و اطراف روستاهای و شهرها توسعه و و شیراز شهر جمعیت رشدبه  باتوجه
 ارسفای منطقه آب شرکت اصلی یهادغدغه از شهر این آب تامین مسئله آن نزدیکی در مختلف

 تامین شهر حاشیه آبرفتی و آهکی یهاچاه و درودزن سد از شیراز شهر آب حاضردرحال. باشدمی
 داپی بهداشتی مشکالت هاچاه این مناسب حریم رعایت عدم و شهری رشد دلیلبه کهگرددمی

 تاف زیرزمین آب سطح زیاد برداشت دلیلبه همچنین انددهش خارج یبرداربهره چرخه از و کرده
 مدو خط احداث شده یاد مواردبه  باتوجه بنابراین. انددهکر پیدا یبرداربهره مشکالت و نموده

تر است و می بایست هرچه سریع گرفته قرار شرکت کاراین دستور در درودزن از شیراز به آبرسانی
 ی برسد.برداربهرهبه 

 – سرویس جاده کیلومتر 60اجرای –مخزن بیست هزار متر مکعبی 3 احداث -اتمام حفاری تونل 
 %90سیویل ایستگاه پمپاژ 
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تغییر -اعتبارات )الف-1پروژه:که دالیل تعویق است دهبو  96ی سال برداربهرهبرآورد اولیه موعد 
 هاتغییر شدید قیمت-2کمبود اعتبارات( -از نقدینگی به اسناد و اوراق ب

تغییرات شدید در نرخ ارز)بخشی از تجهیزات ایستگاه پمپاژ از خارج تهیه  - 1 : دیگر عوامل موثر
 .( استشده

 شیراالتتغییرات شدید قیمت مصالح و تجهیزات داخلی از جمله لوله و  -2 
آزادسازی  که درون شهر انجام خواهد شد برای آخر کیلومتر 15همکاری سایر ارگانها ذیربط جهت 

  ضروری است. مسیر
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 ممسنیشهرستان 

 و( 95هزار نفر )سرشماری سال  117مرکزیت شهر نورآباد با جمعیتی بالغ بر  هاین شهرستان ب

، حمدااستان کهگیلویه و بویرسپیدان و شهرستان کیلومتر مربع از شمال به  5438 مساحتی بالغ بر

شرق  بوشهر و ازاستان کازرون و شهرستان از جنوب به ، از غرب به بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

 مرکزی )شاملسه بخش این شهرستان از  .گرددمیشیراز و سپیدان محدود  هایشهرستان به

 است.تشکیل شده میالتیو بخش ماهور  زیاری، بخش دشمنوید(جا، طوایف بک

 های شهرستانقابليت

های فصلی و سیالبی مندی از منابع آب سطحی و امکان استفاده از جریانبهره -

 دلیل توپوگرافی کوهستانی شهرستان به
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ی از مزیت نسبی در تولید محصوالت دامی و دامپروری چون گوشت قرمز مندبهره -

های طبیعی درصد تولید استان( و ماهی از آب 6درصد تولید استان( عسل ) 10)

 درصد تولید استان( 70)

اهان ت و کشت گیکشت محصوالت جالیزی و توسعه کیفی این محصوالقابلیت  -

  توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی  دارویی و 

 نفت و امکان ایجاد صنایع وابسته مندی از معادن هرهب -

 و خط لوله سراسری گاز طبیعی .انتقال برق  بکه تولید ومندی از شبهره -

 

 شهرستان مهم یهاپروژه 

، "نورآباد -دالین"احداث راه اصلی، "گناوه -میشان -نورآباد"احداث راه اصلی -

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر ، "زنیانخان - مشایخ -نورآباد"احداث راه اصلی

 میالتونرسانی کالتون و مجموعه آب، نورآباد

 

 : سازمان رئيس با نشست در فرماندار توسط شده طرح موضوعات عمده

موارد مرتبط با حوزه بهداشت و ، مشکالت شهرستان در حوزه تأمین آب شرب -

 ونقلهای بخش حملپروژه و درمان

 

 ی بازدید شدههاروژهپ

 "يربابامن - ممسنی نورآباد راه احداث" و "کازرون – کنارتخته اصلی راه احداث 

 "گناوه -ميشان –

 جهت نادربیشتر ب ظرفیت از یبرداربهره و مرکز به جنوب ارتباطی کریدور لزوم توسعهبه  باتوجه 

 وانحس و همچنین کاهش وبویراحمدیلویهکهگ - خوزستان – بوشهر محور در کشور به کاال ترانزیت
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این طرح تعریف و اجرایی  ،زدایی زمان و محرومیت و انرژی در جوئی صرفه ،ای جاده تصادفات و

 درصد است. 25و پیشرفت ریالی آن  درصد 3/15طرح گردید. پیشرفت فیزیکی کلی 

 

 

 

 

 

 

 

  گناوه  –ميشان  –مسير نورآباد 

از  1398. اعتبار کل طرح در سال باشدمیصورت مشارکتی با وزارت نفت در حال اجرا این طرح به

میلیارد ریال است. مطالبات پیمانکار، آزمایشگاه و معارضین مسیر  70محل منابع عمومی بودجه 

میلیارد ریال اعتبار نیاز  3800گردد پروژه جهت اتمام به بینی میباشد و پیشمیمیلیارد ریال  132

 خواهد داشت.

