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فصل اول :آشنایی مقدماتی با استان فارس

جمهوری اسالمی ایران
سازمان برنامهوبودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس

گزارش بازدید پروژههای عمرانی
وطرحهای اقتصادی استان فارس

معاونت هماهنگی برنامهوبودجه

انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس
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گزارش بازدید پروژههای عمرانی وطرحهای اقتصادی استان فارس
شماره نشریه98-4 :
تهیهکننده :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس ،معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
ناشر :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس
سال انتشار1398:
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.
نشانی :فارس ،شیراز ،چهارراه حافظیه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس
کد پستی7146675999 :
دورنگار07132290937:
تلفن07132290931 :
وبگاهhttp://www.mpo-fr.ir :
پست الکترونیک info@mpo-fr.ir:
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همکاران تهيه کننده گزارش
نظارت عالیه و هدایت تیم بازدید
هماهنگی بازدیدها و جمع بندی گزارش
بازبینی و ویرایش متن
روابط عمومی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

گزارش شهرستانی
آباده
ارسنجان
استهبان
اوز
اقلید
بختگان
بوانات
بیضا
پاسارگاد
جهرم
خرامه
خرمبید
خفر
خنج
داراب
رستم
زرقان
زرین دشت
سپیدان
سرچهان
سروستان
شیراز
فراشبند

حسن نوروزی
اسماعیل زارعی
علی صارم
محمدرضا فتوت

تدوین گزارش
بهمن امیران
مهسا عفیفی
ناهید عیان بد
سیروس نجفی پور کشکولی
بهاره دادور
مژگان یزدانپناهی
فرزاد پیتام
الهه چراغی
علیرضا رودکی
فرشاد جمشیدی کالنتری
مسعود فرامرزی
بهمن امیران
فرشاد جمشیدی کالنتری
سیروس نجفی پور کشکولی
محمدحسین اشرافی
یوسف احمدی
حسین مکاری
محمدرضا فائضی
الهه چراغی
فرزاد پیتام
لیال پارسایی
حسین مکاری
نادر افشارمنش

همکاران تهيه کننده گزارش
ردیف
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

گزارش شهرستانی
فسا
فیروزآباد
قیروکارزین
کازرون
کوار
کوه چنار
گراش
الرستان
المرد
مرودشت
ممسنی
مهر
نی ریز

تدوین گزارش
سید عماد الدین صادقی
نادر افشارمنش
سیروس نجفی پور کشکولی
علیرضا رودکی
مریم بابایی
علیرضا رودکی
آرش افشاری
آرش افشاری
اسماعیل زارعی
مسعود فرامرزی
یوسف احمدی
اسماعیل زارعی
مژگان یزدانپناهی
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سخنِ آغازین
راهبری و رصد فرآیند توسعهی استان (بهعنوان مأموریت مهم سازمان مدیریت و برنامهریزی)
نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری است و هرگونه تصمیمگیری مبتنی بر برنامه  -در گامِ نخست
 نیازمند شناخت وضع موجود و تحلیل محیطی محدوده (قلمروی) جغرافیایی حوزهی برنامهریزیاست.
برایناساس در ابتدای پذیرش مسئولیت توسط اینجانب در سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان فارس (آذرماه  )1398ضرورت یافت در حداقل زمان ممکن (طی دو ماه) با انجام بازدیدهای
میدانی از مهمترین پروژههای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) -ملی و استانی -و طرحهای
اقتصادی در پهنهی استان ( 36شهرستان) و نیز مطالعهی اسناد مهم توسعهای استان (نظیر
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
گردد .گزارش پیشرو با هدف "مستندسازی بازدیدهای انجام گرفته" تهیه شدهاست .در شرایط
وجود تنگناهای بودجهای و کمبود منابع ناشی از تحریمهای اقتصادی و لزوم پیگیری مجموعه
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تالش در جهت عملیاتی نمودن آموختهی اصلی علم اقتصاد که همانا
"تخصیص بهینهی منابع" است ،بیشازپیش ضروری مینماید.
امید است اطالعات حاصل شده و تحلیلهای مبتنی بر آنها بتواند در شناخت "نقشهی راه" و
"مسیر توسعه" و "تصمیمگیریهای کارآ و اثربخش" موثر واقع گردد .الزم میدانم از فرمانداران
محترم همهی شهرستانها ،دستگاههای اجرایی ،کارشناسان محترم و روابط عمومی سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان و بهویژه از جناب آقای اسماعیل زارعی که مسئولیت هماهنگی
بازدیدها را عهدهدار بودند ،سپاسگزاری نمایم.
ومنِالّلهالتوفيق
حسن نوروزی
رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس

فهرست مطالب
عنوان

شماره صفحه

برنامه بازدیدهای صورت گرفته 11 .............................................................................
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شهرستان المرد 207 .......................................................................................................................
شهرستان مرودشت 217 ..................................................................................................................
شهرستان ممسنی 229 ....................................................................................................................
شهرستان مهر 236 ..........................................................................................................................
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برنامه بازدیدهای صورت گرفته
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

شهرستان
آباده
ارسنجان
استهبان
اوز
اقلید
بختگان
بوانات
بیضا
پاسارگاد
جهرم
خرامه
خرمبید
خفر
خنج
داراب
رستم
زرقان
زرین دشت
سپیدان
سرچهان
سروستان
شیراز
فراشبند
فسا
فیروزآباد
قیروکارزین
کازرون
کوار
کوه چنار
گراش
الرستان
المرد
مرودشت
ممسنی
مهر
نی ریز

تاریخ بازدید
98/10/22
98/11/06
98/10/11
98/09/25
98/10/22
98/10/12
98/10/25
98/10/28
98/10/25
98/09/24
98/11/06
98/10/25
98/09/24
98/09/25
98/10/17
98/11/02
98/10/19
98/10/17
98/10/28
98/10/25
98/10/08
98/10/11
98/10/05
98/10/17
98/10/04
98/10/05
98/10/30
98/11/08
98/10/30
98/09/25
98/09/25
98/09/17
98/10/19
98/11/02
98/09/17
98/10/12
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دستورالعمل بازدید از شهرستانها

-1تعاریف
طرحهای اقتصادی :طرحهایی که با اخذ مجوز سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سطح شهرستان
شروع گردیده و یا درحال احداث میباشند.
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(طرحهای عمرانی) :به آن دسته از طرحها اطالق
میشود که در جهت ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیت
ها هستند.
براساس بند« »10ماده( )1قانون برنامه و بودجه ،طرح عمرانی ،مجموعهای از عملیات و خدمات
مشخص است که براساس مطالعات توجیهی دستگاه اجرایی طی مدت معین ،با اعتبار معین برای
تحقق بخشیدن به اهداف برنامه عمرانی پنجساله اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینههای
اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود.
-2اهداف
عمدهترین اهداف بازدید عبارتانداز:
 .1آشنایی با پتانسیلها و ظرفیتهای تولیدی شهرستان در بخشهای مختلف اقتصادی.
 .2شناخت مسایل و مشکالت بخشهای مختلف اقتصادی شهرستان.
 .3دریافت راهکارهای پیشنهادی فعاالن اقتصادی و کارآفرینان.
 .4پایش روند اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی و استانی).
 .5مستندسازی بازدیدهای صورت گرفته .
 .6بهکارگیری یافتههای حاصل از بازدیدها در تخصیص اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای سال جاری و پیشنهاد برای اعتبار مصوب طرحها (یا پروژهها) در سال 1399

و نیز طرح چالشهای پیشروی طرحهای اقتصادی در کارگروهها ،شوراها ،کمیتهها و یا
ستادهای قانونی مرتبط.
 .7اولویتبندی پروژههای عمرانی نیمه تمام شهرستانها براساس اهمیت پروژه.
 -3ارکان بازدید
مسئولیت عالی مدیریت بازدید بر عهده رئیس سازمان استان و مسئولیت اجرایی و هماهنگی نیز
برعهده فردی است که توسط رئیس سازمان انتخاب و معرفی میگردد .در هر بازدید ،کارشناس
معین شهرستان مربوطه و روابط عمومی سازمان نیز جهت بازدید اعزام میشوند.
-4موارد بازدید
 .1طرحهای مهم اقتصادی ( از حیث تأثیر بر سیمای اقتصادی شهرستان ،ارزشافزوده
طرح ،اشتغالزایی ،تکمیل زنجیره ارزش و .)...
 .2پروژههای تملک داراییهای سرمایه ای(ملی و استانی) تأثیر گذار در سطح شهرستان.
-5فرآیند اجرایی بازدید
فرآیند بازدید در هفت گام بهشرح ذیل انجام میگردد:
گام اول -شناسایی طرحها و پروژههای دارای اولویت شهرستان جهت بازدید.
گام دوم -هماهنگی با رئیس سازمان استان جهت اخذ تأیید اولویتهای پیشنهادی.
گام سوم-هماهنگی با دستگاه اجرایی (استان) طرح و فرمانداری شهرستان برای حضور در محل
طرح هنگام بازدید.
گام چهارم -صدور حکم مأموریت
گام پنجم -اعزام به شهرستان
گام ششم -انجام بازدید
گام هفتم -تهیه گزارش و مستندسازی
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 جمعيت و تقسيمات کشوریاستان فارس در مرکزیت جنوب کشور ایران 6/1 ،درصد از جمعیت و  7/4درصد از مساحت
کشور را دارا بوده و از حیث هر دو شاخص (سهم در جمعیت و مساحت کشور) رتبه چهارم را در
میان  31استان بهخود اختصاص دادهاست .این استان با وسعت  122608کیلومتر مربع از حیث
گستردگی بعد از استانهای سیستان و بلوچستان،کرمان و یزد قرار داشته و با جمعیتی بالغ بر 4
میلیون و  851هزار نفر در سرشماری  1395بعد از استانهای تهران ،خراسان رضوی و اصفهان،
پرجمعیتترین استان کشور میباشد .براساس آخرین تقسیمات کشوری ،استان فارس به 36
شهرستان 98 ،بخش 110 ،شهر و  208دهستان تقسیم میشود و از لحاظ تعداد شهرستانها ،با
دارا بودن  36شهرستان رتبه اول کشور را در مقایسه با همه استانها بهخود اختصاص دادهاست.
ردیف

شهرستان

جمعيت (نفر)

ردیف

شهرستان

جمعيت (نفر)

