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به استان   برنامه و بودجه کشورن جمهور و رییس سازمامعاون رییس  گزارش سفر

 فارس و  دستاوردهای آن

 99-4شماره نشریه : 

کننده برنامهتهیه  و  مدیریت  سازمان  فارس :  استان  و  -ریزی  برنامه  هماهنگی  معاونت 

 بودجه 

 ریزی استان فارس سازمان مدیریت و برنامه ناشر: 

 1399 شهریور چاپ اول: 

   .همه حقوق برای ناشر محفوظ است

 

 ریزی فارس  مدیریت و برنامهنشانی: فارس، شیراز، چهارراه حافظیه، سازمان     

 7146675999کدپستی     07132290937دورنگار:     07132290931تلفن: 

 fr.ir-http://www.mpoوبگاه:       fr.ir-info@mpo    پست الکترونیکی:  

mailto:info@mpo-fr.ir


 
 

 



 
 

 گفتار« »پیش 

تحریمبه غرب دنبال  و  آمریکا  اقتصادی  شرایط    های  و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 

پاندومی کرونا و آثار زیان سخت از  ایجاد شده ناشی  بار آن بر اقتصاد جهانی و اقتصاد  تر 

دو عمومی  بودجه  منابع  تأمین  چالش ایران،  با  اجرای  لت  و  شد  مواجه  فراوانی  های 

با محدودیت  پروژه استانی  و  ملی  در سطوح  بودجه کشور  قانون  در  عمرانی مصوب  های 

اتخاذ سیاستنمود منابع مواجه   با  ها و تدابیر مناسب در  . دولت تدبیر و امید تالش نمود 

برای مقابله با این  بسته سیاستی کارآمدی  ای ایجاد شده،  شرایط خاص اقتصادی و بودجه 

نماید.  تدوین  سیاست   مشکالت  از  هزینه یکی  کاهش  بسته،  این  کارآمد  جاری  های  های 

اولویت اجتناب  و  پروژه پذیر  اجرای  در  دارایی بندی  تملک  سرمایه های  بر  های  است.  ای 

یافتنی در  های مهم، اثرگذار و خاتمه مبنای این سیاست، دولت تدبیر و امید، تکمیل پروژه 

سمت و سوی این  به منابع عمومی بودجه را    و  را وجهه همّت خود قرار داده   1399ال  س

استسوق  سیاست   راستا،   . داده  همین  دو    در  طی  جاری،  سال  در  فارس  پهناور  استان 

بودجه کشور شد.   و  برنامه  رییس سازمان  و  رییس جمهور  معاون محترم  میزبان  مرحله، 

این سفرهاو سفر است.  این دآوردهای  رو شرح ره گزارش پیش  تازه   ،در  ای در کالبد  روح 

نیمه پروژه شد های  دمیده  فارس  اثرگذار  و  است  .  تمام  بی شایسته  زحمات  و  از  دریغ 

ترین مسوولیت، زحمت،  در استان بیش   گردد. ی آن مقام محترم تشکر و قدردانی  شائبهبی

 گردد. گزاری می سپاس از ایشان است که استاندار محترم بوده  عهده بهگیری و راهبری پی 

 

 

   حسن نوروزی 

 ریزی رییس سازمان مدیریت و برنامه                                                  

 استان فارس                                                        
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   اهي سفررئوس  ربانمه 
 مراسم استقبال در فرودگاه شهید آیت اهلل دستغیب -
 اصفهان  -بازدید از آزاد راه شیراز -
 دشت  -  شیراز  بزرگراه  احداث  »  محور تنگه ابوالحیات از پروژههوایی  بازدید   -

 «بریم پل -بابامیدان  - قائمیه - کنارتخته - برازجانقائمیه و  –  ارژن
 موزه دفاع مقدس شیرازبازدید از  -
 شیراز الهاشمیهزار نفری حسینی 6ورزشگاه از بازدید  -
 کلنگ زنی پروژه خط سه مترو شیراز -
 افتتاح سایت شماره یک دانشگاه صنعتی شیراز -
 بازدید از مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا -

  استان فارسمحرومین واحد مسکن  3500 کلنگ زنیآئین  -
 مجمع نمایندگان مردم شریف استان فارس  با نشست -
 شبکه استانی فارس  "گفت و گوی ویژه "حضور در برنامه زنده تلویزیونی -
نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعععه و سععتاد فرمانععدهی اقت ععاد  -

 مقاومتی استان فارس
 ها مبادله تفاهم نامه -
 جمع بندی م وبات سفر -
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 4/4/1399سفر مورخ 

محمد کشور،  م  نوبخت،  باقر   دکتر  وبودجه  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  عاون 

مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای  

با استقبال رسمی استاندار فارس وارد فرودگاه شهید    روز چهارم تیرماه سال جاریمسلح  

 ند. آیت اهلل دستغیب شیراز شد

 

مختلف    وی قطعات  از  هوایی  صورت  به  بالگرد  فروند  یک  با  شیراز  به  ورود  محض  به 

احداث قطعه    -آزادراه شیراز بازدید و سپس در کارگاه عملیاتی  آزادراه در    3اصفهان  این 

 .ندبخش سده شهرستان اقلید حضور یافت
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 1303016228شماره طرح:  

 اصفهان-آزادراه شیرازنام طرح:  

 اجرایی: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دستگاه 

 سازی و عمران ایران و شرکت سد و عمران پارس گستر پیمانکار: شرکت راه 

 مشاور: فرداید و پل رود 

 قرارگاه سازندگی خاتم االوصیا )عج(-طرف مشارکت: وزارت دفاع 

 درصد   50درصد مشارکت: 

 1384سال شروع:  

 1399سال اتمام: 

 میلیارد ریال(   1700میلیارد ریال )ابالغی  2000(: 1399اعتبار مصوب )سال 

 درصد   80پیشرفت فیزیکی: 

 میلیارد تومان  1600اعتبار هزینه شده تاکنون )ارزش روز(: 

 میلیارد تومان  1600اعتبار مورد نیاز برای تکمیل )ارزش روز(:  
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 1400برداری: سال بینی زمان بهره پیش 

راه   ای  «، اصفهان–شیراز  »آزاد  فاصل  به طول  در حد  تا شیراز  با  کیل  224زدخواست  ومتر 

فیزیکی   مالی    80پیشرفت  پیشرفت  و  و    50درصد  است  اجرا  در حال  اکنون  درصد، هم 

هم به و  جنوب کشور  آزادراه  اولین  مهم عنوان  به شمال کشور  چنین  جنوب  کریدور  ترین 

راه  می آزاد  این  و  ساعت    2باشد.  سفر  از  زمان  مسیر    130بیش  از    -شیراز»کیلومتر 

زیست   « اصفهان آلودگی  کاهش  داد.  خواهد  کاهش  سوخت  محیطرا  حجم  کاهش  ی، 

پروژه می باشد. با    این  از مزایای مستقیم  ایسوانح جاده   کاهشمصرفی، افزایش ایمنی و  

شده  بینی  پیش  ترافیک  حجم  به  حدود    ،توجه  در  سوخت  مصرف  کاهش    136میزان 

برداری  بهره  اول  در سال  لیتر  زده  معادل    است که  میلیون  تخمین  پاالیشگاه  ایجاد یک 

قرارداد  می روز  ارزش  حاضر  حال  در  پروژه  شود.  برآورد    3200معادل  این  تومان  میلیارد 

دولت و  مشارکتی  این پروژه    است.میلیارد تومان ارزش کار انجام شده    1600گردد که  می

میلیارد    1600معادل    ، اتمام و بهره برداری تا پایان دولت تدبیر و امیدجهت  ،  وزارت دفاع

 .  باشدتومان می میلیارد  800اری دارد که سهم هر کدام از طرفین  گذتومان نیاز به سرمایه 

  ضمنرئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه بررسی مسائل و مشکالت این پروژه،  