ه ب ک بوده وقائمیه مشتر -بادآبا بزرگراه نور لومترکی 9 طولبهزار از نورآباد تا خومه -1

 . است دهی رسیبرداربهره

توسط شرکت  طرح انجام شده و کیلومتر مطالعات 80 طولبهاز خومه زار تا میشان  -2

 در دست بازنگری است. ساخت
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برداری لی احداث و به بهرهراه اصکیلومتر  8طول بهاز میشان تا سه راهی باباکالن  -3

 .باشدمیمیلیارد ریال  10و مطالبات پیمانکار بالغ بر است رسیده

کیلومتر توسط شرکت ساخت 13طول بهحکیمه بیراهی بیسه راهی باباکالن تا سه از  -4

 .باشدمیدر دست مطالعه 

 طولبه( حکیمهبیمیشان )از روستای تاج ملکی تا سه راهی بی -گناوه  2و  1قطعات   -5

در مرحله آن کیلومتر ابتدایی  15که  پیشرفت فیزیکی است % 17.68رای کیلومتر دا 36

بالغ روژه مطالبات پ .بازنگری است حالدر  36تا  15کیلومتر  گرید بوده و مطالعاتساب

 میلیارد ریال است. 12بر 

 –گوره  –گناوه "کیلومتر بر محور 13طول هتاج ملکی تا کمربندی گناوه ب یاز روستا -6

 ااجر حالمنطبق بوده و هم اکنون توسط راه و شهرسازی استان بوشهر در  "گچساران

 است.
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 نورآباد – دالين اصلی راه احداث 

های خوزستان و استان ربُعنوان میانهببوده و کیلومتر  69.5 مسیر طولو 1385سال شروع پروژه 

 است،ه شامل سه قطعروژه پنماید. و بویراحمد متصل مییلویه های فارس و کهگبوشهر را به استان

و مباحث علت ممانعت سازمان محیط زیست هولی قطعه دوم ب شدهقطعات اول و سوم اجرایی  

دقیقه  45 حداقل "نورآباد –شیراز "در صورت اجرای طرح، مسیر .باشدمیبالتکلیف محیطی زیست

  1398و در سال  استشدهریال هزینه میلیارد  272روژه تاکنون بالغ بر پدر این  ابد.ی کاهش می

کل ی فیزیکاست. پیشرفت روژه در قانون بودجه مصوب شدهپمیلیارد ریال اعتبار برای  15مبلغ 

 مطالبات)درصد پیشرفت فیزیکی  24کیلومتر  با  26طول هقطعه اول ب .باشدمی درصد 15.75  طرح

 26کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  32طول هو قطعه سوم نیز ب ( میلیارد ریال 38پیمانکار بالغ بر 

گردد جهت اتمام پروژه می بینیپیش .باشد( میمیلیارد ریال 16مطالبات پیمانکار برابر با ) درصد 

 نیاز خواهد بود.مورد میلیارد ریال  3350مبلغی در حدود 

 –دشت ارژن  –شيراز "و  "باباميدان -نورآباد -قائميه -شيراز" بزرگراه دوم باند

 "قائميه

 عنوان پروژه ردیف
  طول کل 
 (کيلومتر )

کل  ) کيلومتر(طول   

دست 

 اجرا

خاتمه 

  یافته
شروع 

 نشده

 0 0 26 26 راه اصلی دالين نوراباد قطعه اول 1

2 
 راه اصلی دالين نوراباد قطعه دوم

11.5 0 0 11.5 

3 
راه اصلی دالين نوراباد قطعه 

 سوم
32 32 0 0 

 11.5 0 58 69.5 جمع
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 جهت نادرب ظرفیت از بیشتر یبرداربهره و مرکز به جنوب ارتباطی کریدور باتوجه به لزوم توسعه

 انرژی در یجویصرفه ای،جاده تصادفات و سوانح چنین کاهشو هم در کشورداخل  به کاال ترانزیت

 - محور چهارخطه قائمیهاست. تعریف و اجرایی شدهاین طرح  مناطق زدایی زمان و محرومیت و

ورآباد ن –قائمیه  -کنارتخته  –دالکی  –کیلومتر بخشی از کریدور برازجان  5/26طول هبورآباد ن

تا پایان سال  میلیارد تومان آغاز گردید و 14.6 ی به مبلغقرارداد با 1389سال بابامیدان در  –

اجرای در  1394های انجام شده از سال داشته و با پیگیریی درصد 50پیشرفت فیزیکی  1393

از  98 در سالی رسید و برداربهرهکیلومتر از مسیر به  17 ،1395سال و در  عملیات تسریع گردید

دستگاه زیرگذر  8. ضمنا عملیات سازه ی رسیدبرداربهرهبه  )از نوراباد تا خومه زار( 9تا  0کیلومتر 

ی خروجی و ورودی زیرگذرهای هارمپ ه اتمام رسیده وزیرگذر ماشین رو ب دستگاه 3عابر پیاده و 

ی زیرگذر آنها به علت مشکالت معارض، تاسیساتی و ملکی تاکنون اجرایی هاماشین رو و پله

 جدید بارنیازمند اعتباقی مانده و نیوجرسی مسیر و احداث زیرگذرها نیز  است. تجهیزات تونل،شدهن