1

شيراز

1,812,897

19

زرقان

56,104

2

مرودشت

323,434

20

خرامه

54,864

3

کازرون

220,579

21

گراش

53,907

4

فسا

205,187

22

سپيدان

51,166

5

داراب

201,489

23

خرمبيد

50,522

6

جهرم

186,269

24

کوه چنار

45,638

7

الرستان

173,189

25

فراشبند

45,459

8

فيروزآباد

121,417

26

رستم

44,386

9

ممسنی

117,527

27

ارسنجان

42,725

10

آباده

100,831

28

خفر

42,263

11

اقليد

93,763

29

خنج

41,359

12

المرد

91,782

30

اوز

40,731

13

کوار

83,883

31

بيضا

39,883

14

نی ریز

81,067

32

سروستان

38,114

15

زریندشت

73,199

33

آباده طشک

32,224

16

قيروکارزین

71,203

34

پاسارگاد

30,118

17

استهبان

68,850

35

بوانات

27,289

18

مُهر

64,827

36

سرچهان

23,129

جمعيت کل استان

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

4,851,274
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گزارش بازدید پروژههای عمرانی وطرحهای اقتصادی استان فارس

 توليد ناخالص داخلیبراساس آخرین گزارش منتشره حسابهای اقتصادی کشور در سال  ،1394محصول ناخالص
داخلی استان فارس به قیمت بازار معادل  589059میلیارد ریال بوده که سهمی معادل  4/8درصد
از کل تولید ناخالص داخلی کشور ( 12314220میلیارد ریال) را بهخود اختصاص دادهاست .در سال
یاد شده این استان از لحاظ شاخص مورد بحث ،رتبه پنجم را در بین استانهای کشور کسب نموده
است.
 جایگاه بخشهای عمده اقتصادی در اقتصاد استاندر سال ،1394معادل 17/3درصد از تولیدناخالصداخلی استان به ارزشافزوده بخش کشاورزی،
 25/7درصد آن به ارزشافزوده بخش صنعتومعدن 5/4 ،درصد به ارزشافزوده بخش ساختمان و
 51/3درصد به ارزشافزوده بخش خدمات اختصاص داشتهاست .همچنین  0/4درصد از تولید
ناخالص داخلی استان را خالص مالیات بر واردات تشکیل میدادهاست .بررسی فوق نشانمیدهد
که اقتصاد استان دارای عملکردی خدماتی – کشاورزی است (جدول .)3
ارزشافزوده بخشهای عمده اقتصادی استان در سال  1394واحد :ميليارد ریال
ارزشافزوده
بخشهای اقتصادی

سهم ارزشافزوده
بخشهای

ميزان

سهم (درصد)

102046
151139
31641
302060
2173
589059

17/3
25/7
5/4
51/3
0/4
100

اقتصادی استان از
کشور(درصد)

کشاورزی
صنعت و معدن
ساختمان
خدمات
خالص مالیات بر واردات
تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

مأخذ :مرکز آمار ایران ،حساب تولید استانهای کشور1394 ،

8/7
3/6
5/7
4/8
4/8
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رشته فعاليتهای مهم استان ( براساس سهم در ارزشافزوده کشور)

شرح فعاليت
زراعت و باغداری
جنگلداری
تولید محصوالت غذایی
تولید انواع آشامیدنیها
تولید فرآوردههای الستیکی و پالستیکی
تولید محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری
تولید ،انتقال و توزیع برق
تولید و توزیع گاز طبیعی
ساختمانهای مسکونی
عمده فروشی و خرده فروشی
حملونقل زمینی و حملونقل با خط لوله
حملونقل هوایی
اقامتگاهها
سایر فعالیتهای پشتیبانی کسب و کار
فعالیتهای مربوط به سالمت انسان

سهم استان از کشور(درصد)
10/4
5/6
9
6
8/1
6
6/2
14/4
8/4
5/7
5/6
6/7
5/3
6/6
6/8

 نقش و وظایف تخصصی استان فارس در تقسيم کار ملی و منطقهایبراساس نتایج مطالعات آمایش استان فارس (مصوب کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش
کشور  )1398 -این استان در تقسیم کار ملی و منطقهای مأموریتهای ذیل را عهدهدار است:
الف -نقش و وظایف تخصصی استان فارس در تقسيم کار ملی

کشاورزی:

 تامین بخش اعظم تولیدات کشاورزی با تاکید بر محصوالت استراتژیک از جمله گندم. تامین بخش اعظم تولیدات باغی با تاکید بر زعفران و انجیر(شهرستانهای شیراز ،کوار ،ارسنجان ،مرودشت ،سپیدان ،اقلید ،استهبان ،نیریز و داراب)
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صنعت و معدن:

 فعالیت در زمینه برق ،الکترونیک ،فنّآوری اطالعات ( )I.C.Tنفت و گاز ،پتروشیمی وصنایع پایین دستی و توان ایفای نقش در سطح ملی در این زمینهها (شهرستان شیراز)
 فعالیتهای معدنی فلزی ،غیرفلزی ،خاکهای نسوز و سنگهای تزئینی شامل اکتشاف،فرآوری و صادرات (شیراز ،آباده ،خرم بید ،بوانات و نیریز)
 شیراز بهعنوان سومین شهر جهانی صنایع دستی در حوزه ملی و فراملینظام سکونتگاهی:

 نقش شهر شیراز در ارائه خدمات برتر پزشکی و آموزش عالی ،بازرگانی و خدماتبازرگانی:

 تجارت و بازرگانی با برقراری رابطه پولی ،مالی ،بیمه و مبادله کاال و مسافر با کشورهایحوزه خلیجفارس (شهرستانهای الرستان ،گراش ،المرد ،مهر ،خنج و شیراز)
گردشگری:

 فارس بهعنوان قطب ملی گردشگری تاریخی ،فرهنگی -مذهبی و طبیعی با تأکید برمحورهای تاریخی هخامنشی و ساسانی و شهر شیراز بهعنوان سومین حرم اهل بیت
 فارس بهعنوان قطب ملی گردشگری سالمت(شهرستانهای شیراز ،مرودشت ،پاسارگاد ،سروستان ،سپیدان ،فیروزآباد و کازرون)
خدمات برتر:

 شیراز بهعنوان قطب همکار با تهران و فعالیت در زمینه خدمات فوق تخصصی پزشکی بانقش قطب پزشکی کشور در حوزههای گوناگون از جمله پیوند اعضا و خدمات فنی
مهندسی و فرهنگی
 فارس بهعنوان قطب ملی دانشگاهی و آموزشعالی (شهرستانهای شیراز ،جهرم والرستان)
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حملونقل:

 وجود شبکههای ارتباطی جادهای و ریلی( متصل به شبکه ریلی کشور) جهت ترانزیت کاال،مسافر و انرژی به سایر نقاط کشور (شهرستانهای شیراز ،فیروزآباد و فراشبند)
 وجود سه فرودگاه بین المللی با قابلیت ارایه خدمات فرودگاهی و تسهیل ترانزیت هواییکاال و مسافر در حوزههای ملی و فراملی (شهرستانهای شیراز ،الرستان و المرد)
انرژی:

 وجود صنایع انرژیبر المرد ،برخورداری از میادین تثبیت شده گازطبیعی از جمله آغاروداالن و برخورداری از میادین نفتی و وجود منابع غنی گاز
 عبور  5خط لوله گاز سراسری از نقاط مختلف استان وجود نیروگاه انرژی خورشیدی در شیراز (انرژیهای پاک)(شهرستانهای المرد ،فراشبند ،خنج ،قیروکارزین ،شیراز ،سروستان ،ارسنجان ،آباده ،خرم بید،
کازرون ،ممسنی و جهرم)

ب -نقش و وظایف تخصصی استان فارس در تقسيم کار منطقهای
کشاورزی:

 تامین غالت و محصوالت باغی جنوب کشور (شهرستانهای شیراز ،مرودشت ،کوار،ارسنجان ،سپیدان و اقلید)
 مرکز تولید محصوالت گوشتی و فرآوری محصوالت غذایی در بخش شیالت(شهرستانهای مسنی ،کازرون ،شیراز ،سپیدان ،مرودشت ،جهرم ،آباده و اقلید)
صنعت و معدن :

-

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

-

قطب صنایع الکترونیک و ( ITشهرستان شیراز)

-

فعالیتهای معدنی فلزی ،غیرفلزی و سنگهای تزئینی شامل اکتشاف ،فرآوری و صادرات
(شهرستان شیراز ،آباده ،بوانات ،خرم بید و نیریز)
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خدمات:

 ارائه خدمات پشتیبان تولید برای تولیدات صنایع دریایی و شیالت (شهرستانهای الرستان،المرد ،خنج و مهر)
نظام سکونتگاهی:

 نقش شهر شیراز در ارائه خدمات برتر پزشکی و آموزش عالی در سطح ملی و منطقهایبازرگانی :

 تامین سرمایه صنایع کالن استان بوشهر (شهرستانهای الرستان ،المرد و شیراز)گردشگری :

 فارس بهعنوان قطب ملی گردشگری تاریخی ،فرهنگی -مذهبی و طبیعی (شهرستانهایشیراز ،مرودشت ،پاسارگاد ،سپیدان ،فیروزآباد و کازرون)
خدمات برتر:

 شیراز بهعنوان قطب همکار با تهران و فعالیت در زمینه خدمات فوق تخصصی پزشکی وفنی مهندسی و فرهنگی
 فارس بهعنوان قطب ملی دانشگاهی و تحصیالت عالی (شهرستانهای شیراز ،فسا وجهرم)
حملونقل:

 وجود شبکههای ارتباطی جادهای و ریلی ( متصل به شبکه ریلی کشور) جهت ترانزیتکاال ،مسافر و انرژی به سایر نقاط کشور (شهرستانهای شیراز ،فیروزآباد و فراشبند)
 وجود سه فرودگاه بین المللی با قابلیت ارائه خدمات فرودگاهی و تسهیل ترانزیت هواییکاال و مسافر در حوزههای ملی و فراملی (شهرستانهای شیراز ،الرستان و المرد)
انرژی:

 وجود نیروگاههای سیکل ترکیبی (شهرستانهای شیراز ،جهرم و کازرون) تامین نیروی انسانی متخصص صنایع نفت و گاز پشتیبان عسلویه (شهرستانهای شیراز،الرستان ،گراش ،المرد ،مهر و خنج)

فصل دوم
بازدیدهای شهرستانی
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شهرستان آباده
آباده در شمالیترین نقطه استان قرار دارد از شمال غرب به استان اصفهان از جنوب به صفا
شهر و از شرق به استان یزد متصل است  .این شهرستان در فاصله  275کیلومتری شیراز قرار دارد.
مساحت آن  6800کیلومتر مربع است که حدود  11درصد از کل مساحت استان را بهخود اختصاص
دادهاست.