پش منظور  به  دولت  آمادگی  بودجه اعالم  و  مالی  آزادراه  تیبانی  پروژه  از    -شیراز»ای 

های استکبار جهانی مبنی بر بازدارندگی  وجود همه دشمنی با  »  :ند تصریح کرد  «، اصفهان

از کرونا با توجه به تحریم ها و همچنین رکود ناشی  های مالی  محدودیت و    از توسعه و 

  اعالمبنا به    . گردد«می   تأمین و ابالغ  ،پروژهریزی، منابع مالی این  با دقت و برنامه   ،دولت

اصفهان را به    -جاری پروژه آزاد راه شیراز   دولت مصمم است که در سال »  نوبخت،دکتر  

  300مبلغ  جناب آقای دکتر نوبخت عنوان نمودند که  ،  در این سفر  ند«. بهره برداری برسا

که  1399ح در قانون بودجه  میلیارد تومان اعتبار مصوب طر  200عالوه بر  )  میلیارد تومان 

نقد و مابقی در  تومان  میلیارد    100)  19در قالب تبصره    درصد تخصیص یافته است(  100

خواهد    و تخصیص داده  قالب اسناد خزانه( برای کمک به تسریع روند اجرایی پروژه ابالغ

   شد.
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در بازدید میدانی که امروز به اتفاق  »:  نداظهار داشت  سازمان برنامه و بودجه کشوررییس  

توافق   داشتیم،  نیروهای مسلح  پشتیبانی  دفاع و  راه و شهرسازی و  تا مبلغ    گردیدوزرای 

  ایشان   «. شود تامین    را  میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این پروژه برای تکمیل نهایی   1600

نشان کرد پروژه مشارکتی که  »:  ندخاطر  این  تکمیل  برای  وزارت  مقرر شد  و  بین دولت 

سهم باقیمانده خود را    کدام از دو طرف )دولت و وزارت دفاع(دفاع در حال انجام است، هر  

میلیارد تومان و    800وی سهم دولت را    .یند« جاری پرداخت نماتا قبل از شهریور ماه سال 

و    ندکرد  این پروژه عنوان   اعتبار به   میلیارد تومان برای تزریق   800سهم وزارت دفاع را نیز 

شد پرداخت»:  ندیادآور  این  از  ماه  بخشی  شهریور  پایان  تا  نیز  مابقی  و  گرفته  ها صورت 

که مردم  نمودند  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار امیدواری    «.انجام خواهد شد

استان  و شریف  های همعزیز  استان  دیگر  و  بوشهر  اصفهان،  فارس،  بهای  زودی  ه جوار، 

 .آزادراه به عنوان یک ابرپروژه خواهند بود رسیدن این برداری  بهره به شاهد 
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به و  الزم  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  اسالمی  مهندس  است،  ذکر 

فارس استاندار  رحیمی  اله  عنایت  دکتر  و  مسلح  نیروهای  در  ،  پشتیبانی  جلسه  این  در 

  د.کردن ایراد  سخنانیخصوص موضوعات مرتبط با این پروژه 

پل   از  به   سردارشهید  بازدید  مرتفع سلیمانی  پایان بخش  عنوان  آزادراهی کشور،  پل  ترین 

چنین  جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هم نوبخت معاون رئیس دکتر  سفر  

 .وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع به استان فارس بود
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 8/5/1399سفر مورخ 

  ماه   مرداد  از  روز   هشتمین   در  کشور   بودجه   و   برنامه  سازمان   رییس   و  جمهور   رییس  معاون

  رسمی   استقبال   مورد   و  ند شد  شیراز   دستغیب   اهلل   آیت   شهید   فرودگاه   وارد   1399  سال

  استانی   مسئوالن   از  جمعی   و   استان  ریزی  برنامه   و  مدیریت  سازمان   رییس   فارس،  استاندار

 ند. گرفت قرار
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:  ندکرد  بیان  خبرنگاران  جمع  در  و  شیراز  فرودگاه  به  ورود  بدو   در  نوبخت  باقر  محمد  دکتر

  قبلی  سفر   در »:  ندافزود  ایشان  .« است  شده   انجام   فارس   به   قبل   ماه   سفر   پیرو   سفر   این »

اعتبار مصوب طرح در  میلیارد تومان    200عالوه بر    تومان   میلیارد   300  که  بود   شده   مقرر 

  جمهور   رئیس  سفر  مصوبات  از  کهاصفهان  -شیراز  راه  آزاد  تکمیل   برای   1399قانون بودجه 

 این امر محقق شده است«.  اکنون که تخصیص یابدتأمین اعتبار و   بود،

  

  جمهور   رئیس   قبلی   سفر  در  چنینهم » :  ند داد  ادامه  کشور  بودجه  و   برنامه  سازمان   رییس 

  که   شد  مصوب   پروژه  و  طرح  50  اجرای  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   18  و  هزار  یک  حدود

 .«ایمشده  این استان وارد سفر آن   مصوبات بررسی آخرین وضعیت برای امروز

  300  و   هزار   سه   بر   بالغ  شده  مصوب   اعتبار   میزان   این   از »  : ند کرد  نشان   خاطر   نوبخت  دکتر

  هنوز   ها،  پروژه  برخی  ریالی  حجم  افزایش  به  توجه  با.  است  شده  پرداخت  تومان  میلیارد 

 .«هستیم  فارس استان برای  مالی تقویت  نیازمند ها آن  از برخی  تکمیل برای
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  برای   شده   تعریف جهش تولید    پروژه  و  طرح   37  برای »  : اظهار داشتند  حال  عین  در  ایشان 

  چهچنان   که  شده  بینیپیش   اعتبار  تومان  میلیارد  و سیصد و پنجاه  هزار  یک  از  بیش  فارس

  ها  طرح  این   هب  مرتبط   تولیدات  ارزش  به  تومان  میلیارد  7300  از   بیش  ،گردند  اجرایی  امسال

 . « شد خواهد  افزوده

 

  -قائمیه -شیراز بزرگراه دوم  باند بازدید هوایی از محور تنگه ابوالحیات،  

قائمیه  – ارژن  دشت  –  شیراز  و  بابامیدان -نورآباد  

راه ابوالحیدات قسدمتی از طدرح باندد دوم بدزر –راه دشدت ارژن  پروژه باندد دوم بدزر 

. بدا توجده بده است  «قائمیه  -دشت ارژن–بابامیدان و شیراز  -قائمیه-کنارتخته-برازجان»

 جهدت  بنادر  ظرفیت  از  تربیش  برداری  بهره  و  مرکز  به  لزوم توسعه کریدور ارتباطی جنوب

کهگیلویده و بویراحمدد و همچندین   خوزسدتان،  بوشدهر،  محدور  در  کشور  به  کاال  ترانزیت

زدایی ایدن   زمان و محرومیت  و  انرژی  در  جوئی  ای، صرفهجاده  تصادفات  و  سوانح  کاهش

 طرح تعریف و اجرایی گردید.
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که هم اکنون متوسط پیشرفت فیزیکی  شد  آغاز    91این پروژه در قالب دو قطعه از سال  

ریالی    75  ،پروژه ارزش  باشد.  روز(درصد می  قیمت  ح  )به  تومان    280دود  پروژه  میلیارد 

می  بهرهبرآورد  و  اتمام  برای  دولت  گردد.  در  پروژه  تأبرداری  به  نیاز  امید  و  و  تدبیر  مین 

  شرط به سفر دولت متعهد شد  این  در    باشد. میاعتبار  میلیارد تومان    180تخصیص حدود  

بهره پایان سال پراز  برداری  امکان  تا  ت   140مبلغ    ، 99  مالی   وژه  اعتبارات  میلیارد  از  ومان 

   و ابالغ گردد. مین مورد نیاز تأ

 

 1303016061  شماره طرح:

 کیلومتر( 23ارژن ) به طول دشت -راه قائمیهنام پروژه: احداث بزر  

 دستگاه اجرایی: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

 1391شروع پروژه: سال 

 1400نامه طرح:  سال اتمام در موافقت 

 میلیارد ریال(  382میلیارد ریال )اعتبار ابالغی:   450:  1399اعتبار مصوب 

 درصد   75پیشرفت فیزیکی: 
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 میلیارد ریال  1000 : )ارزش روز( شده تاکنون اعتبار هزینه 

 میلیارد ریال  1800  :)ارزش روز(  اعتبار مورد نیاز برای تکمیل

 1399  مالی برداری: پایان سال بینی زمان بهره پیش 

 

 موزه دفاع مقدس استان فارس تکمیل

اسدتان   گرانقدر  هزار شهید  15های دفاع مقدس و احترام به خون  داشت ارزشمنظور پاسبه

 پدروژه بدیل شیراز در حوزه گردشگری مذهبی،فارس در هشت سال دفاع مقدس و نقش بی

توسدط  1386از سدال  ایدن پدروژه اجرا گردیدد.ی دفاع مقدس در مرکز استان، احداث موزه

شرکت مهندسی : پیمانکار  )های دفاع مقدس« دستگاه اجرایی »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

میلیدارد ریدال )از مندابع  170. اعتبار هزینه شده این پروژه تاکنون مبلغ یدآغاز گرد  (بردینگ

 80با پیشرفت فیزیکی حدود    و پروژه  استانی و تعهدات سفر مقام معظم رهبری( بوده است  

 درصد درحال اجرا است.
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)با کاربری تجاری(    پروژه  های اطرافوسیع از زمین   یبخش  پروژه،دلیل کمبود اعتبارات  به

آرایی و  اختمان موزه، موزه اعتبار مورد نیاز به منظور تکمیل س  تملک نگردیده است.تاکنون 

محوطه  گالری،  ساختمان تجهیز  تملک  و  مجاورسازی  و    660مبلغ    ،های  ریال  میلیارد 

 باشد. می  1400، سال ی پروژهبرآورد سال خاتمه

میلیارد ریال از محل منابع ملی بند    100  جاری مبلغمقرر شد تا پایان سال  ،  سفراین  در  

 گردد.  تأمین اعتبار  1399قانون بودجه سال  5 یتبصره  «ه»

 

 سردار سلیمانی( شهید )ورزشگاه   الهاشمی هزار نفری حسینی 6ورزشگاه 

تدرین بزر مترمربدع بده عندوان    12500بدا زیدر بندای  ورزشگاه شش هزار نفری شیراز  

بده اسدتان مقدام معظدم رهبدری  مصوبات سفر  جمله  از    فارس  استان  ورزشگاه سرپوشیده

منظور است. با توجده بده فقددان ورزشدگاه سرپوشدیده بدزر  بده  (1387)در سال    فارس
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ایجاد چنین برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در مرکز استان و جنوب کشور و ضرورت 

 فضاهایی، پروژه یاد شده مصوب و اجرا گردید.

 

مجری   پروژه،  دستگاه  ت»این  کشور شرکت  ورزشی  اماکن  نگهداری  و  پیمانکار  «وسعه   ،

خاکریسه »  ،پروژه مهندسی  و  فنی  پروژه  «شرکت  مشاور  مشاور  »  ، و  مهندسین  شرکت 

پروژه    «شورا این  فیزیکی  است.  پیشرفت  استحال  در  درصد    85با  سال  .  اجرا  پایان  تا 

شده  1398 هزینه  مزبور   اعتبار  و    630  برابر  پروژه  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد 

  این پروژه  مصوباعتبار    است.  تأمین شده  میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی  35معادل  

مین اعتبار  شود در صورت تأبینی میپیش . است ریالمیلیارد  100نیز معادل  در سال جاری

در    برداری برسد.به بهره  1399  مالی   تا پایان سالاین پروژه    ،میلیارد ریال   500به میزان  

  ل ریا  میلیارد  200  مبلغ  برای پیشرفت این پروژه،  سفر جناب آقای دکتر نوبخت مقرر شد  

ال  میلیارد ری  150مبلغ    گردد. تا پایان سال جاری از محل منابع ملی تأمین اعتبار    از منابع

میلیارد ریال نیز از منابع    200نیز از منابع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مبلغ  

 گردد. مصوب سفر مقام معظم رهبری تأمین اعتبار می  های پروژه
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 ( مترو شهر شیراز 3پروژه توسعه خط یک )خط 

) خط  توسعه غربی خط یک  پروژه  اجرایی  روز دوم  3عملیات  در  مترو شهر شیراز  سفر  ( 

کیلومتر در دو فاز    12شد. این خط به طول  زنی  جناب آقای دکتر نوبخت به استان،کلنگ 

)قابل  سال    5ایستگاه است که در مدت    3کیلومتر دارای    9شود. فاز اول به طول  اجرا می 

به   برآورد سال(    4کاهش  یورو  تومان    میلیارد   1400هزینه    با  هر  برابری  نرخ  تقریبا  )با 

بایست  درصد منابع مورد نیاز می   50معادل    رسد.برداری می به بهرههزار تومان(    30معادل  

 قانون بودجه( تأمین گردد.  5با تعهد دولت )از طریق انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره 
 

 

غربی )شهر جدید  ل شهری از مسیرهای شمادرون   با توجه به حجم بسیار باالی مسافرت

و شهرک  شهر،    صدرا  مرکز  به  گلستان(  و شهرک  بزین  حافظ، شهرک  بهشتی، شهرک 

ختگی  بیمارستان سوانح و سو)  اصفهان و دو بیمارستان سنتر  -آهن شیرازایستگاه راهوجود  

اعضا  پیوند  بیمارستان  صدرا  و  شهر  در  دانشگاه (  واقع  توسعه  این    مهم های  و  در  استان 

صنعتیمسیر   دانشگاه  و  )  شیراز  آزاد  دانشگاه  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پردیس   ،

و    سپیدان -جاده شیرازچنین سرعت توسعه آتی شهر شیراز به سمت  هم  دانشگاه پیام نور(، 

پروژه   این  جاده،  این  مسیر  در  سالمت  شهرک  بزر   طرح  بسزایی  استقرار  اهمیت  از 



20 
 

و  )در هر جهت(  ر در ساعت  نفر مساف  هزار  18جایی  برخوردار است. این پروژه ظرفیت جابه

 داراست.  نفر را  هزارزایی مستقیم بیش از  اشتغال

 

 در شهر جدید صدرا دانشگاه صنعتی شیراز فاز نخست احداث

به مساحت    سایت شماره یک این    36دانشگاه صنعتی شیراز  دو   و سایت شماره  هکتار 

هکتار در شهر جدید صدرا واقع گردیده است. این طرح که شامل    84دانشگاه به مساحت  

سال   از  است،  ساختمانی  پروژه  صنعتی    1387چندین  »دانشگاه  توسط  و  گردیده  شروع 

مهندسی الرستان بنای بهساز«   کاران طرح، »شرکت فنی شیراز« در حال اجرا است. پیمان 

ط ناظر  مشاور  و  وارته«  »شرکت  و  و  محاسب«  تهران  مشاور  مهندسین  »شرکت  رح، 

دانشکده است.  طرح«  پویا  دانشکده  »شرکت  هوافضا،  و  الکترونیک،    و   برق  مکانیک 

سلف   دانشکده  ج   سرویس   شیمی،  از  پروژهمرکزی،  خاتمه مله  طرح    یافته  های  این 

هم می خوابگاهباشند.  از  بلوک  پنج  برداچنین  بهره  به  جاری  سال  در  دانشجویی  ری  های 

در   رسید.  سفرخواهند  پروژهاین  و    های،  برق  دانشکده  و  هوافضا  و  مکانیک  دانشکده 

گردید. افتتاح  یاد شده،    الکترونیک  پروژه های  انجام  از   55مبلغ  برای    محل   میلیاردریال 

  18میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و مبلغ    214مقام معظم رهبری، مبلغ   سفر   اعتبارات