 .باشدمی

ی برداربهرهکیلومتر آن به  90کیلومتر است که  113 طولبه "قائمیه –دشت ارژن  –از شیر"مسیر

مانده در قالب دو قطعه کیلومتر باقی 23پیشرفت فیزیکی دارد و  % 80کل پروژه در حدود و رسیده 

و قطعه دوم درصد پیشرفت  77ای کیلومتر دار 12 طولبهکه قطعه اول  باشدمیدر حال انجام 

کیلومتر از قطعه اول الیه اول  3در  است . درصد پیشرفت فیزیکی 67دارای کیلومتر  11ل طوبه

دستگاه پل خاص تا مرحله سرستون به اتمام رسیده و تمامی تیرها نیز  5، آسفالت انجام گرفته

کیلومتر سابگرید  5. قطعه دوم نیز  استشدهکیلومتر نیز تا مرحله سابگرید اجرا  6و  استشدهساخته 

متر  180دو دستگاه تونل یکی مراحل خاکریزی و خاکبرداری است. و مابقی در  استشدهیک اجرا 

 متری الینینگ کامل شده و تونل دومی 180طور کامل حفاری و تونل ه متر ب 445و دیگری 

 200حدوده اتصال دو قطعه،اه ابرو در مدستگ 11. مجموعا استینگ شدهمتر الین 130طول به

نصب و اجرای دال  واست ب خاکریزی باقی ماندهمتر مکعهزار  140هزار متر مکعب خاکبرداری و 

یماندهِ هر دو قطعه، قرار است در قرارداد سفالت باقآدستگاه پل خاص و اجرای دو الیه بیس و  5

 متمم انجام گیرد.
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ی ابتدای هاپس از بارندگیباشد. میدرصد  92 درصد و قطعه دوم 116پیشرفت ریالی قطعه اول 

مکانیک خاک و های زمایشآی انتهای قطعه اول با انجام اهاو لغزش و رانش ترانشه 1398سال 

رارداد تکمیلی که می بایست در قگردید متر تصویب  300 طولبهبازنگری در طرح اولیه گالری 

چنین های اولیه هر دو قطعه و همری در قراردادبینی عملیلت پیکوپیشعدم به  باتوجه .اجرا شود

ها ها و تونلبینی کنار گذر پلای و عدم پیشصال راه روستایی کندهبینی دور برگردان و اتعدم پیش

ر وتوسط مشا حاضردرحالورد و آسریز عملیات اجرایی هر دو قطعه برو اتصال جاده قدیم و جدید 

منعقد  1398 تا پایان سالآنها قرارداد تکمیلی  گرددینی میبدیگری در مراحل تدقیق بوده و پیش

 .شود
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 شهرستان مهر

 براساس سرشماری مربع دارد.کیلومتر 2354 مساحتی حدودستان مُهر در جنوب استان فارس شهر

 50 در مناطق شهری وآن  درصد 50که است دهبو نفر  64827  جمعیت شهرستان  1395سال 

، دار و اسیر()وراوی، مرکزی، گلهبخش 4شهرستان دارای این در روستاها سکونت دارند. درصد نیز 

 ،مهر ،گله دارشهر ) 6دار، اسیر و دشت الله( و خوزی، مهر، ارودان، فال، گله،) وراویدهستان 8

 .باشدمی ( اسیر و فال خوزی، وراوی،

 

 ی شهرستانهاقابليت

 پاالیشگاه درحال احداث پاالیش سپهر پارسیان پاالیشگاه گاز پارسیان و  وجود -

  شناسائی در حال دنامعسایر ای و  معادن مهم معادن گچ، مارن، سنگ، آهک، نمک، ماسه  -

 ورها و مناطق بزرگ تولید انرژی کشسایتهمسایگی ر دشهرستان  مناسبموقعیت اقلیمی  -

 بنادر جنوبی کشور. های بزرگ بین استان وگذرگاهواقع شدن در -
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 زگان.ی بوشهر و هرمهانزدیکی به منابع گازی، نزدیکی به پاالیشگاه و فرودگاه در استان -

 ی از یک شهرک صنعتی و مجوز احداث یک شهرک دیگر در بخش گله دار .مندبهره -

 دسترسی مناسب جمعیت شهری وروستائی به خدمات اجتماعی وزیر بنائی . -

 امکان تجهز منابع مالی الزم برای توسعه توسط بخش خصوصی شهرستان  -

 ی مهم شهرستانهاپروژه

 دارالمیزان -احداث راه اصلی مهر -

 مهر تنگ گردشگری منطقه به مهر شهر دسترسی راه احداث -

 تأمین زیرساختهای شهرک صنعتی مهر -

 اسیر روستاهای بخش تأمین آب آشامیدنی مجموعه -

 مهر مجموعه ورزشی شهر -

 ی مهم اقتصادی و صنعتی شهرستانهاطرح

 پاالیشگاه گاز پارسیان -

 شرکت پاالیش سپهر پارسیان -

 شرکت پترو پیمان دانا -

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 

 بررسی مشکالت مربوط به پروژه تکمیل ساختمان فرمانداری. -

 صنعتی مهر.ی شهرک هابررسی مشکالت زیرساخت -

 تأمین اعتبار برای مرکز اسالمی فاطمیه مهر. -

ی در حال اجرای شهرستان در حوزه راه و شهرسازی، مسائل و هاوجود پروژهبه  باتوجه -

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هامشکالت این پروژه

 مهر شهرستان سطح در شده بازدید  یهاپروژه و هاطرح

 شرکت پاالیش سپهر پارسیان .1
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 شهرک صنعتی مهر  .2