آباده در سال  1397بهعنوان شهر جهانی منبّت انتخاب شدهاست و از دو بخش مرکزی (شامل
دهستان سورمق و ایزدخواست و شهرهای آباده ،سورمق و ایزدخواست) و بخش بهمن و صغاد
(شامل دهستانهای بهمن و خسروشیرین و شهرهای بهمن و صغاد) است.
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طبق سرشماری سال  1395جمعیت شهرستان  100831نفر بودهاست .جاذبههای گردشگری
آن شامل کاروانسرای ایزدخواست ،سد ساسانی ایزدخواست ،تیمچه صرافیان ،کاروانسرای خان
خوره ،عمارت کاله فرنگی ،و قلعه ایزدخواست میباشد.
قابليتهای عمده شهرستان:
 بهرهمند ی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی و زراعی چون انگور ،سیب و زعفران وامکان توسعه آنها به شیوههای نوین.
 امکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری بهدلیل شرایط اقلیمی آن. بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید گوشت قرمز (سومین تولیدکننده در استان ) و گوشتسفید (دومین در استان )
 واحدهای بزرگ فعال بهرهمندی از زمینههای مناسب برای توسعۀ صنعتی مبتنی بر رشتهفعالیتها و مزیتهای نسبی موجود از یکسو وزیرساختهای زیر ازسوی دیگر:
در زمینه صنایع کانی غیرفلزی
کارخانه سیمان موجود
کارخانه پتروشیمی پیشبینی شده.
یک شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی موجود و یک شهرک در دست احداث
منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده ودر دست بررسی.
بهرهمندی از معدن غنی خاک نسوز با ذخیره قابل توجه.
بهرهمندی از مزیت نسبی در توسعه خدمات حمل ونقل
استقرار در مسیر شبکه بزرگراهی جادهای شیراز – اصفهان
استقرار در مسیر شبکه ریلی شیراز – اصفهان .
امکان تأمین آب شرب از سد مار بر .
 بهرهمندی از جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در سطح ملی و منطقهای ( .چهار تاقی ساسانی ،قلعه ایزدخواست ،آرمگاه خواجه عکاشه ،منطقه شکار ممنوع بید
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بیده ،دره ایزدخواست ،دره چناری ،پارک جنگلی شهید فرهمند و  )...بهعنوان زمینه توسعه
متناسب گردشگری در شهرستان.
 بهرهمندی از سرمایه محلی که در صورت آماده بودن زیرساختها وزمینههای سرمایهگذاری،توان مشارکت در توسعه شهرستان را دارند
 جایگاه جغرافیائی بسیار مناسب در شمال استان فارس ودر همسایگی با استان اصفهان ودسترسی به استانهای یزد و کرمان .
 پیشینه مرکزیت شهری و فرهنگی در شمال استان و مرکزیت ناحیه شمالی استان در طرحکالبدی منطقه فارس .
 بهرهمندی از صنعت پتروشیمی در آیندهای نزدیک. قرارگیری در مسیر شبکههای حمل ونقل زمینی ملی و منطقه ای. دسترسی به بازارهای استانهای همجوار بهعنوان بازار محصوالت تولیدی .عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
در این نشست فرماندار محترم گزارشی در ارتباط با ظرفیتها و مسایل و مشکالت شهرستان
بهشرح ذیل ارائه نمودند:
الف) ظرفيتهای توسعه:

-1وجود معدن بزرگ خاک نسوز استقالل که در جهان منحصربهفرد است و حدود  30درصد
کاشی و سرامیک و خاکهای مورد استفاده در صنعت را در سطح کشور پوشش میدهد
-2وجود معادن انواع سنگهای تزیینی
-3رتبه اول تولید زردآلو
-4دارا بودن کویر خنک و مناسب تولید برق خورشیدی
-5رتبه اول و دوم در تولید گوشت قرمز و سفید در استان
 -6دارای ظرفیت باالیی درتولید فرش ،گلیم ،جاجیم و گبه
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-7منبتکاری (از طرف سازمان یونسکو بهعنوان شهر جهانی منبت معرفی شدهاست)
 -8احداث با کیفیتترین شهرک صنعتی با وسعت  250هکتار در دو فاز سورمق و ایزدخواست
-9وجود منطقه گردشگری خسروشیرین
-10دسترسی به اتوبان و آزادراه (7قطعه از ایزدخواست تا خسرو شیرین) و راه آهن
 -11عنوان شهر فرهنگی بهدلیل وجود صدها خطاط و نقاش و شاعر
 -12گروه سرود در سطح ملی
 -13تولید آرد و نان مرغوب (نان آباده یک برند است)
 -14ازنظر تولید لبنیات محلی زبانزد است ( 20الی  25درصد منطقه عشایرنشین هستند)
-15دارای بزرگترین اسکان عشایر (در سطح  54هکتار)
-16بزرگترین مجتمع دامی وزیرآباد در سطح استان در دست ساخت و ساز است
 -17تولید کابل نسوز منحصربهفرد در خاورمیانه
 -18آباده بهعنوان آرامترین و بیحاشیهترین شهر کشور
-19دارای بزرگترین استخر کشاورزی با ظرفیت یک میلیون متر مکعب جهت تولید سبزی در
سطح  500هکتار
-20سورمق منبع تامین سوختهای هواپیما مربوط به  5فرودگاه میباشد.
ب) مشکالت:

-1تاکنون شهرستان یک بخش فقط مرکزی داشته اما اخیرا" یک بخش بهمن و صغاد مصوب
و ابالغ گردیده
 -2تا سال گذشته دهستان خسروشیرین از نظر شاخصهای اعتباری جزء اقلید محسوب میشد
اما هزینههای آن با آباده بود (در سال  98این مشکل مرتفع گردیده است)
 -3ثابت ماندن جمعیت آباده (بهدلیل عدم ایجاد شغل پایدار)
 -4با وجود عقبماندگی و فقر در مناطق ایزدخواست ،بیدک ،سورمق ،خسروشیرین اما متاسفانه
شهرستان بهعنوان برخوردار قلمداد شده واز دوسوم اعتبار نفت و گاز محروم شدهاست.
 -5با راهاندازی آزادراه آباده به حاشیه خواهد رفت
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 -6خامفروشی و ارزانفروشی معادن شهرستان
ج) خواستهها:

 -1پیگیری جهت برخورداری از اعتبار سه درصد نفت و گاز
 -2ارتباط شهر آباده به آزاد راه از طریق احداث آنتنی جهت جلوگیری از بهحاشیه رفتن شهر
آباده
پروژههای مهم شهرستان :
 احداث و توسعه فاضالب و تصفیهخانه شهر آباده  -پروژه نیمه تمام احداث فرودگاه  -پروژه دردست انجام مجتمع دامی وزیرآباد  -کارخانه کاشی پاسارگاد سرام  -کارخانه کاشی صدیق سرام
 کارخانه کاشی صدف سرام -آزاد راه شیراز  /اصفهان (از خسرو شیرین تا ایزدخواست )  -معدنخاک نسوز استقالل  -معدن سنگ الشه  -معدن سنگ مرمریت  -معدن منگنز  -معدن گچ -
کارخانه سیمان آباده  -راه آهن شیراز  /اصفهان  -بزرگ راه فعلی چهار خطه شیراز  /اصفهان -
کارخانه تولید کابل نسوز  -نیروگاه خورشیدی بهمن

پروژههای بازدید شده:


بازدید از کارخانه پاسارگاد سرام و صدیق سرام:

دراین کارخانه بالغ بر  2800نفر شاغل هستند و محصوالتی باکیفیت باال شامل کاشی و سرامیک،
میناکاری ،منبت کاری ،قالیبافی و تابلو فرش و تابلوهای نقاشی ،زیلوبافی ،شالبافی ومحصوالت
گلخانهای تولید میکنند.که از بازار فروش و متقاضی خوبی برخوردار است .کل تسهیالت اخذ شده
با کارمزد آن بالغ بر  40میلیارد تومان بوده ،ارزش فعلی دو کارخانه بالغ بر  1500میلیارد تومان
میباشد .تقاضای سرمایهگذار ،درخواست وام  100میلیارد تومانی از بانک مهر برای گسترش
فعالیتها بوده که نیاز به تسریع در انجام فرآیند پرداخت میباشد.
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بازدید از پروژه فاضالب آباده:

این پروژه با مشارکت بانک توسعه اسالمی (به نسبت  60درصد) و دولت جمهوری اسالمی (به
نسبت  40درصد) در سال  95تفاهمنامه آن منعقد شدهاست از کل  143میلیون یورو اعتبار بانک
توسعه اسالمی برای اجرای شبکه فاضالب  6شهر استان سهم آباده با  25میلیون یورو معادل 300
میلیارد تومان شامل سه پروژه (دو پروژه شبکه و یک پروژه تصفیه) میباشد با این اعتبار شبکه
فاضالب بهطول  93کیلومتر (معادل 100درصد تعهدات بانک توسعه اسالمی ) و  12کیلومتر معادل
 5میلیارد تومان سهم دولت کار شده که در وضعیت فعلی جوابگوی نیاز شهر میباشد (مجموعا"
 105کیلومتر کار شده) اما افق توسعه  165کیلومتر است که بایستی انجام شود در ارتباط با تصفیه
خانه دو فاز با ظرفیت هر کدام10هزار مترمکعب در شبانه روز طراحی شده که فاز اول آن از سهم
بانک توسعه اسالمی  60درصد پیشرفت فیزیکی دارد .در صورت اتمام فاز اول نیاز فعلی شهر را
جوابگو خواهد بود اما برای پیشبینی طرح توسعه فاز دوم هم بایستی اجرا شود .در این طرح پساب
پایدار با حفظ مسئله زیستمحیطی دیده شدهاست درحالحاضر مصرف آب شهر آباده با  28هزار
مشترک معادل  300لیتر در ثانیه است.
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مشکالت طرح:

 )1کل پالن طرح تصفیهخانه  8هکتار میباشد که بهلحاظ طرح توسعه شهر و حفظ محیط
زیست نیاز به افزایش آن به  22هکتار جهت انجام فضای سبز است که تاکنون در سازمان
برنامه و بودجه کشور ،موضوع واگذاری زمین حل نشده و نیاز به پیگیری از طرف استان
است.
 )2بانک توسعه اسالمی فقط هزینههای مستقیم طرح را پرداخت میکند اما هزینههای 9درصد
ارزشافزوده و بیمه و هزینههای مشاور را نمیپذیرد که این هزینهها بعهده دولت میباشد
(عالوه بر سهم  40درصد) این هزینهها مربوط به فصل هفتم طرح بوده که در سال گذشته
 30درصد اعتبار موافقتنامه جهت پرداختهای فوق لحاظ شده بود در سال جاری  11درصد
دیده شده که حداقل میبایست به  30درصد اصالح گردد (آنهم بهصورت تخصیص نقدی)،
درحالحاضر مشاور بالغ بر  5میلیارد تومان مطالبه دارد.
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بازدید ازمعدن خاک نسوز استقالل :

مساحت کل معدن معادل  22/5کیلومترمربع ( 2250هکتار) با برآورد ذخیره  300میلیون تن
میباشد درحالحاضر مجوز برداشت  2/5میلیون تن در سال داده شده این معدن 30درصد خاک
های نسوز کشور را تولید می کند و رتبه اول را در کشور دارد .االن خام فروشی میشود با تنی
 300تومان اما طرحهایی پیشبینی شده که در صورت انجام ارزشافزوده آن را چند برابر میکند
این طرحها شامل:
الف) طرح آهنزدایی خاک نسوز:
محصول آن آلومینات ( )Al 2O3میباشد که تنی  80هزار تومان ارزش فروش آن است و بهعنوان
پوششهای مقاوم در فرسایش لولهها و پمپها و شیرآالت و سیمها کاربرد دارد.
ب) طرح پیروفیلیت:
برای صنایع هستهای و هواپیمایی و مواد آرایشی کاربرد دارد 60.الی  70درصد خاک نسوز آباده را
پیروفیلیت تشکیل دادهاست.
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ج) بعد از برداشت نهایی از معدن به سنگ مادر میرسد که سنگ مادر ذغالی نام دارد و غنی از
مواد آلی بوده و در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
توضیحا" برای اجرای هر کدام از طرحهای فوق نیاز به  50میلیارد تومان سرمایهگذاری است.
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شهرستان ارسنجان
شهرستان ارسنجان از غرب به شهرستانهای مرودشت و پاسارگاد و از شرق به شهرستانهای
نیریز و بوانات و از شمال به شهرستانهای پاسارگاد وبوانات و از جنوب به شهرستان
خرامه محدود است .ارسنجان  1660متر از سطح دریا ارتفاع دارد و قله دالنشین (دل نشین) با
ارتفاعی حدود  3270متر از سطح دریا بلندترین قله رشتهکوههای اطراف ارسنجان و یکی از معروف
ترین قلههای سلسله جبال کوه خم میباشد .ارسنجان از آبوهوای معتدل برخوردار است و جهت
باغداری و کشاورزی و دامپروری محیطی مساعد دارد.

مهمترین قابليتهای توسعه شهرستان ارسنجان
 مزیت نسبی در تولید محصول باغی نظیر انار و انگور
 امکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری بهدلیل شرایط اقلیمی آن.
 مزیت نسبی در تولید گیاهان داروئی.

فصل دوم :بازدیدهای شهرستانی

37

 بهرهمندی از واحدهای صنعتی دامداری و توانمندی در پرورش دام و طیور و افزایش تولیدات
دامی.
 وجود معدن غنی سیلیس و معادن مرمریت.
 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی
 برخورداری از شبکه تولید و انتقال برق و خط لوله سراسری گازطبیعی
 مزیت نسبی در توسعه خدمات حملونقل (استقرار در مسیر شبکه جادهای ترانزیتی یزد به
فارس).
 جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در سطح ملی و منطقهای.
 توسعه صنایع فرآوری گوجه فرنگی و فرآوری و بسته بندی محصوالت دامی
 توسعه گاوداریهای صنعتی ،کشت زعفران ،آفتابگردان و گیاهان دارویی
 راه اندازی منطقه گردشگری در چشمه گمبان و بناب
 حفاظت و تجهیز پناهگاه حیات وحش بختگان و سایت پرورش گوزن و توسعه طبیعتگردی
درآنها

اطالعات شهرستان ارسنجان

عنوان

شهرستان

جمعیت(نفر)
مساحت(کیلومتر مربع)
سطح زیرکشت محصوالت ساالنه(هکتار)
مساحت باغ و قلمستان(هکتار)
بهرهبرداری پرورش زنبور عسل
تولید گندم(تن)
تولید جو(تن)

42725
1439
9085
1023
168
12906
8769

سهم شهرستان در
استان(درصد)

0.88
1.17
1.44
0.64
4.3
1.05
3.43
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عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 -1تکمیل راه مواصالنی خاوران  -سروستان – خرامه – ارسنجان
 -2طرح "آبرسانی از سد سیوند سعادت شهر به ارسنجان"
 -3محرومیت دهستان شورآب
 -4تکمیل بیمارستان  64تختخوابی ارسنجان
پروژههای مهم شهرستان :
 محور خاوران _سروستان _خرامه _ارسنجان
 کارخانه فرآوردههای لبنی ارسن لبن
 بیمارستان  64تختخوابی شهر ارسنجان با پیشرفت فیزیکی  60درصد
 مرکز آموزشی درمانی همودیالیز ابراهیمی(در مرحله تجهیز مرکز میباشد)
 آبرسانی از سد سیوند سعادت شهر به ارسنجان
 معدن خاک سیلیس علیآباد
 مرکز تخصصی درمانی ارسنجان
 معدن مرمریت بختگان
 شرکت صنایع غذایی مروارید ارسنجان

پروژههای بازدید شده در شهرستان ارسنجان:


محور خاوران _ سروستان _ خرامه _ ارسنجان

این محور نقش مهمی در خروج شهرستان از بن بست ارتباطی دارد و کریدور ارتباطی
جنوب به شمال استان فارس است.
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این پروژه از اعتبارات ملی تامین اعتبار گردیده که مقدار  14کیلومتر از این محور در
شهرستان ارسنجان واقع گردیده و دردست احداث و دارای پیشرفت فیزیکی 95درصد
میباشد.
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شهرستان استهبان
استهبان در شرق استان فارس واقع شدهاست .این شهرستان از شمال به شهرستان خرامه ،از شرق
به شهرستان نیریز ،از غرب به شهرستان فسا و از جنوب به شهرستان داراب محدود میشود .بر
اساس نتایج سرشماری سال  1395جمعیت این شهرستان بالغ بر  68هزار نفر بوده است.

قابليتهای شهرستان
 پیشینه شهرستان بهعنوان کانونی تاریخی – فرهنگی بهعنوان کانون معارف قرآنی درناحیهی شرقی استان
 مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی چون انجیر دیم (رتبه اول در استان) ،انار،انگور ،سیب و زعفران
 امکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری بهدلیل شرایط اقلیمی آن وجود واحدهای فعال صنعتی مبتنی بر مزیتهای نسبی شهرستان و وجود زیرساختهاییچون:
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در زمینه صنایع غذائی ( انجیر استهبان ) و صنایع فلزی (استهبان صنعت پارس ) ،وجود
یک شهرک و یک ناحیه صنعتی و یک شهرک در حال احداث ،معدن منگنز با ذخیره
قابل توجه ،،وجود دانشکده علوم قرآنی ،شبکهی جادهای در دست احداث در مسیر شیراز
– بندر عباس ،شبکهی ریلی طراحی شده در مسیر فسا – استهبان – نیریز  -گل گهر،
امکان تأمین آب از سد رودبال ،جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در
سطح ملی و منطقهای (آبشار استهبان ،منطقه تحت حفاظت بختگان ،مسجد جامع
استهبان)

عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 عدم برخورداری شهرستان استهبان از اعتبارات دو سوم نفت و گاز ،در حالی که شهرستانبراساس بسیاری از شاخصهای توسعه یافتگی در زمره مناطق کمتر توسعه یافته محسوب
میشود
 تسریع در آبرسانی به شهر استهبان از سد رودبال 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 مشکالت بیمارستان  112تختخوابی استهبان و تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث دیوارحائل در مسیر سیالب
 -بازسازی ساختمان کالنتری ایج
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پروژههای مهم شهرستان
 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر استهبان مرکز آموزش عالی استهبان آبرسانی به شهر استهبان از سد رودبال ایجاد تأسيسات فاضالب شهر استهبان

هدف اجرای طرح :ارتقاء بهداشت عمومی و کاهش هزینههای بهداشت و درمان و تامین منابع آب
در بخش کشاورزی و صنعت میباشد.
جمعیت تحت پوشش فاز اول ،23000 :جمعیت طرح 57000 :نفر ،خط انتقال 7 :کیلومتر به قطر
 600میلیمتر ،شبکه اصلی 35 :کیلومتر از اقطار  315تا  500میلیمتر ،شبکه فرعی110 :کیلومتر
از اقطار  200الی  250میلیمتر ،ظرفیت تصفیهخانه 7200 :مترمکعب در شبانه روز عملیات اجرا
شده تاکنون :خط انتقال 7 :کیلومتر ،شبکه اصلی  33کیلومتر ،شبکه فرعی 39 :کیلومتر ،ظرفیت
تصفیهخانه 3800 :متر مکعب در شبانه روز ،هزینه شده تاکنون 230 :میلیارد ریال ،اعتبار مصوب
 8 :98میلیارد ریال ،تخصیص سال  :98صفر ،پیشرفت فیزیکی کل طرح 68 :درصد ،مدول اول
تصفیهخانه در حال بهرهبرداری ،اعتبار مورد نیاز به منظور اتمام خطوط فاضالب در فاز اول طرح:
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 160میلیارد ریال ،اعتبار مورد نیاز به منظور اتمام خطوط فاضالب در فاز دوم (معادل  73کیلومتر
= کل اهداف طرح ) 690 :میلیارد ریال