 نفت هزینه شده است.  وزارت اعتبارات  محل میلیارد ریال از
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  80مطالعه و احداث دانشکده عمران و محیط زیست با پیشرفت فیزیکی    نظیر هایی  پروژه

مطالعه و    درصد،  25مطالعه و احداث دانشکده مهندسی صنایع با پیشرفت فیزیکی    درصد،

کارگاه مجموعه  فیزیکی  احداث  پیشرفت  با  آموزشی  احداث   درصد،  70های  و    مطالعه 

فیزیکی  مجتمع کالس  پیشرفت  با  پروژه  درصد  95ها  از  برخی  پیشرفت  و  با  دیگر  های 

جناب    باشند.در حال اجرا میدانشگاه یک و دو های شماره  فیزیکی نسبتاً مناسب در سایت

اول   فاز  افتتاح  از  پس  نوبخت  دکتر  در خصوص  آقای  زمان  سا  اتتعهدایفای  این طرح، 

 ، قول مساعد دادند. های این طرحبرنامه و بودجه کشور در سایر پروژه

 

 ، پژوهشی و درمانی ابوعلی سینامرکز آموزشیبیمارستان و بازدید از  

ه،  ابوعلی سینا، ساالنه با انجام بیش از هزار عمل پیوند کبد، قلب، کلی  یپیوند اعضا مرکز  

المللی تبدیل گردیده که امروزه پذیرای  نظیر در سطح بین روده و پانکراس به پایگاهی بی 

است. خارجی  و  داخلی  مختلف  کبد    بیماران  پیوند  پیشرو  مرکز  عنوان  به  مرکز  در  این 

به  جشن  جهان،  آ  10تازگی  و  درمان  بهداشت،  وزیر  حضور  با  را  پیوند  موزش  هزارمین 
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مرکز و خیرین  اساتید  و   نمود.   پزشکی  از    برپا  بیش  مرکز  این  هکتار    100مساحت کل 

به مساحت   زمینی  در  اول طرح  فاز  است.  واقع شده  در شهر صدرا   هکتار    25است که 

 داری رسیده است. برو بیمارستان پیوند اعضا به بهره  شامل مرکز همودیالیز 
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سایت، این  حضور  تخت   700بیمارستان    در  با  اعضا  پیوند  جمهور خوابی  سال    رییس  در 

شد.  1396 طرح  افتتاح  دوم  مساحت  فاز  شا  75  به  ساختمان هکتار  به  مل  الحاقی  های 

های پزشکی و  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی بوعلی سینا، دانشکده بیمارستان از جمله  

های  که ساختمان   استو بیمارستان سرطان    های دانشجوییخوابگاه   ، دندانپزشکی، مسجد

 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.   50دود طور متوسط ح ه و ببوده الحاقی در حال اجرا 

 
   شرح زیر عنوان گردید:به  مرکز، شکالت مربوط به مسایل و مترین مهم

توجه  ب  - خیریه ا  ماهیت  مرکز،    ایبه  با  بودن  و  کند  فیزیکی مجموعه  عملیات  پیشرفت 

 مشکل روبرو شده است. 

و    دهده دولتی به بیماران ارایه می درصد خدمات درمانی خود را با تعرف  70مرکز بیش از    -

،  گرهای بیمه وزارت بهداشت و درمان و سازمان   توسط مبلغ پرداختی اعمال جراحی پیوند  

هزینه   60تنها   تمام درصد  می های  پوشش  را  خدمات  این  و  شده  خدمات  ارایه  دهد  سایر 

نیازمند جامعه،    بیمارستان سرطان و امراض داخلی    یهای پیچیده شامل جراحی به اقشار 

 دولتی در حال انجام است.   ینیز با تعرفه

مجموعه پرسن نفر    1500وجود  - در  فعال  در   یل  مهم  گامی  سینا،    راستای   ابوعلی 

تامین  رأساً پرسنل را حقوق و مزایای  ، ولی با توجه به اینکه این مجموعه  زایی استاشتغال

می و   سال   نماید، پرداخت  اثر  جاری  در  وبر  کرونا  ویروس  درآمد   شیوع  های  کاهش 

  مقابله ویروس،  حفاظتی کارکنان و بیماران در  های مربوط به اقالم هزینه  انجام  ، بیمارستان

و  بدهی  دارویی  هزینه تجهیزاتیهای  بدهی های  به،  سنگینی  نموده    های  تحمیل  مرکز 

       است.
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   :واست های هیات مدیره مرکزدرخ

بودجه   - ردیف  اختصاصی  حذف  درآمد  نام  ای  سینا "به  بوعلی  پیوند  شماره    -  مرکز  به 

بندی   شیراز "  124023طبقه  پزشکی  علوم  دانشگاه  قالب  ذیل  شماره    در  در    7جدول 

 1400سال در الیحه بودجه کل کشور  

اعتبار    - اعضا  ابالغ  پیوند  بیمارستان  پروژه   ابوعلی سینا   ی به  تکمیل  های عمرانی  بابت 

 از محل اعتبارات در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور  مدنظر بیمارستان 

بدهکاری اخ  - تسویه  جهت  نقدی  کمک  بیمارستانی  تصاص  تجهیزات  و  دارویی  های 

 میلیارد ریال(  300)حدود  

  5/3  به مبلغ  اسپکت گاما اسکنو    pet ct scanمین اعتبار جهت خرید دستگاه  تأ  - 

 جهت مرکز تشخیص و درمان سرطان میلیون یورو 

 میلیارد ریال   250مین اعتبار خرید آهن جهت بیمارستان سرطان به مبلغ  تأ -

عمران صدرا  - از شرکت  المللی  بین  آموزشی  مجتمع  زمین  مبلغ  خرید  میلیارد    100  به 

 ریال 

 

  واحد مسکن محرومین استان فارس 3500 کلنگ زنی

راستای   اسالم آرمانتحقق  در  جمهوری  نظام  فاصله   یهای  کاهش  بر  طبقاتی،  مبنی  ی 

سرمایه  نمودن  ی  افزایش  عملیاتی  و  تأراهبرداجتماعی  جهت  اجرایی  و  کالن  مین  های 

احداث و خرید  »  یبرنامه قالب  ناسب در  م و فاقد سرپناه مهای محرو مسکن برای خانواده 

و  روستایی  توانمند  « شهری  مسکن  و  فقر  کاهش  تفاهمبا هدف  نیازمندان،    ی نامهسازی 

مشترک کشور،  همکاری  بودجه  و  برنامه  سازمان  بنیاد  بین  و  فارس  مسکن    استانداری 

 انقالب اسالمی به امضا رسید. 

تفاهم   این  احداث  در  با    3500نامه  برآورد    60متوسط    زیربنای واحد مسکونی  مترمربع و 

که تا پایان دولت تدبیر و امید  طق محروم تعهد گردیده  میلیارد تومان در منا  280  یاولیه
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بهره  تأرسندبرداری می به  بودجه مبلغ  . جهت  نیاز، سازمان برنامه و  منابع مورد    105مین 

میلیارد    175نیز معادل    وض و بنیاد مسکن انقالب اسالمیمیلیارد تومان به صورت بالع

های  نه و مابقی هزی  ( تعهد نموده درصد  5با کارمزد  )  قیمتتومان در قالب تسهیالت ارزان 

تکمیل برای  نیاز  آورده به   نیز  طرح  مورد  متقاضیعنوان  تأمین    ی  شرایط  واجدین  توسط 

شد کلنگ خواهد  مراسم  ساختمان زنی  .  مسکوساخت  اشاره،  های  مورد  روستای  نی  در 

 دودمان از توابع شهرستان شیراز به صورت نمادین انجام شد. 