 شرکت پترو پیمان دانا .3

 مجموعه ورزشی مهر .4

 دارالمیزان-ی در حال احداث محور مهرهاپل .5

 

 شرکت پاالیش پارسيان سپهر 

ی تامین خوراک صنعت پتروشیمی به منظور استحصال اتان از هایکی از طرح عنوانبهاین طرح 
یادشده در منطقه مُهر وجداسازی  گازهای خروجی پاالیشگاه گاز پارسیان با آب گیری گازهای

متان و سپس انتقال باقیمانده گازها از طریق خط لوله به عسلویه، جهت تفکیک اتان )و تزریق به 

 30به مخازن ذخیره در زمینی به مساحت  C5خط خوراک ( و ارسال محصوالت پروپان، بوتان و+

آغاز به کار  1393ویه در بهمن ماه هکتار در عسل 23هکتار واقع در شهرستان مُهر استان فارس و 
کرد.طرح فوق دارای واحدهای فرایندی، پست وخط انتقال برق، مخازن صادراتی، خط لوله 

 ی جانبی است.هاو واحد سرویس C2انتقال+
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پیشرفت فیزیکی  .را خواهد داشت اناتمیلیون متر مکعب  75ظرفیت تولیدی روزانه این پاالیشگاه 
درصد بوده و نیروی انسانی مستقیم مشغول به کار 76.5برابر  1398خرداد ماه کل پروژه تا پایان 

 ی از این طرح سالبرداربهرهبراساس برنامه ریزی انجام شده، تاریخ  نفر است . 1200دراین پروژه 
 .شودمیبرآورد  1399

 سهامداران

 درصد حقوقی

 30 گروه توسعه انرژی تدبیر

 30 گروه مالی پارسیان

 20 پارسنفت 

 19.7 تدبیر گذاریسرمایه

 زیر یک درصد توسعه صنعت نفت وگاز پرشیا

 زیر یک درصد توسعه حفاری تدبیر

 زیر یک درصد سایر

 100 کل
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  شهرک صنعتی مهر 

طغیان و توام با مخاطرات طبیعی است .  مشکالت زیست محیطی دارایشهرک صنعتی مهر 

احداث  گذاران است که هزینهچالش مهمی برای سرمایهشهرک ی در مجاورت این رودخانه

 دهد.گیری افزایش میبه میزان چشمواحدهای تولیدی را 

 

 شرکت پترو پيمان دانا 

 اریگذسرمایهشرکت پترو پیمان دانا با 

میلیارد تومانی بخش خصوصی در  500

پیشرفت  حاضردرحال .حال احداث است

درصد است و پس از  60 پروژهفیزیکی 

نفر بصورت  300ی برای برداربهره

غیرمستقیم  نفر بصورت 600مستقیم و 
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هزار لیتر در  300ملیون و  3هزار بشکه معادل  20ظرفیت پاالیشگاه  داشت. خواهدزایی اشتغال

 . باشدمیروز 

ه در شرایط ست کشامل ترکیبات سنگینتر از بوتان ااست که  میعانات گازیاین شرکت  مواد اولیه

. این ترکیبات با ارزش پس از تثبیت فشار بخار و تنظیم نقطه باشدمیآتمسفر دارای حالت مایع 

 .گرددمیشبنم به مخازن انتقال یافته و پس از ذخیره سازی به بازارهای جهانی عرضه 

انات ای میعشود عمدتاً حاوی حجم قابل مالحظهگاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می

گازی است. مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زیاد باشد. میعانات گازی به جریان 

شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته نشین هیدروکربنی مایع گفته می

ای رشود و عمدتاً از پنتان و هیدروکربنهای سنگینتر تشکیل شده و دادر گاز استخراجی یافت می

 دهد.و معموالً عاری از انواع فلزات است و تقریباً نیمی از آن را نفتا تشکیل می باشدمیگوگرد پایین 

های میعانات گازی بر خالف بوتان و پروپان نیازمند شرایط ویژه برای مایع ماندن نیستند و به شیوه

گاه نفت اس با پاالیشیق در. هستند …مختلف قادر به تبدیل به نفت سفید، بنزین، سوخت جت و

خام، در پاالیشگاه میعانات گازی، فرایندهای تبدیلی و پاالیشی کمتر است بنابراین هزینه 

شگاه نزدیک بودن به پاالی گذاری پاالیشگاه نفت خام است.گذاری آن نصف هزینه سرمایهسرمایه

میل و عدم تحدسترسی به نیروی متخصص در منطقه  گازی پارسیان و تامین خوراک بدون حمل

ستفاده ا  ،اولیه کیفیت خوراک  موقعیت مناسب پخش محصوالت، ی جانبی پرسنل اقماریهاهزینه

و تولید سرانه  GNPافزایش تولید سرانه ملی  از تکنولوژی جدید و ظرفیت فنی و مهندسی داخل

قیم بالغ بر مستغیرنفر و  200مستقیم بالغ بر زایی اشتغال جلوگیری از خام فروشیو GDPداخلی 