 مرکز آموزش عالی استهبان

زیربنا 2500 :متر مربع ،محل تامین اعتبار :ملی و شرکت نفت ،اعتبار هزینه شده  20میلیارد ریال،
سال شروع ،1390 :پیشرفت فیزیکی 85 :درصد ،نوع سازه :بتنی ،تعداد طبقات :دو طبقه با احتساب
زیرزمین
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شهرستان اقليد
شهرستان اقلید در شمال استان فارس واقع گردیده و با وسعت  7146کیلومتر مربع قریب به 5/7
درصد کل مساحت استان فارس را به خود اختصاص دادهاست .براساس آخرین تقسیمات کشوری
این شهرستان دارای سه بخش مرکزی ،سده و حسن آباد و  4نقطه شهری اقلید ،سده ،دژکرد و
حسن آباد میباشد .این شهرستان از شمال به شهرستان آباده ،از جنوب به شهرستانهای مرودشت
و سپیدان ،از شرق به شهرستان خرمبید و از غرب به استانهای اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد
محدود میشود

مرکز شهرستان ،شهر اقلید است و تا شیراز  275کیلومتر فاصله دارد .جمعیت شهرستان براساس
سرشماری سال  ،1395برابر با  93٬763نفر بوده است .مهمترین دشتهای این شهرستان عبارتند
از :دشت بکان و دشت نمدان .مهمترین کوههای شهرستان نیز عبارتند از-1 :کوه آب سیاه-2 ،
رشته کوه سفید (کوه بل بلندترین قله آن است)-3 ،کوه بکان.
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رودخانه سفید ،رودخانه گاوگدار و رودخانه شادکام مهمترین رودخانههای شهرستان بوده و دریاچه
کافتر نیز با مساحت میانگین  23کیلومتر مربع (در سالهای پر باران حداکثر  48کیلومتر مربع و در
سالهای خشک حداکثر  5کیلومتر مربع) واقع در دشت نمدان یکی از دریاچههای طبیعی آب
شیرین فارس است و با وجود عمق ناچیز از نظر زیستمحیطی و جذب پرندگان مهاجر اهمیت
زیادی دارد.
قابليتهای شهرستان
 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی و زراعی چون انگور ،سیب ،گردو و
چغندر قند ،سیب زمینی و امکان توسعه آنها به شیوههای نوین و همچنین ایجاد صنایع
تبدیلی کشاورزی
 امکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری بهدلیل شرایط اقلیمی (دومین تولید کننده
سیب زمینی در استان ).
 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید گوشت قرمز ( بهخصوص تولید عشایری در ییالق،
حدود  23درصد تولید استان ) شیر و عسل (دومین تولید کننده عسل در استان) .
 مزیت نسبی در تولید ماهیان سرد آبی (دومین تولید کننده در استان)
 توسعهی صنعتی در زمینه صنایع غذایی و کانی غیرفلزی
 دسترسی به شبکههای ملی و منطقهای حملونقل زمینی و امکان توسعه خدمات
حملونقل:
 استقرار در مسیر شبکه بزرگراهی جادهای شیراز – اصفهان
 استقرار در مسیر شبکه ریلی شیراز – اصفهان
 استقرار در مسیر جاده در دست احداث فارس – خراسان رضوی ( طریق الرضا ) .
 وجود جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در سطح ملی و منطقه ای.
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پروژههای مهم شهرستان
 احداث راه اصلی سورمق -اقلید -یاسوج
 ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی تنگ براق
 اتصال راه آهن "یزد-اقلید" به راه آهن "اصفهان-شیراز"
 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
 راهاندازی مزرعه تکثیر صنعتی گیاه دارویی شیرین بیان در روستای آب باریک
پروژههای بازدید شده
 محور راه اصلی سورمق – اقليد-یاسوج :طول کل مسیر این محور که با عنوان جاده
طریق الرضا(ع) معروف میباشد ،حدود 180کیلومتر است .طریق الرضا جاده مواصالتی چندین
استان از جمله خوزستان ،فارس ،کهگیلویه و بویر احمد ،یزد و خراسان رضوی میباشد و از
سال  1385توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از محل اعتبارات ملی
در دست اجرا میباشد.
اعتبار هزینه شده تا پایان سال  97مبلغ  1785میلیارد ریال ،اعتبار سال  98مبلغ  148میلیارد
ریال و تخصیص معادل  29میلیارد ریال ،پیشبینی اعتبار در الیحه بودجه سال  99مبلغ
100میلیارد ریال
این محور در سه فاز تعریف شدهاست:
 فاز اول از دو راهی سورمق  -یزد تا تقاطع مسیر فرعی به اقلید در مجاورت دانشگاه اقلید
طول مسیر  20کیلومتر – پیشرفت فیزیکی  98درصد
پیمانکار :قرارگاه خاتم االنبیا
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عالئم و تابلوها جادهای و گاردریلها نصب نشده که بهعهده راهداری است.
درخواست :افزایش تخصیص به منظور اتمام پروژه جهت افتتاح
 فاز دوم از تقاطع مسیر فرعی به اقلید تا تونل تیمارجان (تونل اباصالح المهدی) بهطول 18
کیلومتر – پیشرفت فیزیکی 40درصد بخش زیادی از ابنیه و بیس و ساب بیس اجرا شدهاست.
پیمانکار :شرکت فرد سازه سپاهان
بهدلیل کمبود اعتبار پروژه حدود  3سال غیرفعال است.
 فاز سوم از بعد از دوراهی روستای آب باریک تا آسپاس شامل بهسازی مسیر اصلی که هنوز
 شروع نشدهاست.

 راه آهن "یزد – اقليد":

این طرح یکی از طرحهای مهم توسعهای کشور است .با توجه احداث راه آهن "اصفهان -شیراز"
و امتداد آن به استان بوشهر و منطقه اقتصادی عسلویه که در دست اجرا میباشد ،بهرهبرداری از
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محور راه آهن یزد -اقلید باعث کوتاه تر شدن حدود  311کیلومتر فاصله حملونقل ریلی بین این
مناطق و تسهیل در سفرهای مردم استان فارس و بوشهر به استان خراسان رضوی میگردد.
طول کل مسیر  264کیلومتر است و از سال  1389توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور از محل اعتبارات ملی شروع شدهاست .پیمانکار پروژه قرارگاه سازندگی خاتم
النبیا" -هولدینگ تخصصی راه و شهرسازی  -موسسه ریل گستر" با مبلغ اولیه پیمان معادل
 4090میلیارد ریال به مدت  36ماه میباشد .پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  63درصد و درحالحاضر
پروژه فعال است ،.اعتبار هزینه شده تا پایان سال  97مبلغ  3938میلیارد ریال ،اعتبارمصوب سال
 98مبلغ  530میلیارد ریال و تخصیص معادل  314میلیارد ریال ،پیشبینی اعتبار در الیحه بودجه
سال  99مبلغ 3000میلیارد ریال میباشد.
مشکالت و درخواستها:



کمبود تخصیص اعتبار در سال جاری



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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 کارخانه قطعات پيش ساخته ساختمانی رویال :شرکت تهران پارس رویان با هدف کمک
به صنعتی سازی ساختمان در کشور نسبت به بومی سازی یک تکنولوژی ساختمانی تحت
عنوان سیستم ساختمانی رویال ( )RBSاقدام نموده است .ابداع این تکنولوژی مربوط به یک
شرکت تولید کننده قطعات پی وی سی کانادایی است و شرکت تهران پارس رویان صاحب
امتیاز انحصاری این تکنولوژی در خاورمیانه است .سیستم ساختمانی رویال( )RBSسازهای از
جنس بتون آرمه است که در اجرای آن از قالبهای ماندگار پلیمری استفاده میشود .قالبهای
ماندگار  RBSدارای اشکال متنوعی هستند و مقاوم در برابر فرسایش،حرارت ،ضربه و همچنین
عایق صدا میباشند.
فرایند طراحی و ساخت یک ساختمان ویالیی با این سیستم شامل:
 طراحی سازهای و محاسبه آرماتورها و کنترل کیفیت
 تولید قالبهای  RBSو برش کاری
 اجرای پی و تعبیه آرماتورها
 اسالید کردن پروفیلها در محل خود براساس پالن
 نصب داکتها و لولهها و مهاربندی دیوارها و در و پنجرهها
 بتون ریزی دیوارها و اجرای سقف و نصب درب و پنجره و اجرای پوشش کف
 زمانبندی اجرای این سیستم حدود  65روز از شروع تا پایان برای یک ساختمان با متراژ
بیش از 120متر میباشد .بازار هدف این محصول بیشتر کشورهای خارجی از جمله چین
میباشد .کارخانه پارس رویان با فعالیتهای فوق در مجاورت شهر اقلید واقع گردیدهاست
و درحالحاضر بهدلیل عدم سرمایه کافی غیرفعال است .در صورت تامین سرمایه در
گردش به مبلغ 700میلیارد ریال و راهاندازی کارخانه حداقل  700نفر اشتغال مستقیم
ایجاد میگردد.
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 سد مالصدرا:

سد مالصدرا در بخش "سَده" در مسیر سرشاخههای رودخانه کُر در باال دست سد درودزن احداث
گردیده و از نوع سنگریزهای با "هسته نفوذ ناپذیر" است .سال شروع پروژه  1381و سال
بهرهبرداری  1386بوده است .نوع سر ریز سد آزاد بدون دریچه و ظرفیت تخلیه  3400مترمکعب
در ثانیه میباشد .حجم خاک ریزی سد  2.6میلیون متر مکعب ،حجم مخزن  440میلیون متر
مکعب و مساحت حوزه آبریز  2250کیلومتر مربع است .ارتفاع از پی سد 72 :متر ،طول تاج630 :
متر ،عرض در پی320 :متر ،عرض تاج 10 :متر میباشد .آب پشت سد برای نیروگاه برق آبی
مالصدرا و همچنین مصارف کشاورزی مردم منطقه مورد استفاده قرار میگیرد .نیروگاه برق آبی
این سد با توان  100مگاوات در  3کیلومتری پایین دست سد قرار دارد .نیروگاه دارای دو توربین از
نوع فرانسیس با محور
عمودی است که قابلیت
تولید سالیانه  180میلیون
کیلو وات ساعت انرژی را
داراست.
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شهرستان اوز
شهرستان اوز به مرکزیت شهر اوز شامل 2 :بخش و یک شهر( اوز ) و  4دهستان با وسعت
1510کیلومتر مربع ( 1/23درصد از مساحت استان) 40731 ،نفر جمعیت دارد که  51درصد آن
روستانشین هستند.
از شاخصههای مهم فرهنگی این شهرستان اهمیت به مقوله کتاب وکتابخوانی است که نتیجه آن
کاندیداتوری دوسال پیاپی بهعنوان پایتخت کتاب و انتخاب شهر اوز بهعنوان شهر خالق در زمینه
کتاب وکتابخوانی و روستای فیشور بهعنوان روستای دوستدار کتاب برگزیده شد .تعداد  3دانشگاه
و موسسه آموزش عالی در این شهرستان دایر است.
همچنین این شهرستان جزء برترینهای تئاتر کشور نیز میباشد.