 

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تامین سرپناه مناسب  

روستاییانی همه  برای  اجتماعی  حق  داشت  ، است  ک  می »  : ند بیان  قالب  کودولت  در  شد 

اسب  مدت سرپناه منهای جانبی و کوتاه اجرای برنامه ، اقتصادی و  توسعه اجتماعی   یبرنامه

ترین طیف اجتماعی قلمداد  شریف پذیر و محروم جامعه که  برای روستاییان و اقشار آسیب

   . «مین نماید أت ، شوندمی

حاشیه   نوبخت   دکتر اجرایی  آ  یدر  عملیات  ویژه   های واحد غاز  در    یمسکن  محرومین 

در استان  روستایی  داشت  مناطق  اظهار  شیراز  دودمان  که  »:  ندروستای  کنونی  شرایط  در 

دولت رسیدگی به امور    ،های جاری و عمرانی کشور با مشکالتی همراه استمین بودجه أت
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را به عنوان خدمت به یکی از  ن  آپذیر جامعه را فراموش نکرده و  ر آسیب محرومین و اقشا

 «.قشار اجتماع در اولویت قرار داده استترین اشریف 

غذا،  دارو،  باید  دولت  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  و    رییس  کارمندان  حقوق 

میلیارد    3500  یانهماه  صورتبهان برنامه و بودجه  سازم»:  ند ، افزودنمایدمین  أها را ت یارانه 

وق  هزار میلیارد تومان نیز حق   30های معیشتی و میلیارد تومان حمایت   2500تومان یارانه،  

ام  کید بر اینکه کمیته امداد امأبا ت   رییس جمهور   . معاون «دکنکارکنان دولت را پرداخت می 

مین مسکن و سرپناه ویژه نیازمندان و اقشار آسیب پذیر  أخمینی )ره( و بنیاد مسکن در ت 

میلیون ریال وام    500وض و  عمیلیون ریال کمک بال  300  مین أت»:  ندگفت  ، مشارکت دارند

تواند یک خانواده را  های مسکونی اقدامی است که می بهره برای این واحدو تسهیالت کم

نماید امکانات صاحب یک سرپناه مناسب  برنامه و  رییس    .« با حداقل  بودجه در  سازمان 

ها با هدف ناتوان  این تحریم »:    ندتو گف  ند های ظالمانه اشاره کردادامه به برخی از تحریم

کردن دولت ایران از پرداختی های الزم، پایین آمدن آستانه تحمل مردم و ناکارآمد نشان  

شود می  انجام  اسالمی  جمهوری  نظام  روستاها    ، دادن  و  شهری  مناطق  در  مردم  اما 

 د«.  ای انقالب هستنهمچنان وفادار به انقالب و آرمان ه

ار و پانصدمین واحد  هز 237  ،به روستای دودمان شیراز نهم مردادنوبخت در سفر روز  دکتر

ان  این واحد مسکونی در اختیار یکی از ساکن  ند. سازی شده را نیز افتتاح کردمسکونی مقاوم

گرف قرار  شیراز  دودمان  مقاوم ت.روستای  واحد برای  و  مسکونی  واحد  این  های  سازی 

ریال    400  ،مشابه کم میلیون  و  تسهیالت  به    80بهره  بالعوض  کمک  ریال  میلیون 

های مهندسی و استفاده از  این واحد مسکونی با رعایت آموزه   . خانه داده شده استصاحب

معاون   د.مترقبه را دار ، زلزله و حوادث غیر  قابلیت مقاومت در برابر سیل   ،مصالح استاندارد

به رییس  روست   جمهوری همچنین  اهالی  م  توضیخات  توکه  بازنگری  سعه روستاتقاضی   ،

، واگذاری آب و برق و خدمات در خارج  در طرح هادی، واگذاری زمین برای احداث مسکن

فرا  نیز گوش    ، از طرح هادی روستا و همچنین ایجاد شغل و درآمد برای روستاییان بودند
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، معاون  خمینی )ره(ییس کمیته امداد امام  معاون بنیاد مسکن کشور و ر   ،در این سفر.  ند داد

گیری مطالبات روستاییان قول مساعدت و  برای پی   کردند و  رییس جمهوری را همراهی 

 .همکاری دادند

 

در مجلس شورای  نشست با مجمع نمایندگان مردم شریف استان فارس  

 اسالمی 

فارس استان  به  سفر  جریان  در  نوبخت  در   در  ،دکتر  فارس  استان  نمایندگان  با    نشست 

ترین موضوعاتی که نمایندگان مردم شریف  مهم مجلس شورای اسالمی حضور یافتند. از  

توان به  می   ،استان فارس در مجلس شورای اسالمی با معاون رییس جمهور مطرح کردند 

و صنعتی   آب شربتامین  موضوعات   کشاورزی  برای مصارف  نیاز  مورد  آب  نیازهای  ،  و 

درمان   ی هداشتب شبکهو  بهبود  ارتباطیراه   یی،  اعتبارات طرح های  بیشتر  تخصیص  های  ، 

های مهم استان در قانون  و اعتبارات مصوب برای طرح  1399استان در قانون بودجه سال 

سالبودجه  با  1400  ی  فارس  استان  کرد.  بودن   اشاره  از    18شهرستان،    36  دارا  کرسی 

 .خود اختصاص داده استرا بهکرسی مجلس شورای اسالمی  290

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/30/3/157267739.jpg
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برنامه  در  ویژهگفت   »تلویزیونی  یزنده   یحضور  استانی    یشبکه   «وگوی 

 فارس 

  تلویزیونی   یزنده   یمعاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در برنامه

. دکتر نوبخت در این برنامه  ند حضور یافت  گوی ویژه« و»گفت  سیمای مرکز فارس با عنوان 

از   که  آنتنمجموعه تلویزیونی  روی  به  شیراز  ارم  باغ  زیبای  رفت،  ی  تلویزیونی  های 

پ  دولت در خصوص  گرفته  انجام  اقدامات  از  و  روژهگزارشی  فارس  استان  تمام  نیمه  های 

خودهدا سفر  به    اف  را  است  شده  بینی  پیش  سفر  این  در  که  هایی  برنامه  و  استان  به 

دادمخا ارائه  تلویزیونی  ا   . ندطبین  در  گفت وی  طرح  ین  اجرای  از  تلویزیونی  وگوی 

برای    صدور مجوز استخدام جاری و سال ماه  بازنشستگان تا اوایل مهر  سازی حقوقهمسان 

 . ندخبر داد  و آموزش پزشکی  درمان  وزارت بهداشت،نفر در هزار   10
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توسعه و ستاد فرماندهی  ریزی و  حضور در نشست مشترک شورای برنامه 

 اقت اد مقاومتی استان فارس 

هفتمین   مشترک  برنامهنشست  شورای  توسعه  ریزیجلسه  ستاد  و  جلسه  پنجمین   و 

-رییس  و جمهوررییس معاونحضور   با 1399در سال    استان  مقاومتی  اقتصاد فرماندهی

و  کشور بودجه و برنامه سازمان فارس  استان  نمایندگان  مجمع  رییس  فارس،  استاندار   ،

برنامه  ی استان، معاون  ریزی و توسعه نمایندگان ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای 

توسعه  و  ساخت  شرکت  عامل  مدیر  و  شهرسازی  و  راه  نقل  وزیر  و  حمل  زیربناهای  ی 

سازمان   معاون  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  عمرانی  معاون  سیمای  کشور،  و  صدا 

برنامه  شورای  ثابت  اعضای  و  ایران  اسالمی  توسعه جمهوری  و  استان  ریزی  برگزار  ی 

 گردید.  
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شرح زیر  فارس در این جلسه به   استاندار ترین مباحث و موضوعات مطرح شده توسط  مهم

 بود: 

به  - موفق  نفت،  درآمد  بدون  امید  و  تدبیر  این   دولت  البته  که  شده  خود  تعهدات  انجام 

  .شرایط به معنی نبود مشکالت نیست

  دولتارزنده از دیگر خدمات    بگیران بازنشستگان و مستمری پرداخت مطالبات و معوقات  -