تولید ملی و حمایت ، افزایش ظرفیت تولید بنزین در داخل استان، هازیرساختتوسعه ، نفر 1000

جذب  ،خصوصی گذاریسرمایهایجاد انگیزه برای ، کاهش تصدی گری دولت، از کار و سرمایه ملی

  رود. نقاط قوت این طرح به شمار می عنوانبه ی خرد و مدیریت آنها در منطقههاسرمایه
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 شهدای صنعت نفت( جموعه ورزشی مهرم( 

 

 

 

 

 

 

میلیارد  15با اعتباری بالغ بر  هکتار و 8در زمینی به مساحت  مجموعه ورزشی شهرستان مهر

 نسال بانوان، ویژه سالن  ی عمرانی وزارت نفت شامل استخر سرپوشیده،هاتومان از محل طرح

و  زمین تنیس خاکی  4، خوابگاه ورزشی،تندرستی جاده بزرگ، مصنوعی چمن ورزشی، چندمنظوره

مواردی که  .باشدمیدرصد  20پیشرفت فیزیکی آن در حدود در حال ساخت بوده و  زمین تنیس 2

 در این پروژه انجام شده عبارتند از :

 اجرای فونداسیون، سازه فلزی و دیوارچینی سالن بانوان. -

 اجرای فونداسیون جانبی استخر.اجرای فونداسیون استخر سرپوشیده و همچنین  -

 اجرای کانال و آمادگی اجرای فونداسیون سالن مسابقاتی. -

 اجرای دیوار چینی کل مجموعه -

 میلیون ریال 150000کل اعتبار پروژه 

 میلیون ریال 20000: اعتبار هزینه شده
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 دارالميزان-مهر احداث راه اصلی 

هدف از عملیات احداث 

 -دارگله -محور مهر

دارالمیزان، برقراری 

ارتباط میان شهرهای 

مهر و المرد با بزرگراه 

فیروزآباد  -جم 

.امکان ارتباط باشدمی

مناطق صنعتی جنوبی 

استان، به خصوص چهار 

حوزه گازی کشف شده در این منطقه شامل تابناک، شانول، وراوی و هما، پاالیشگاه پارسیان 

اده شود. جشهرستان مهر و صنایع انرژی بر المرد با دیگر مناطق صنعتی کشور نیز فراهم می

به صورت محور دو خطه جدا نشده  باشدمیری موجود که در حال سرویس دهی به ترافیک عبو

که دارای مشخصات ضعیف و نامطلوب هندسی )از جهت عملکرد راه شریانی( بوده و از  باشدمی

مناطق مسکونی عبور می نماید که این مسایل ضرورت اقدامات الزم جهت تعریض یا بهسازی و 

اد ی اقتصهاروژه، از جمله پروژهافزایش مشخصات هندسی مسیر موجود را مشخص می سازد. این پ

سند پیشران توسعه استان فارس  171مقاومتی، مصوبات سفر ریاست جمهوری و مصوبات ردیف 

 .باشدمی

 مشخصات: 

 1388سال شروع: 

 کیلومتر 65: طول طرح )پروژه(

 دستگاه 163تعداد ابنیه فنی:  

 متری 45پل دو دهانه  دستگاه متری و یک 40.5پل دو دهانه  دستگاه یک ابنیه خاص:

 میلیارد ریال 155مطالبات پیمانکار و مشاور: 
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 میلیارد ریال 250اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه )بدون در نظر گرفتن مطالبات(: 

 درصد 98 : پیشرفت فیزیکی

 عملکرد پروژه: -

 گله حدفاصل واست دهرسی یبرداربهره به کیلومتر 25 طولبه دار گله تا از مهر باند دوم، احداث

  آن، مجموعاً طرفین راههای ( و متری 2*40 و 2*45 ) خاص پل دستگاه 2 احداث دارالمیزان،-دار

 اجرا در دست  دارالمیزان-دار گله حدفاصل( توپکا) رویه آسفالت  اجرای و نیز، کیلومتر  8 طولبه

 . باشدمی

 موانع و مشکالت :-

 کمبود اعتبار و عدم تخصیص مناسب اعتبارات 
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 ریزشهرستان نی

درخشان، با مردمانی اصیل و فرهنگی پویا، ای ریز با قدمتی چندهزار ساله، گذشتهشهرستان نی     

ی مواهب این منطقه همه فردمنحصربهفیای ریشه در تاریخ شکوهمند ایران زمین دارد. جغرا

، اقلیم آن استدادهجا در خود جای رودخانه، جنگل، کویر، کوه، سرما، گرما( را یکطبیعی)دریاچه، 

اش ی رؤیاییهااغات میوه و کوچه باغریز را به بنیطوری است که خواستگاه انواع درختان است. 

خانه فارس تبدیل کرده هایش و رز کوهستانش آن را به شربتی باغشناسند. شهد شیرن میوهمی

در  ریزنی ترین نوع موجود است.تاست. انجیر و بادام آن از مرغوبهمریز در جهان بیانار نیاست. 