قابليتهای اقتصادی شهرستان:
مردم اوز بیشتر در امر خدمات و بازرگانی فعال هستند .درحالحاضر  12مجتمع تجاری در شهر
اوز فعال است و این شهر به شهر مرکز خرید در جنوب اشتهار دارد.
از قدیم االیام منطقه اوز بهعنوان قطب اقتصادی الرستان معروف بوده است.
اراضی زراعی زیر کشت  10.620هکتار با تولید سالیانه  29.550تن ( 0.45درصد از کل استان،
شامل :گندم ،جو ،کلزا ،گلرنگ ،صیفی جات و یونجه)،
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اراضی باغی با سطح زیر کشت  6.900هکتار و تولید سالیانه 26.800تن ( 0.85درصد از کل استان،
شامل :نخیالت ،انواع مرکبات و کُنار)،
تولید فراوردههای دامی به میزان ساالنه  5900تن ( 0.69درصد از کل استان ،شامل :گوشت
گوساله ،گوسفند و شتر،
وجود  20واحد فعال پرورش طیور وجود دارد و وجود بزرگترین کشتارگاه طیور فارس در
شهرستان،
بهطور کلی کمبود بارش باران و اراضی نامرغوب مهمترین عامل در عدم پیشرفت کشاورزی و
دامداری در منطقه است و با تخصیص آب شیرین از سد سلمان فارسی،توسعه کشاورزی و باغات
مرکبات پیشبینی میگردد.
بیش از  100مورد واحدهای صنعتی فعال ( نظیر آسیاب موتوری ،چوب بری ،شیره پزی سنتی
خر ما ،کارخانه تولید سنگ تزئینی ،سنگ شکن ،کارخانه تولید شن و ماسه ،بلوک زنی ،موزائیک
سازی ،درب و پنجره سازی ،کشتارگاه طیور ققنوس ،بشکه سازی فایبر گالس) 6 ،معدن فعال (
اشتغال  31نفر ) شامل نمک آبی ،سنگ الشه ،شن و ماسه کوهی ،
در بخش صنایع دستی و گردشگری صنعت خوسبافی(یکی از انواع سوزن دوزی) و خیاطی که
در کشور بی نظیر است ،وجود دریاچه هیرم (سومین دریاچه بزرگ استان) بهعنوان منطقه مصوب
گردشگری در کنار سایر اماکن تاریخی (بیش از  25اثر ثبت شده ملی) ،موزه بزرگ مردم شناسی
اوز،
مهمترین راههای اصلی – فرعی شهرستان:
راه "اوز -الر" ( بهطول  45کیلومتر = راه اصلی و آسفالته)،
راه "اوز -خنج"( بهطول  75کیلومتر = راه اصلی و آسفالته)،
راه "اوز -جویم – بنارویه" ( بهطول  110کیلومتر = آسفالته و راه فرعی) که مرکز شهرستان را
به محور اصلی "الر -جهرم – شیراز" متصل می سازد
راه "اوز -بیرم – المرد" ( بهطول  115کیلومتر = آسفالته و راه فرعی )،
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راه در حال مطالعه "اوز -شرفویه" که مرکز شهرستان را به راه اصلی "الر -جهرم – شیراز"
نزدیک تر میسازد.
همهی روستاها و دهستانهای شهرستان اوز از راه آسفالته برخوردار هستند.
عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 -1شرکت آبفای استان گزارشی از آخرین وضعیت مخزن  5000متر مکعبی شهر اوز ارائه
کرد .بهدلیل مشارکتی بودن طرح ( 50درصد خیرین شهرستان و  50درصد منابع عمومی
دولت) ،مقرر شدفرمانداری هماهنگی الزم را با خیرین جهت تامین منابع مالی انجام
دهد.
دو حلقه چاه بهعنوان پشتیبان مخزن آب اوز حفاری شدهاند .شرکت آبفای استان پس
از انجام آزمایشات و اخذ تاییدیههای الزم ،برآورد اعتبار مورد نیاز هر کدام از چاهها را
به سازمان ارایه نماید.
 -2ساختمان فرهنگ و ارشاد شهرستان که از محل کمکهای خیّری شروع شده در توزیع
اعتبارات مدّنظر قرار گیرد.
 -3راههای ارتباطی "اوز به خنج" ،و "اوز به المرد" پروژههای اولویتدار شهرستان لحاظ
گردند.
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شهرستانهای بوانات و سرچهان
شهرستان بوانات (بدون احتساب شهرستان اخیرا منفک شدهی سرچهان) با گستردگی 2545
کیلومتر مربع و به مرکزیت شهر سوریان در شمال شرقی استان فارس قرار گرفته و از دو بخش
مرکزی و مزایجان تشکیل شدهاست .بوانات از شمال به شهرستان ابرکوه در استان یزد ،از جنوب
به شهرستان ارسنجان و نی ریز ،از غرب به شهرستانهای خرم بید و پاسارگاد و از شرق به
شهرستان خاتم از استان یزد محدود میشود .جمعیت شهرستان براساس سرشماری عمومی نفوس
و مسکن سال  1395بالغ بر  27هزار نفر بوده است .بخش سرچهان که تا قبل از مهرماه سال
 1398یکی از بخشهای شهرستان بوانات قلمداد می شد پس از آن بهعنوان یکی از شهرستانهای
نوبنیاد و با مرکزیت شهر کرهای معرفی شدهاست .جمعیت شهرستان سرچهان براساس سرشماری
سال  1395کمی بیش از  23هزار نفر بوده و درحالحاضر از دو بخش مرکزی و باغ صفا تشکیل
شدهاست.
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قابليتهای عمده شهرستانهای بوانات و سرچهان:
 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی چون گردو ،انگور ،سیب زمینی،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
 امکان توسعه و افزایش ظرفیت تولید به شیوههای نوین ( کشت گلخانهای) امکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری بهدلیل شرایط اقلیمی آن امکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی باتوجهبه مزیت شهرستان در تولید محصوالت باغیو زراعی چون انگور ،سیب زمینی و ...
 فرصت جذب سرمایهگذاریهای ملی و کالن در زمینه توسعه صنایع مرتبط با صنایعتبدیلی و کانی غیرفلزی.
 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید گیاهان زینتی و محصوالت گلخانه ای توانمندی در پرورش دام و طیور و شیالت قابلیت افزایش تولیدات گوشت قرمز و گوشت سفید ،عسل ،تخم مرغ ،مرغ و ماهی و شیر بهرهمندی از زمینههای مناسب برای توسعۀ صنعتی در زمینه صنایع کانی آهنی و غیرفلزی بهرهمندی از معدن غنی مرمریت و معادن مس ،منگنز و آهن بهرهمندی از مزیت نسبی در توسعه خدمات حمل ونقل استقرار در مسیر شبکه جادهای ترانزیتی از استان یزد به استان فارس استقرار در مسیر شبکه جادهای ترانزیتی از استان اصفهان به استان بندرعباس -بهرهمندی از جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی شناخته شده در سطح ملی و منطقهای
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 وجود بومگردیهای متعدد جهت جذب گردشگر (شناخته شده در سطح ملی و بین المللی) وجود منطقه حفاظت شده دره باغ و توت سیاه مشترک بین استانهای یزد و فارس با سهمبیشتر فارس
عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 )1شهرستان بوانات :

 بررسی اعتبار مورد نیاز پروژه احداث مخزن ذخیره 1500متر مکعبی آب شرب شهریبوانات.
 راهکارهای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل راههای اصلی در دست احداث شهرستان(پروژههای ملی).
-

راهکارهای تامین اعتبار مورد نیاز زیرساختهای شهرک صنعتی.

 -بررسی اعتبار مورد نیاز اجرای طرحهای آبخیزداری.

 )2شهرستان سرچهان :

 موضوع استقرار دستگاههای اجرایی باتوجهبه نو بنیاد بودن شهرستان، اعتبار مورد نیاز تکمیل راههای شهرستان (ملی و استانی)، تسریع در تکمیل مراکز جامع سالمت شهرستان (اعتبارات داخی وزارت بهداشت)، -ایجاد مجتمع اداری (در ساختمان نیمه تمام تبلیغات اسالمی)،
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 احداث ساختمان فرمانداری و تکمیل سالن اجتماعات فرمانداری (با کمک از محلفروش بخشی از زمین موجود)،

پروژههای بازدید شده در سفر:
 )1پروژه تبدیل راه فرعی بوانات – صفاشهر به راه اصلی بهطول  42کیلومتر با عملکرد 17.700
میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی  %4در  10کیلومتر انتهای ورودی صفاشهر و عقد قرارداد
 10کیلومتر ابتدایی مسیر در خروجی شهرستان بوانات در سال 1398
 )2پروژه تعریض  5کیلومتر در خروجی شهرستان بوانات به سمت صفاشهر که در طرح حذف
و اصالح نقاط حادثه خیز با اولویت راههای شریانی به صورت ملی توسط سازمان راهداری
و حملونقل جاده ای در دست اجرا است.
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 )3پروژه احداث مخزن  1500مترمکعبی آب شرب شهر بوانات از محل اعتبارات استانی با
پیشرفت فیزیکی  % 80توسط شرکت آب و فاضالب استان در حال احداث میباشد و فقط
اجرای خط انتقال و نصب تجهیزات آن باقی ماندهاست که با مبلغی معادل  5000میلیون
ریال به بهرهبرداری میرسد و اعتبار مصوب سال جاری  4300میلیون ریال میباشد.
 )4بازدید از محله جیان و بررسی راهکارهای تأمین اعتبار برای تامین راه دسترسی و احداث
پل بر روی رودخانه واقع در منطقه  .باتوجهبه محل قرارگیری پروژه که جزء طرحهادی
شهر است ولی در مرز محدوده شهری واقع شدهاست در مرحله نخست می بایست متولی
اجرای پروژه مشخص گردد ،سپس نسبت به انتخاب مشاور برای بررسی دو پیشنهاد اجرای
طرح آبخیزداری یا ایجاد پل عبور و مرور ،با در نظر گرفتن آورد آب و فصلی بودن رودخانه،
اعتبار مورد نیاز برای هر دو طرح ،مزایا و معایب طرح اقدام شود .البته باتوجهبه اعالم
آمادگی اهالی جهت مشارکت و تامین بخشی از هزینهها می توان هزینه مشاور را از آن
محل تامین نمود.
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شهرستان پاسارگاد
شهرستان پاسارگاد در شمال استان فارس بین شهرستانهای بوانات ،اقلید ،خرمبید ،مرودشت و
ارسنجان واقع گردیدهاست .مساحت شهرستان برابر با  1754کیلومتر مربع و جمعیت آن نیز بالغبر
 30هزار نفر میباشد .شهرستان را دوبخش مرکزی و پاسارگاد و چهار دهستان شامل کمین،
ابوالوردی ،مادرسلیمان و سرپنیران تشکیل دادهاست .اقلیم شهرستان کوهستانی است و در زمستان
ها به همراه بارش باران و برف و در تابستانها معتدل میباشد  .از نظر بارش حدود  100تا 200
میلی متر بارش ساالنه دارد .