 بوده است 

استان که توسط دولت تامین اعتبار  کشاورزان و کادر درمانی   بخش مهمی از مطالبات  -

 شود. زودی پرداخت می بهشده است 

های  کشاورزی و صنایع، از جمله دغدغه های  ی بخش مورد نیاز برای توسعهتأمین آب    -

 .است مردم شریف استان در سال جهش تولید

 تکمیل طرح انتقال آب دریا به استان فارس ضروری است.  -

های مهم دولت در استان فارس  از جمله طرح  سازیسد یدر حال اجرا بودن چهار پروژه  -

 است.برای رفع مشکالت آبی استان 

آب طرح   - زرینهای  و  داراب  قیر،  و  جهرم  شهرهای  به  استهبان،  رسانی  و  فسا  دشت، 

سعادت  و  آب ارسنجان  دوم  خط  و  شیرازشهر  شهر  به  و    رسانی  رسیده  خوبی  نتایج  به 

   .است شتریچنان نیازمند تخصیص اعتبارات بیهم  بعضا

 های استان است. نیازدیگر  از  برای تولید برق اندازی مزارع خورشیدی حمایت از راه -

احداث   - پروژه  شیراز تکمیل  مرکزی  به  – تاالر  فارس  استان  جایگاه  به  توجه  عنوان  با 

 ضروری است.  پایتخت فرهنگی کشور 

زیر ساخت  - استان  نیمه های  بیمارستان و  های درمانی  تکمیل  به جایگاه    -تمام  توجه  با 

ی استان  از دیگر موضوعات اولویت دار در توسعه   ، استان در تأمین نیازهای درمانی کشور

 است.

های استان مستلزم نگاه ویژه  سوزی جنگل ویژه آتش به  وجبران خسارات سوانح طبیعی    -

 دولت است. 
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برنامه و  مدیریت  سازمان  در  رییس  استان  عنوان ریزی  با  گزارشی  نشست  استان    »این 

آیندهفارس، وضعیت فعلی و چشم ارایه شده توسط جناب    «انداز  ارایه نمودند. اهم موارد 

 است:  نوروزی به شرح زیرآقای 

 جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. درصد   6/ 1مساحت درصد  5/7استان فارس  

   GDP،  درصد  7/4  معادل  1390-95  طی سالهای   کشور   GDPمتوسط سهم فارس در

  سرانه  GDPکشور( و متوسط    5)رتبه    ریال هزار میلیارد    720  معادل 1397در سال    استان 

ریال  134  معادل  1393-95  هایطی سال  فارس بوده    میلیون ریال(  168)کشور  میلیون 

 برای استان شده است.  14که منجر به کسب رتبه  

به شرح    1390-95  های کشور طی سال  GDPهای عمده اقتصادی استان در  سهم بخش 

 : زیر است

 GDPسهم بخش در 

 (1395تا  1390)متوسط 
 کشور  فارس

 سهم استان در کشور 

 )درصد( 

 2/8 8/7 3/13 کشاورزی 

 2 5/34 8/14 صنعت و معدن 
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 GDPسهم بخش در 

 (1395تا  1390)متوسط 
 کشور  فارس

 سهم استان در کشور 

 )درصد( 

 4/5 3/4 5 ساختمان 

 2/11 3/5 7/18 آب ، برق و گاز 

 7/4 7/47 9/47 خدمات 
 

استان طی سال  بیکاری  نرخ    11/ 5درصد )کشور معادل    1/9  =  1396-98های  میانگین 

   درصد(

سال   پایان  فارس  ،1398در  استان  = 1398)پایان    منابع  )منابع    میلیاردتومان   113372  ( 

( و مصارف استان  کشور  4میلیارد تومان ، رتبه    100374پس از کسر ذخیره قانونی معادل  

 تومان   میلیارد  50114 =

  29درصد ) رتبه    50  بع پس از کسر ذخیره قانونی( =نسبت مصارف به منابع استان )منا 

و بدون احتساب استان تهران    درصد   79  کشور با احتساب استان تهران =   و برای   (  کشور

 درصد  62= 

با    (ورکش  8میلیارد تومان ) رتبه    3303  =  1398در سال    )مصوب(  درآمد عمومی استان

عملکرد درآمد عمومی  از درآمد عمومی کل کشور )مصوب( و  درصد    2/ 53سهمی معادل  

 درصد تحقق درآمد مصوب(   99/ 3)میلیارد تومان  3281 =  1398در سال    استان

استان   غیرنفتی  =1398)صادرات  دالر    1585  (  وکشور   8)رتبه  میلیون    6/3  سهم  ( 

 . درصد  1/4=  بدون احتساب میعانات  سهم . کشور  ی از درصد

 . درصد  2/9 ،  سهم از کشور = کیلومتر  4288 ( = 1398) های اصلی استانطول راه 

 ارایه گزارش توسط تعدادی از مدیران استانی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود: 
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 (: جهاد کشاورزی استان)رییس سازمان جناب آقای قاسمی  -1

از   د بالعوض  استفاده  کمک  توسعه    85مکانیسم  برای  فشار  تحت  آبیاری  درصدی 

ای متناسب  خانهاختصاص تسهیالت ارزان قیمت گل های متراکم و  ها و کشتخانهگل 

 ها خانهبا سهمیه برنامه اقتصاد مقاومتی در گل 

تبصره    اعتبارات  تخصیص د الف  بودجه    18بند  های مصوب و  طرح   برای  1399قانون 

 عقد قرارداد   یآماده تعهد شده  

 های نوین آبیاری سامانه ( سال 5  طی)هزار هکتار  350  مین اعتبار اجرایتأ د

آبیاری  و زهکشی  تمدید ردیف اعتبار ساختمان  د های  حوضه موند در سالهای شبکه 

 مین اعتبار مربوطه ی و تأآت

اعتبار طرح  تأ د در    100مین  لیزری(  )تسطیح  وخاک  آب  عملیات  استان  هزار هکتاری 

 فارس

اعتبار جهت  تأ د مابقی   100مین  آبیاری و زهکشی رئیس    کیلومتر  احداث شبکه فرعی 

 دالکی(   -علی دلواری )شاپور 

 مین و انتقال آب از سد درودزن به اراضی پایاب نامه طرح ملی تأاحیاء موافقت  د

جهت  تأ د اعتبار  کشاورزیمین  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  صندوق  از  حمایت   (

های  های شهرستانی جدید و همچنین افزایش سرمایه صندوق کیل صندوق استان و تش

مایت از تخصیص صددرصد امالک آماده فروش دارای مجوز  شهرستانی موجود( و ح 

ماده   جهاد   12درقالب  وزارت  سرمایه    تشکیل  افزایش  از  حمایت  در  کشاورزی 

 های استان صندوق 

 

امیری  -2 آقای  میراث    -  جناب  کل  و  مدیر  دستی  صنایع  فرهنگی، 

 فارس  گردشگری استان

عدم تخصیص اعتبارات کافی جهت حفظ، نگهداری، مرمت و احیای آثار و بناهای   د

 تاریخی و درخواست تخصیص اعتبارات متناسب 
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های  ویژه در محدوده بافتگیری در خصوص حفاظت و مرمت بهتعدد مراجع تصمیم  د

گیری  ها در خصوص تصمیم اختیارات به اداره کل استان تاریخی و درخواست تفویض 

 کامل مربوط به موضوعات بافت تاریخی 

به بخش خصوصی   د واگذاری  بناهای مهم جهت  از  برخی  مالکیت  تعیین  عدم  لزوم  و 

 ( سراها از طریق اداره کل اوقاف و امور خیریهالخصوص کاروان تکلیف آنها )علی 

و    استای حفظ، توسعه و ترویج صنایع دستی استاندر ر  کمبود اعتبارات استانی و ملی د