 .کیلومتری شرق شیراز واقع است 230فاصله حدود 

شهرستان  ، از شمال شرقی بهاستان یزد شهرستان خاتمبه  ریز از شمالشهرستان نی

استان  آبادشهرستان حاجی ، از جنوب شرقی بهاستان کرمان بابک شهرستان شهر و سیرجان

و از شمال غربی  شهرستان استهبان ، از غرب بهشهرستان داراب ، از جنوب بههرمزگان

 1795 ر یز از سطح دریانیشهر  ارتفاع .شودمحدود می شهرستان بختگان و شهرستان خرامه به

مرکزی  -1 ) ر مربع دارای سه بخشکیلومت 7060حدود  مساحتیریز  با نیشهرستان است.  متر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
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بخش پشتکوه به مرکزیت  -3 بخش قطرویه به مرکزیت شهر قطرویه و-2ز به مرکزیت شهر نی ری

است دهبو نفر 113291جمعیت شهرستان  1395سرشماری سال  براساس .باشدمی (شهر مشکان

 "نبختگا"تاسیسستان و ایجاد شهرستان تازه از شهر "آباده طشک"که پس از جدایی بخش 

شهرستان تازه تاسیس  بختگان به مرکزیت آباده  کاهش یافت. نفر 81067جمعیت شهرستان به 

معیت و شامل دو بخش مرکزی و حنا ج 32224کیلومتر مربع دارای   3727طشک با وسعتی حدود

 .باشدمی

 

 ی شهرستان:هاقابليت

ولید ترتبه دوم ، رتبه اول تولید انار در کشور، هکتار کشت گلخانه 9، هکتار باغ آبی و دیم هزار 22

 رتبه اول بادام و پسته در استان فارس ،انجیر در کشور

که عمده معادن  (تنمیلیون  20) با تخمین معادن سنگ چینی ترین ذخائر و غنی برخورداری از

و پودر میکرونیزه ولید پودر سنگ کارخانه ت 15وجود قرار دارد.  در دو منطقه تنگ حنا و چاه سوارآغا

نقطه، تل  4در معادن سیلیس وجود عمده .  ساخت شومینه و آثار هنری کارخانه سنگبری/ 250،

رز و منطقه های الیدر دامنه کوهمعادن مرمریت وجود . چشمه انجیر، دهچاه و بیدخلو ، دراز غوری

و  ایرسوبات دریاچه، گرانیت، و ماسه شن، آهک. وجود معادن  مرمریت کرمهرگان از نوع 

  منگنز و نقره، طال، آهن، کرومیتکانسارهای فلزی شامل: 

چون  ییهاود تفرجگاهوج، بختگاندریاچه و  پارک ملی بهرام گورو  وجود منطقه نمونه گردشگری

بناهایی وجود ، های واژگون مشکاناللههای وهوای دشت، منطقه بکر و خوش آبریزپلنگان نی

یدات تنوع تول، انددهمیراث فرهنگی ثبت ش عنوانبهکه ریزی مقبره احمد نی جامع کبیر،ن مسجد چو

 بافیسرامیک، معرق، مشبک کاری، چاقوسازی، فرش و گلیم، سفالصنایع دستی از جمله 

 عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان: 
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 فوالد نی ریزکارخانه به  پهنه معدنی بهرام گورمشکل عدم واگذاری  -

ه ال آبرسانی بو اجرای خط انتق آب شرب سد چشمه عاشق خانهتصفیهدرخواست اجرای  -

 190 طولبهریز، مشکان، آباده طشک و روستاهای مسیر انتقال شهرهای قطرویه، نی

 کیلومتر

الیگردنه "کیلومتر  19)موضوع  "سیرجان -ریزنی"شکالت مربوط به پروژه بزرگراه م -

 به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت(  "ریز

 "نی ریز -استهبان"مسأله رانش زمین در مسیر جاده  -

 )فاقد شانه( "تم شولی"جاده مشکالت مربوط به  -

که یک پروژه مشارکتی بنیاد برکت و وزارت بهداشت است. پروژه  ریزبیمارستان جدید نی -

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 80

 و ضرورت تکمیل ساختمان ریزساختمان فرمانداری نیه مشکالت مربوط ب -

آن  کیلومتر 3است. پروژه فاقد کد ( که گردنه نقاره خانه)  "نی ریز -مشکان"پروژه راه  -

 آماده آسفالت است. نیز کیلومتر  9 آسفالت شده و

 

 ی مهم شهرستان:هاپروژ

میلیون متر  62 مخزن سد = حجم ) سد سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی -1

 (مکعب

  "سیرجان -قطرویه -استهبان –فسا  محور  باند دوم"احداث  -2

 درصد پیشرفت( 8متر حدود  600ریز )روگذر ورودی شهر نی -

 درصدپیشرفت( 90د کیلومتر حدو 19) از پلیس راه تا سه راهی مشکان)گردنه رایرز( -

 فیزیکی(کیلومتر  بدون پیشرفت  10سه راهی مشکان تا گردنه چاه سبز) -
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 (فیزیکی پیشرفت بدون  کیلومتر 50)سیرجان تا قطرویه -3

  "فسا–استهبان -ریزنی-گهرراه آهن گل" احداث -4

 هریز عملیاتی نشدگهر تا نیکیلومتر حد فاصل گل 155کیلومتر در استان فارس قرار دارد که  315)