قابليتهای شاخص :
استقرار در مسیر شبکه بزرگراهی جادهای شیراز – اصفهان .
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بهرهمندی از جاذبههای گردشگری تاریخی و بنام در سطح جهانی و ملی از جمله مجموعه
جهانی پاسارگاد و جاذبههای طبیعی مناسب برای توسعه پایدار صنعت گردشگری در شهرستان.

عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 – 1انتقال حقآبه پاسارگاد از چشمه تنگ حنا در شهرستان خرمبید بهطول  13کیلیومتر جهت
تامین آبکشاورزی  4500هکتار از اراضی شهرستان
 – 2ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان جهت پیشگیری از خام فروشی محصوالت کشاورزی و
معدنی
 – 3افزایش ظرفیت سردخانههای باال و زیر صفر شهرستان جهت ذخیرهسازی مناسب
محصوالت کشاورزی
 – 4اجرای طرحها و برنامههایی جهت افزایش مدت زمان نگداشت توریستها از یک ساعت به
دو الی سه روز در منطقه
 – 5تکمیل و بهرهبرداری از موزه پاسارگاد بهعنوان بزرگترین موزه خاورمیانه بهعنوان یکی از
راه کارهای نیل به اهداف مذکور در بند 5
 - 6پیگیری جهت اخذ کد پروژه برای استخر سرپوشیده شهرستان و تامین اعتبار جهت اجرای
آن
پروژههای تاثير گذار :
 -1مجموعه جهانی پاسارگاد ( آرامگاه و موزه پاسارگاد )
 -2محور گردنه سوبان ( پاسارگاد به اقلید )
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پروژههای بازدید شده :
 -1ساختمان فرمانداری :تکمیل و بهرهبرداری از طبقات  3و  4ساختمان جدید
فرمانداری در فاز اول طی شش ماه آینده

 -2مجتمع فرهنگی سعادت شهر :تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی سعادت شهر
تا پایان سال جاری انجام میگیرد.
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 -3پل زیر گذر ورودی پاسارگاد :پیگیری جهت اصالح طرح و تامین اعتبار جهت اجرای
آن در دستور کار قرار میگیرد.

-4موزه پاسارگاد :اعتبار هزینه شده تا سال  1397از اعتبارات ملی  50000میلیون ریال و
استانی  6000میلیون ریال ،دارای  10000متر مربع ساختمان و  40000متر مربع عرصه
میباشد .
اعتبار مورد نیاز تا اتمام پروژه  40000میلیون ریال و اعتبار مورد نیاز جهت اتمام ساختمان
موزه  120000میلیون ریال میباشد .باتوجهبه محدودیت اعتبارات عمرانی استانی می
بایست برای تکمیل پروژه از اعتبارات ملی استفاده شود.
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شهرستانهای جهرم و خفر
شهرستانهای جهرم و خفر در نیمه جنوبی استان واقع شدهاند .شهرستان جهرم  3625کیلومتر
مربع و شهرستان خفر نیز (که بنابه مصوبه هیات محترم دولت در مهر  1398از شهرستان جهرم
انتزاع گردید) 1811 ،وسعت دارد .شهرستان جهرم از شمال به شهرستان خفر ،از شرق
به فسا و زریندشت ،از جنوب به الرستان و قیر و کارزین و از غرب به فیروزآباد محدود
شدهاست .هوای دو شهرستان گرم و در نواحی کوهستانی ،معتدل میباشد .جمعیت شهر جهرم (با
کسر جمعیت شهرستان خفر) در سرشماری نفوس و مسکن سال  1395برابر با  141634نفر و
جمعیت شهرستان خفر نیز معادل 42263نفر بودهاست.
جهرم ،بزرگترین و پر جمعیتترین شهر نیمه جنوبی استان فارس میباشد .شهرستان جهرم
(طبق آخرین تقسیمات کشوری) به مرکزیت شهر جهرم شامل  3بخش (بخش مرکزی ،سیمکان
و کردیان) 3 ،شهر (جهرم ،دوزه و قطبآباد) و  7دهستان میباشد .شهرستان خفر نیز شامل دو
بخش (بخش مرکزی و بخش راهگان) و  6دهستان (خفر ،سفیدار ،علی آباد ،گل برنجی ،راهگان
و راهگان شمالی) میباشد.
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شرایط جوی و اقلیمی جهرم مساعد رونق کشاورزی است و بههمین جهت از زمانهای دور تاکنون
جهرم ،بهعنوان سرزمین کشاورزی مطرح بودهاست .باغداری و زراعت ،دو بخش عمده کشاورزی
جهرم را تشکیل میدهند و اقتصاد مردم این شهرستان برپایه ایندو استوار است .سایر مردم عمدتاً
به تجارت ،پیشهوری و کارهای اداری مشغولند .همچنین در جهرم دو شهرک صنعتی و یک منطقه
ویژه اقتصادی وجود دارد.
خرما

-

بهخصوص خرمای

شاهانی

-

رطب ،قصب و خارک

و

مرکبات

( لیموترش ،لیموشیرین ،نارنگی ،پرتقال ،نارنج ،بالنگ ،بهار نارنج و آبلیمو) از محصوالت عمده
جهرم به حساب میآیند .گیوه(ملکی) ،قالی ،نمد ،جاجیم و گلیم ،ظروف مسی و حصیرهایی که از
برگ نخل درست میشوند نیز از صنایع دستی جهرم هستند .بهدلیل وجود درختان
مرکبات ،زغال نیز بهطور عمده در جهرم تولید میشود بهطوریکه حدود یکهزار کوره تولید زغال
در این شهرستان وجود دارد.

جایگاه و قابليت شهرستان
آموزشعالی 6 :دانشگاه و موسسه آموزش عالی با تعداد  7910دانشجو.
بهداشتودرمان 24 :مرکز بهداشتی درمانی 2 ،بیمارستان 410 ،تخت بیمارستانی و  64خانه
بهداشت روستایی
باوجود داشتن بیمارستانهای تخصصی و عمومی و دانشگاه علوم پزشکی جهرم و همچنین شهر
الر در سطح بعد خدماترسانی درمانی در این ناحیه از یکسو و ارتباطات قومی-فرهنگی و بازرگانی
این ناحیه با کشورهای حاشیه خلیجفارس از سوی دیگر بهترین فضا جهت توسعهی گردشگری
درمانی در این ناحیه را بعد از ناحیه مرکزی فراهم آورده است
کشت زراعی :سطح زیر کشت  20000هکتار با تولید سالیانه  200000تن شامل :انواع غالت،
صیفیجات و سبزیجات (گوجه ،خیار و غیره)
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کشت باغی :سطح زیر کشت  40000هکتار با تولید سالیانه  800000تن شامل :انواع خرما و
مرکبات (لیمو ،پرتقال ،نارنگی و غیره) (جز رتبههای برتر در استان)
دامپروری :تولید فراوردههای دامی به میزان  35000تن ساالنه شامل :گوشت گاو ،گوسفند ،شتر و
مرغ و ماهی و عسل و تخم مرغ و شیر (رتبههای برتر در استان)
جهرم همچنین قطب بستهبندی و سورتینگ کشور است و ساالنه بیش از  500هزار تن مرکبات
در واحدهای صنایع تبدیلی بستهبندی و به دیگر استانها و خارج از کشور صادر میشود.
پروژههای مهم
 -1احداث باند دوم جهرم-الر بندرعباس :جاده شیراز-جهرم-الر-بندرعباس ،نقطه
اتصال استانهای فارس و هرمزگان محسوب میشود که به همین دلیل این مسیر یکی از
پرترددترین جادههای کشور است .تاکنون پیشرفت فیزیکی طرح مذکور در حوزه فارس 35
درصد میباشد.
 -2منطقه ویژه اقتصادی جهرم :احداث منطقه ویژه اقتصادی جهرم که یکی از پنج
منطقه ویژه مصوب در استان فارس میباشد .در زمینی در حدود  340هکتار در شهرستان
جهرم (بخش کردیان) با گرایش تجاری – صنعتی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران در نظر گرفته شدهاست .طراحی منطقه ویژه جهرم در دو فاز به انجام رسیدهاست
که فاز اول آن حدود  73هکتار و فاز دوم آن حدود  266هکتار و در کل حدود  339هکتار
وسعت دارد.
 -3بيمارستان  310تخت خوابی سيد الشهدا :احداث بیمارستان  310تختخوابی سید
الشهدا که در پیوست شماره  1قوانین بودجه سنواتی بهعنوان احداث بیمارستان آموزشی
جهرم قید گردیده و از سال  1387شروع گردیده است .طبق موافقتنامه مبادله شده در سطح
ملی متراژ ساختمان  23130متر مربع و محوطه آن  12000مترمربع بوده که دارای  91درصد
پیشرفت فیزیکی میباشد.
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 -4آبرسانی به جهرم از سد قير :طرح آبرسانی از سد سلمان فارسی به جهرم شامل دو
ایستگاه پمپاژ آب ،یک مجموعه تصفیهخانه و چهار مخزن با ظرفیت  17هزار مترمکعب بوده
که در سال جاری قابل افتتاح است .با راهاندازی و افتتاح سامانه انتقال آب از سد سلمان
فارسی و شروع بهرهبرداری از تصفیهخانه آب جهرم ،انتظار میرود مشکل آب شرب و
بهداشتی مردم این شهرستان مرتفع شود.
 -5نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم :این نیروگاه در زمینی به مساحت  100هکتار و با
ظرفیت  1440مگاوات در کیلومتر  20جاده جهرم شیراز واقع شدهاست .این نیروگاه شامل 6
واحد گازی  159مگاواتی و  3واحد بخار  160مگاواتی است.
 -6شبکه راهآهن سراسری :راهآهن جهرم در مسیر اول قطعهای از راهآهن در دست
احداث شیراز-بندرعباس میباشد .این مسیر راهآهن بهصورت یک خطه از بندرعباس آغاز و
پس از گذر از الر و جهرم در منطقه کوار به راهآهن شیراز-بوشهر متصل میشود .مسیر دوم
که در سال  1397طراحی شدهاست راهآهن جهرم-سروستان-شیراز میباشد که جهرم را از
طریق سروستان به راهآهن شیراز-گلگهر متصل میکند.