درخواست افزایش اعتبارات ملی و استانی صنایع دستی استان فارس متناسب با وسعت  

 جغرافیایی و تنوع رشته 

و    های گذشته گران در سال مستمری بگیران هنرمندان و صنعت   قطع شدن مستمری د

ط تمدید  راستای  در  اعتباراتی  نمودن  منظور  صنایع  درخواست  بگیران  مستمری  رح 

 دستی  

و درخواست    تکریم و حمایت پیشکسوتان صنایع دستی استان  عدم اجرایی شدن طرح  د

گران  نفر از صنعت  500مین اعتبار جهت بیمه درمان و بازنشستگی ساالنه  استمرار و تأ

 استان فارس 

  دستی استان فارس های فعال صنایع  ناشی از کرونا به بدنه  ی میلیارد ریال   700  خسارت  د

بنگاه تولیدات  خرید  درخواست  دولتی  و  اعتبارات  توسط  فارس  استان  تولیدی  های 

 های تولیدی موجود  مدت جهت جلوگیری از تعطیلی کارگاه عنوان راه حل کوتاههب

بتأمشکل   د اولیه  مواد  عرضه  ه  مین  مشکل  و  قیمت  بودن  باال  و  زیاد  نوسان  خاطر 

و پیشنهاد مجدد تخصیص اعتبار یک دهم    کنونیط  شرای  درمحصوالت صنایع دستی  

 های اجرایی درصد اعتبارات عمرانی جهت خرید آثار صنایع دستی و نصب در دستگاه

 های وارده ناشی از ویروس کرونا؛ شامل: آسیب د

شرایط   • نمودن  فراهم  درخواست  و  گردشگری  تاسیسات  در  شاغل  نیروی  تعدیل 

 جذب نیروی انسانی مناسب 
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تعدا • بیکارشدگان افزایش  تأ  د شکایات  کار،  اداره  از جمله  ادارات  اجتماعی،    مین در 

بعضاً  و  اختالف  حل  یا    شورای  امهال  مالیات،  امهال  درخواست  و  قضایی  مراجع 

ی و حذف مالیات بر ارزش  های خدمات شهری شهرداربخشودگی عوارض و هزینه 

 های انرژی لسیسات و موسسات گردشگری و تعویق و امهال هزینه حامافزوده تأ

هزینه  • پروتکلتحمیل  رعایت  منظور  به  مضاعف  درخواست  های  و  بهداشتی  های 

 امهال در پرداخت تسهیالت قبل از کرونا 

بخشنامه • رعایت  خصوصی  عدم  بخش  از  حمایت  در  محترم  دولت  حمایتی  های 

 گردشگری 

 

 ای استان فارس مدیر عامل شرکت آب منطقه - دهقانی  جناب آقای -3

آبمین  تأ د جهت  نیاز  مورد  شهر اعتبار  به  خرامهرسانی  و  شیراز  قیر،  و    جهرم  ،های 

 فسا و استهبان   دشت، زرین شهر، داراب و ارسنجان و سعادت

استان شامل کوار، نرگسی و    یمین اعتبار مورد نیاز جهت اتمام سدهای در حال اجراتأ د

 هایقر  

 زهکشی تنگ براق، تنگاب و کوار های آبیاری و مین اعتبار مورد نیاز جهت شبکهتأ د

   
و خدمات بهداشتی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی    -جناب آقای لطفی    -4

 شیراز  و درمانی  

 ساخت بیمارستان جایگزین نمازی از طریق تسهیالت بانک توسعه اسالمی  د

 اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه بیمارستان خاتم )ص( تامین  د

 رود خوابی میان تخت  700جهت اتمام بیمارستان  اعتبار مورد نیاز تامین  د

 های بیماری کرونامساعدت الزم در جهت تأمین هزینه  د
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رازقی    -5 آقای  کشاورزی  جناب  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

 شیراز

تأ د نهایت  چگونگی  در  و  بانکی  منابع  انجماد  موجب  دولت  بودجه  کسری  مالی  مین 

 خصوصی شده است. کاهش منابع مورد نیاز بخش  

 های آسیب دیده از کرونا عدم تخصیص کامل تسهیالت فعالیت د

ج د مناسب  ابزارهای  تعریف  تأعدم  علیرغم  خصوصی  بخش  ریسک  پوشش  کید  هت 

 قانون 

های مستقیم که کاهش عرضه را به دنبال  د ضد تقاضایی اصالح قانون مالیات رویکر  د

 خواهد داشت. 

 ه فعالین اقتصادی موجود در استان عدم تخصیص مناسب منابع بانکی استان ب د

 

نوبخت   آقای دکتر  در جلسه مشترک  موضوعات اشاره شده توسط جناب 

 ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقت اد مقاومتی شورای برنامه 

و کاروان تدبیر    جمهوکه در سفر رئیس   ایپروژه طرح و   50در طی چند سال گذشته از   -

نیز برای آنها    میلیارد تومان   18هزار و    و یک  شده بود و امید به استان فارس مصوب  

پرداخت شده    آنهابرای تکمیل  میلیارد تومان    300هزار و    3  کنونتا  مصوب شده بود،  

  افزایش   ها و گاهیقیمت  افزایش   دلیل  به  هاطرح  برخیگرچه عملیات اجرایی    .تاس

ت و اعتبارات جدیدی باز هم برای  اس  نرسیده  پایانعملیات مورد نظر به    و  کار   حجم

   .تکمیل آنها تخصیص خواهد یافت 

تومان  1200تاکنون   - آزاد   میلیارد  تکمیل  شیراز   برای  و  شده    هزینه  اصفهان  –  راه 

به نسبت   1600 پایان سال  تا  نیز  آزادراه  برای تکمیل  نیاز  اعتبار مورد  تومان  میلیارد 

می  ابالغ  و  تامین  دفاع  وزارت  و  دولت  توسط  فارس    گردد.مساوی  عنوان  بهاستاندار 
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  خواهد  عالی دولت قاطعانه این موضوع را تا به سرانجام رسیدن آن، پیگیری  ینماینده 

اعالم  کر و  اجرایی  دستگاه  کار  تایید  به  منوط  آزادراه  اعتبارات  مابقی  تخصیص  و  د 

 .استاستاندار 

اقلید  راه - و    –آهن  دشت   23یزد  جاده  از  محدودهقاءمیه    –ارژن  کیلومتر  تنگه  ی  در 

   رسد.ایان دولت تدبیر و امید، به اتمام می پجاری و یا نهایتا تا  ایان سال پتا  ابوالحیات 

ارزیابی  - و  های صورت در  کنونی، دو هزار  در سفر  برای    470گرفته  تومان    15میلیارد 

تا پایان سال به سرانجام برسد، نیاز است و سیاست دولت این است    تواند که می   پروژه

برای  های که طرح تومان  میلیارد  هزاران  پرداخت چند  آن ی که  با  است  هزینه شده  ها 

 . دنو وارد چرخه تولید شو  رسیده برداری صد میلیارد تومان به بهره 

با   - اعتباری  محدودیت وجود  دولت  طرحدولت  های  تکمیل  با  های  برای  و  تمام  نیمه 

کشور یشرفت  پ سطح  در  باال  سقف    ، فیزیکی  مجلس   80تا  از  تومان  میلیارد    هزار 

اولویت   و  اخذ نمودهمجوز    شورای اسالمی پایان  نتوانمی ها  این طرح  ، هابراساس  تا  د 

 . دن رسببرداری سال جاری به بهره 

روژه  پ   37میلیارد تومان برای تکمیل   1350ای با اعتبار بالغ بر  نامهدر این جلسه، تفاهم  -

 شود. جاری مبادله می ایان سال پجهش تولید استان فارس تا  

 

 هانامهتفاهممبادله 

امعان  -1 نامبا  به  تولید« توسط مقام معظم  گذاری سال نظر  جاری تحت عنوان »جهش 

برنامه )مدظله رهبری   ستاد  مصوبات  و  در  العالی(  و  تولید  جهش  راهبری  و  ریزی 