 در حال اجراست ( "شیراز –سروستان  –فسا  - استهبان – نی ریز"حدفاصل  4و 3ولی قطعات 

 درصد پیشرفت فیزیکی 15با  "ریزتاسیسات فاضالب شهر نی"پروژه  -5

از محل اعتبار بنیاد برکت و وزارت خانه با  "ریزخوابی نیتخت  120بیمارستان "احداث  -6

 درصد پیشرفت فیزیکی  80

 (  شرکت مزرعه سبز -بخش خصوصی  ) کارخانه کنستانتره انار -7

 ی از یک فاز ( با تولید آهن اسفنجیبرداربهرهدر حال احداث و  ) کارخانه فوالد نی ریز -8

 ( بزرگترین تولید کننده رینگ آلومینیومی کشور )کارخانه رینگ اسپورت  -9

  ی سیمان سفید و خاکستریهاکارخانه -10

با قابلیت صادرات و واردات کاال و  "غدیرگه"در حال ایجاد منطقه ویژه اقتصادی  -11

 ی الزم در این مکانهاموجود بودن زیرساخت
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 ی مهم استانهابازدید از طرح-ب

 سد چشمه عاشق و شبکه آبياری و زهکشی: -1

 

 

 

 

کیلومتری جنوب  160ریز و حدود کیلومتری جنوب شرق شهر نی 96صله عاشق در فاسد چشمه

در ابتدای وزیره بر روی رودخانه چشمه عاشق غرب شهرستان سیرجان و سمت جنوب روستای 

جمع آنو هدف از احداث بوده  (RCCاین سد از نوع بتنی غلطکی) .استشدهدختر واقع  تنگه قصر

در نهایت ذخیره سازی و  آوری آب رودخانه چشمه عاشق و سرشاخه منشعب در مواقع سیالبی و

حجم مخزن  .باشدمی زی اراضی پایابمصرف تدریجی آن در طول سال برای مصارف آب کشاور

 میلیون متر مکعب 30.35میلیون متر مکعب و حجم قابل تنظیم سالیانه  62در رقوم نرمال سد 

میلیارد  34.8مبلغ  طرح  اعتبار سال . باشدمی میلیارد ریال 1099مبلغ  آناعتبار هزینه شده  بوده و

 است. ریال

دقیق  ابزار : اتمام بدنه سد، اتمام سرریز، نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال،اقدامات انجام شده

 ایستگاه هواشناسیو 
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، بانی،تکمیل اتاق نگه کشیفنس محوطه سازی، تکمیل جاده دسترسی، :باقيماندهعمليات 

 ی و کل شبکه آبیاری و زهکشیبرداربهرهی هاساختمان

 در این مرحله سایر کارهای باقیماندهاعتبار مورد نیاز جهت اتمام: جهت پرداخت مطالبات و 

 میلیارد ریال1000

  :در نشست با فرماندار مطرح شدهموضوعات 

 کیلومتر 190 طولبهای خط انتقال اجر -1

 آب شرب  خانهتصفیه- -2

 ی پمپاژهاایستگاه  -3

آبرسانی  .باشدمی میلیارد ریال 3000مبلغ جمعا  فوق گانهموارد سهاعتبار مورد نیاز جهت  

 .باشدمیاز سد چشمه عاشق به منظور تامین آب قابل شرب فاقد کد طرح 

 

 )سهامی خاص( ریزمجتمع فوالد غدیر نی -4

 تن آهن اسفنجی وهزار   800با هدف تولید ساالنه 1386در سال  ریــزمجتمــع فوالد غدیر نی

امل گذاری کبا سرمایهمیلیون تن فوالد  یک

کیلومتری معادن غنی  70فاصله در  دولتی

در سال ه احداث شد گهرو آهن گلسنگ

شروع احداث سال از  6با گذشت  1392

مجتمع بدلیل عدم تامین منابع مالی و 

سازمان توسعه و ، هاطوالنی شدن پروژه

نوسازی صنایع معدنی ایران تصمیم به 

پی آن نمود و در  گذارسرمایهاستفاده از 

یک رش عنوانبهغدیر  گذاریسرمایه

ریز با سهامو شرکت فوالد غدیر نیانتخاب 
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درصد  35درصد و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران  65غدیر  گذاریسرمایهداری 

 هم اکنون واحد احیای  مستقیم مجتمع فعال و آهن اسفنجی تولید می نماید.گردید. تشکیل 

 ریز :موضوعات مطرح شده در رابطه با مجتمع فوالد غدیر نی

 50 طولبهمجتمع با خط انتقال  کمبود منابع آب: حل مساله آبرسانی از سد چشمه عاشق به -الف

 کیلومتر

نقشه مسیر خط انتقال به همراه مکاتبات (. در این خصوص، شودمی)فعال آب از طریق چاه تامین 

د تایی ، ای استان جهت بررسیی احداث سد به  شرکت آب منطقههاو قرارداد مشارکت در هزینه

نیز  ایخاتمه قرارداد اولیه ارسال گردید. کمیتهنزدیکی به  باتوجهآبه و تنظیم قرارداد خرید حق

 .استشدهای تشکیل جهت انعقاد قرارداد جدید با شرکت آب منطقه

هر گاین محصول هم اکنون از مجتمع فوالد گل: موقعکمبود گندله و عدم امکان تامین به -ب

فر معدنی بهرام گور )در سی از پهنه برداربهرهگردد جهت گرفتن مجوز شود. پیشنهاد میتامین می

 رییس محترم جمهوری موضوع از طریق اداره صمت پیگیری شود  ( اقدام گردد.

کیلومتر  19سیرجان )- "قطرویه–ریز نی": برای رفع این معضل تکمیل مسیر نقلوحملمشکل -ج

کیلومتر  2 کیلومتر در مرحله آسفالت و 16در این محور از پلیس راه تا گردنه الیرز( ضروری است ) 

هت (. پیگیری جاستشدهابنیه فنی انجام شده ولی خاکبرداری و خاکریزی و سایر مراحل انجام ن

 تامین اعتبار مورد نیاز از منابع ملی الزم است. 

زم است . الشودمیباعث کاهش تولید و استهالک تجهیزات : پایین بودن فشار گاز در زمستان -د

 عمل آید.به "هرات–مشکان "تسریع در مناقصه اجرای رینگ گاز 

تاخیر ناشی از تطویل عقد قرارداد تجهیزات با مدت تحویل طوالنی و کافی نبودن مدت زمان  -ه

 های باقیماندهاتمام بخشبرای (   LCباقیمانده )تا اتمام 
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 مناطق حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه -5

گور زیستگاه بهرام شدهحفاظت منطقه 

اصلی گور ایرانی است این منطقه دارای 

 جانوری بسیاری بوده وتنوع گیاهی و 

 های طبیعییکی از بهترین زیستگاه

گور محدوده بهرام .رودایران به شمار می

با عنوان منطقه  1351ر سال 

گور تحت کنترل اداره شده بهرامحفاظت

زیست فارس قرار ل حفاظت محیطک

 زیستگاه ودوج دلیلبه فت وگر

 با منطقه غربی ضلع از قسمتی  ،رانیای گورخر انقراض درخطر گونه وجود و فردمنحصربه

 منطقه کل وسعت . یافت ارتقا قطرویه ملی پارک به (1386( زیستمحیط عالیشورای تصویب

ی هاتقویت شبکه -1های مرتبط مطرح شده:درخواست .است هکتار هزار 408 حاضردرحال

منطقه  دسترسی یهامرمت و نگهداری جاده -2، گوربهرام شدهحفاظترادیویی و بی سیم منطقه 

ی  منطقه  هاحاشیهکشی فنس -4 جانوری یهاگونه نیاز با متناسب مختلف آبشخورهای احداث -3

واگذاری مجوز اکتشاف پهنه معدنی منطقه بهرام  -5 ی مدار بستههاو تجهیز منطقه به دوربین

گور به فوالد نی ریز)قابل ذکر است که مجوز اکتشاف پهنه معدنی به شرکت ایمیدرو داده شده و 

 (.استشدهاین مجوز توسط شرکت ایمیدرو به مجتمع فوالد گوهرفرزانگان خرامه داده 

 

 

 

 

http://www.kojaro.com/search/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87/
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 هاتاالب -6

 کارمنطقه ش عنوانبه آنها بین کوهستانی مناطق و طشک دریاچه ، بختگان دریاچه 1346در سال 

 329 سطحی در حدود 1350حفاظت شده اعالم شد و در اوایل دهه  1347ممنوع و سپس در سال 

، دریاچه بختگان )شامل ریزنی دریاچه 1354 سال در .هکتار تبدیل به پناهگاه حیات وحش شد هزار

هزار هکتار تحت  108وسعت  به (کمبانچشمه  و جانتاالب کم، دریاچه طَشک

ی با اهمیت بین المللی کنوانسیون هادر فهرست تاالب "ریز و کم جانی نیهاتاالب "عنوان

 اچهدری این شمال کوهستانی اراضی از بخشی و بختگان دریاچه1374در سال . رامسر به ثبت رسید

 رحاضدرحال اضافه شد. ملی پارک به نیز طشک دریاچه هابعد و شد اعالم  ملی پارک عنوانبه

 دریاچه. عمق دو است هکتار هزار 329 بختگان وحش حیات پناهگاه و ملی پارک مساحت

 44مساحت با) طَشک و( هکتار هزار 75 مساحت کیلومتر و 77 حدود طولبه )بختگان

 نزدیک آبی کم هایزمان درو است دهمتر هم رسی 12تا  5ی پر آبی به هادر سال ،(هکتارهزار

جزیره علی ، جزیره فالمینگوها، جزیره نرگس جمله از)  بزرگ و کوچک جزیره 12 به

جمله  طشک از و بختگان یهادریاچه. اند  داشته زدبرون آن در .. (و  جزیره مناک یوسف،

های آب شور هستند که به دو بخش دریاچه بختگان در جنوب و دریاچه طشک در شمال دریاچه

  شوند.آید به یکدیگر متصل میشوند؛ این دو دریاچه در زمانی که سطح آب باال می تقسیم می
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 :هابرای احیاء تاالببیشنهاد 

 آب  تامینهای کوچک و بزرگ در طرح هالحاظ نمودن حقابه تاالب  -1

 سازی مصرف آبکشاورزی پایدار و مدیریت و بهینه  -2

 های ورودی به تاالبهاالیروبی رودخانه -3

 های زیرزمینی آبجلوگیری از کاهش سفره -4

تهیه طرح مطالعاتی و تصویب اعتبار برای این موضوع ) ضمن تعریف شرح وظایف  -5

 های مرتبط(دستگاه
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