های کشور،  های جهش تولید استان راستای تحقق شعار مزبور مبنی بر تدوین پروژه

، تکمیل و  اجرابا هدف    1399های جهش تولید استان فارس در سال  نامه پروژه تفاهم 
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بهره رساندن به  بودجه    37  برداری  و  برنامه  سازمان  بین  استان،  تولید  جهش  پروژه 

  .یوست(پ) گردید کشور و استانداری فارس منعقد  

 

 

تتفاهم   -2 مسکن    3500  نیمأنامه  مساحت  با  )واحد  مربع  60متوسط    ی برا  (متر 

  25  ر یز  تیبا جمع  یو فاقد سرپناه مناسب در سطح روستاها و شهرها  ازمندین  یخانوارها 
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و    یمسکن انقالب اسالم   ادی بن  ،سازمان برنامه و بودجه کشور  ن یب  ،نفر استان فارس  هزار

 یوست(. پ)  فارس یاستاندار

و    ما یسازمان صداوس  یرسانه  ی ورآمشترک معاونت توسعه و فن   ی نامه همکارتفاهم   -3

مرکز    ی مایصدا و س  ی فن  ی هارساخت ی ز  ی روز رسان توسعه و به  منظورفارس به   ی استاندار

و موج متوسط    ام  . اف  ییو یو راد  یونی زی تلو  یهاشبکه  تالی جیپوشش د  لی فارس و تکم

 یوست(. پ)  در سطح استان

جهیزیه  تفاهم   -4 تأمین  تحت    2000برای  نامه  جوان  کمیته پزوج  امداد حضرت    وشش 

 یوست(. پ)  - امام)ره(
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

1307002001 

1307002001 

رودبال  آبرسانی از سد 

به شهرهای فسا و  

 استهبان 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
498 298 350 200 17 30 397 

1307002032 

1307002032 

آبرسانی به  جهرم  و  

های الرستان از  بخش 

 سد قیر 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
245 170 65 75 0 200 265 

1307002046 

1307002046 

آبرسانی به شهر شیراز  

 خرامه و 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
697 697 902 0 0 500 1,402 

1307002075 

1307002075 

آبرسانی به شهرهای  

 ارسنجان و سعادت شهر 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
235 208 155 150 0 100 255 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

1307002079 

1307002079 

آبرسانی به شهرهای  

 داراب و زرين دشت 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
413 213 250 200 37 200 487 

1307002139 

1307002139 

ساختمان شبكه آبیاری  

 و زهكشی تنگ براق 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
85 85 80 0 0 30 110 

1307003075 

1307003075 
 ساختمان سد كوار 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
85 85 85 0 0 331 416 

1307003095 

1307003095 
 ساختمان سد نرگسی

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
170 170 61 0 0 950 1,011 

1307003101 

1307003101 
 ساختمان سد هايقر 

شركت سهامی آب  

 ای فارس منطقه
487 187 220 300 50 300 570 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

1404001003 

1404001003 

مطالعه حفاظت و احیاء  

های استان  درياچه 

 فارس 

سازمان حفاظت  

 محیط زيست 
77 77 29 0 0 40 69 

1503002139 

1503002139 

ايجاد تاسیسات 

 فاضالب شهر كازرون 

شركت آب و  

 فاضالب فارس 
185 60 23 125 20 70 113 

1602001029 

1602001029 

احداث بیمارستان  

 آموزشی جهرم 

سازمان مجری  

ساختمانها و  

تأسیسات دولتی و  

عمومی، شركت  

 تخصصی مادر 

68 68 68 0 0 250 318 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

1602001116 

1602001116 

بهبود استاندارد  

 تجهیزات بیمارستانها 

دانشگاه علوم  

پزشكی و خدمات  

بهداشتی، درمانی  

-استان فارس 

 بهداشت و درمان 

52 32 16 20 4 700 720 

1602001323 

1602001323 

  160احداث بیمارستان  

 تختخوابی مرودشت 

شركت توسعه و  

تجهیز مراكز  

بهداشتی و درمانی  

و تجهیزات پزشكی  

كشور )مادر  

 تخصصی( 

177 77 35 100 20 200 255 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

1803001068 

1803025128 

تعمیرات اساسی، خريد  

تجهیزات و محوطه  

سازی و تاسیسات  

 زيربنايی 

دانشگاه صنعتی 

 شیراز 
72 72 61 0 0 30 91 

1803001115 

1803025180 

آموزشی  تامین فضاهای  

 و كمك آموزشی 

دانشگاه صنعتی 

 شیراز 
58 58 16 0 0 60 76 

1803001169 

1803025247 

احداث دانشكده عمران  

و محیط زيست،  

مجموعه كالسها و  

 كارگاه آموزشی 

دانشگاه صنعتی 

 شیراز 

101 
 

 

 

 

 

71 53 30 5 80 138 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

 11.562 0 0 0 11.562 7.144 8.732 ی باويژگ یو مل  ی مل ی عمران  یطرح ها یمابق

 سیمكان -محور جهرم  1303016224
راهداری و حمل و  

 نقل جاده ای 
0 0 0 0 0 100 100 

 نفری شیراز   6000سالن  1702004017

شركت سهامی  

توسعه و نگهداری  

اماكن ورزشی  

 كشور

70 0 0 70 0 200 200 

- 
  124احداث بیمارستان  

 تختخوابی المرد 

وزارت بهداشت،  

درمان و آموزش  

 پزشكی 

0 0 0 0 0 80 80 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

- 

تأمین آب شرب عشاير  

تانكر   10فارس)خريد 

 آب رسان سیار( 

و   تيري سازمان مد

 استان   یزريبرنامه 

0 0 0 0 0 20 20 

- 

تجهیزات آموزشی  

عشاير )خريد كانكس  

 جهت كپرزدايی( 

0 0 0 0 0 15 15 

- 
احداث دانشكده  

 مهدويت 
0 0 0 0 0 20 20 

- 

تكمیل،  احداث، 

بازسازی و تجهیز  

 های نظامی رده

0 0 0 0 0 60 60 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

- 
احداث تصفیه خانه آب  

 فیروزآباد 

سازمان مديريت و  

 ريزی استان برنامه

0 0 0 0 0 40 40 

- 
بیمارستان ابن سینا  

 )پیوند اعضاء شیراز( 
0 0 0 0 0 150 150 

- 
ساختمان سد تنگ  

 خمار فسا
0 0 0 0 0 70 70 

- 

های  تكمیل راهتوسعه و 

های  روستايی شهرستان 

آباده، خرمبید،  

 سرچهان و بوانات 

0 0 0 0 0 80 80 
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 میلیارد ریال -سفر دولت(  -توازن ملی  -شماره یک اطالعات طرح های ملی و ملی با ویژگی استان فارس: )پیوست 

شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان دستگاه  عنوان 

اعتبار  

)پیوست  

قانون+توازن  

 ملی( 

پیوست بودجه  

1399 
 توازن ملی 

  تخصیص

  مصوبات 

  سفرهای

 استانی 

جمع  

ابالغی   تخصیص

1399 
 تخصیص اعتبار  تخصیص

- 

های توسعه  زيرساخت

مراكز صدا و سیمای  

 فارس 

0 0 0 0 0 40 40 
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  اطالعات طرح های شروع شده در سفر جناب آقای دکتر نوبخت به استان فارس  

 دستگاه اجرايی  عنوان  رديف 
)میلیارد اعتبار  

 ريال(
 وضعیت تخصیص 

 تخصیص منوط به شروع عملیات اجرايی پروژه  9000 شهرداری شیراز مترو شیراز   3احداث خط   1

2 
واحد مسكن   3500احداث  

 محرومین 
 متناسب با پیشرفت فیزيكی پروژه 1050 بنیاد مسكن 

 زوج   2000تأمین جهیزيه برای   3
كمیته امداد امام 

 خمینی
گیری دست پی در   150  

4 
پروژه جهش تولید   37تكمیل  

 استان

سازمان مديريت و 

 ريزی برنامه
13500 

های عمرانی   برای پروژهمیلیارد ريال صرفا  470

 جهش تولید 

 

 

 