پروژههای بازدید شده


منطقه ویژه اقتصادی جهرم

در بازدید انجام شده از منطقه ویژه اقتصادی جهرم نمایی کلی از منطقه ویژه اقتصادی جهرم و
ظرفیتها ،مشکالت و چالشهای آن بررسی گردید .چالش بزرگ منطقه ویژه اقتصادی در دو
مقوله تامین برق و آب پایدار بیان گردید .باتوجه به اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد
زیرساختهای منطقه (برق و آب پایدار)،مقرر گردید از محل اعتبارات استانی موضوع مد نظر قرار
گیرد.
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باتوجه به انجام عملیات برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی جهرم که از سال  1396شروع گردید و
باتوجه به پیشرفت فیزیکی باال در سال جاری عملیات مذکور به اتمام میرسد .در سال گذشته
بابت تامین آب پایدار منطقه مبلغ  20000میلیون ریال از محل ارتقا شاخصها تامین اعتبار گردید
که خط انتقال از تصفیهخانه جدید جهرم از سد قیر میباشد و باتوجهبه اینکه در سال گذشته
تصفیهخانه جهرم به اتمام نرسیده بود لذا پروژه مذکور پیشرفت فیزیکی ندارد .البته در سال جاری
با افتتاح تصفیهخانه جهرم کلید انتقال آب پایدار به منطقه ویژه اقتصادی زذه خواهد شد.
طی درخواست مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم مبنی بر تکمیل طرح تامین برق پایدار در
سال جاری مبلغ  40000میلیون ریال با تخصیص  100درصد بدین منظور ابالغ گردید.



احداث بيمارستان  310تختخوابی سيدالشهدا

احداث بیمارستان  310تختخوابی سید الشهدا در پیوست شماره  1قوانین بودجه سنواتی بهعنوان
احداث بیمارستان آموزشی جهرم قید گردیده و از سال  1387شروع گردیده است .طبق موافقتنامه
مبادله شده در سطح ملی متراژ ساختمان  23130متر مربع و محوطه آن  12000مترمربع بوده که
دارای  91درصد پیشرفت فیزیکی میباشد.

گزارش بازدید پروژههای عمرانی وطرحهای اقتصادی استان فارس

68

عملکرد طرح تا پایان سال  1397مبلغ  936849میلیون ریال میباشد .در سال جاری طبق پیوست
شماره  1قانون بودجه اعتبار طرح معادل  34800میلیون ریال بوده که تاکنون میلغ  32190میلون
ریال تخصیص داده شده و همچنین از محل یک درصد مالیات ارزشافزوده سهم وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مبلغ  187500میلیون ریال ( 147500میلیون ریال نقدی و 40000
میلیون ریال اسناد خزانه) تخصیص دارد.

طی بازدید از بیمارستان برخی از مشکالت پروژههای بخش سالمت شهرستان بیان نمودند( به
ویژه تامین مالی دو مرکز بهداشتی و پایگاه بهداشتی در حال احداث شهرستان) که جزء طرحهای
ثبت شده در تفاهم سه جانبه تحول بهداشت بوده و بهدلیل عدم تامین اعتبار ناتمام مانده و براساس
برنامه زمانبندی شده افتتاح طرحهای مذکور در دهه فجر در نظر گرفته شدهاست .بر حسب توافق
انجام شده طی بازدید ،اعتبار درخواستی به منظور کمک به اتمام و افتتاح این دو پروژه در دهه
فجر به دستگاه اجرایی مربوطه ابالغ گردید.
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احداث باند دوم محور جهرم-الر-بندرعباس

جاده شیراز-جهرم-الر-بندرعباس ،نقطه اتصال استانهای فارس و هرمزگان محسوب میشود و
یکی از پرترددترین جادههای کشور است .بنا به اعالم مسئوالن  35درصد خودروهای سنگین
استان فارس از محور ترانزیتی شیراز-جهرم-الر-بندرعباس عبور میکنند که این مهم لزوم تکمیل
این بزرگراه را الزامی میکند.
طرح احداث باند دوم جهرم-الر – بندرعباس بهطول کل  386کیلومتر بوده که  53کیلومتر آن در
حوزه فارس و  190کیلومتر آن در حوزه الرستان و  143کیلومتر آن در استان هرمزگان واقع
شدهاست.

طی بازدید و گزارش ارایه شده عملیات اجرایی در محدوده استان فارس شامل  3قطعه بهشرح
زیرمیباشد:
قطعه اول 15 :کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  90درصد در دست اجرا میباشد که  12کیلومتر آن
آماده آسفالت میباشد.
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قطعه دوم 25 :کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  25درصد در دست اجرا میباشد.
قطعه سوم 13 :کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  15درصد درحال اجرای عملیات خاکبرداری ،خاکریزی
و احداث ابنیه فنی میباشد.
در سال  1398طبق پیوست شماره  1قانون بودجه طرح جهرم-الر – بندرعباس مبلغ 117450
میلیون ریال اعتبار درنظر گرفته که تاکنون  33800میلیون ریال تخصیص داده شده و باتوجهبه
اینکه این راه در محدوده سه حوزه (فارس-الرستان-هرمزگان) میباشد ،لذا مبلغ تخصیص داده
شده به این سه حوزه تقسیم و عمالً ناچیز میشود .اعتبار مورد نیاز به منظور اتمام پروژه مذکور در
حوزه فارس مبلغ  850میلیارد ریال برآورد گردیده است.
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شهرستان خرامه
شهرستان خرامه در  80کیلومتری جنوبشرقی مرکز استان واقع گردیده که از شمال به شهرستان
ارسنجان ،از جنوب به شهرستانهای سروستان و فسا ،از شرق به شهرستانهای استهبان و نیریز
و از غرب به شهرستان شیراز محدود میگردد .این شهرستان دارای دو بخش مرکزی (به مرکزیت
شهر خرامه) و کُربال (به مرکزیت سلطان شهر) است .شهرستان خرامه با مساحتی معادل 1593
کیلومترمربع ( 3.1درصد از مساحت استان) و با جمعیتی معادل  54864نفر 1/2 ،درصد از جمعیت
استان را به خود اختصاص دادهاست.

قابليتهای عمدهی شهرستان
 مزیت نسبی شهرستان در تولید محصوالت باغی و زراعی نظیر انگور ،انار ،سبزیجات و گیاهانعلوفهای و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی
 همجواری با کالنشهر شیراز و امکان استقرار سر ریز فعالیتهای صنعتی و صنایع باالدستی وپاییندستی واحدهای تولیدیِ شیراز
 -جاذبه گردشگری تاالبهای شهرستان ( نظیر تاالبهای کُمِجان و بختگان )
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عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 آخرین وضعیت انتقال کارخانه سیمان شیراز به خرامه تفکیک پروژه آب شرب و صنعت از سد درودزن به شهر خرامه از پروژه انتقال آب از سد درودزنبه شیراز
 تکمیل الیه دوم آسفالت محور "خرامه  -استهبان – نیریز "و اجرای عملیات ایمنی و خطکشیمحور مذکور
 اخذ ردیف اعتباری ملی جهت الیروبی رودخانه کُر اخذ ردیف اعتباری ملی جهت احیای دریاچه بختگان ،طشک و تاالب کمجان ارتقاء جاده فرعی خرامه – مرودشت به راه اصلی تامین اعتبار و اجرای طرح فاضالب شهری خرامه تکمیل پروژه سالن آمفی تئاتر اجتماعات آموزش و پرورش خرامه (منابع استانی) اخذ تسهیالت جهت توسعه مجتمعهای دامداری شهرستان تامین اعتبار جهت تکمیل بلوار ورودی سلطان شهر تامین اعتبار اصالح و تعویض شبکه مستهلک آب شرب شهری و روستایی تامین اعتبار برای اجرای پروژههای مطالعه شده آبخیزداری تامین اعتبار تکمیل راههای روستایی ،بهسازی روستاها ،زیرساختهای شهرک صنعتی خرامه تامین اعتبار جهت احداث ساختمان بخشداری کُربال که هم اکنون در ساختمانی استیجاریمستقر است.
پروژههای مهم شهرستان:
احداث راه اصلی خرامه به بزرگراه "استهبان – نیریز" ،پروژه خط اول آبرسانی به خرامه،
مرودشت ،شیراز و زرقان از سد درودزن ،تکمیل استخر دانش آموزی خرامه ،احداث مجتمع اداری
شهرستان خرامه ،احداث مجتمع فرهنگی و هنری خرامه ،احداث سالن اجتماعات دانش آموزی
خرامه ،احداث سالن اجتماعات دانش آموزی سلطانشهر ،تکمیل ساختمان فرمانداری خرامه،
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الیروبی رودخانه کر در شهرستان خرامه ،انتقال کارخانه سیمان فارس از شیراز به خرامه ،کارخانه
گندله سازی فوالد ،کارخانه تولید قیر ( شرکت نگین فخر شیراز) ،کارخانه لبنی دامآنا ،کاغذ سبز
خرامه
پروژههای بازدید شده:


پروژه تکميل استخر دانش آموزی خرامه

سال شروع ،1393 :مجری :اداره کل نوسازی مدارس استان فارس ،پیمانکار :شرکت ایوب بنا،
زیربنا 1672 :متر مربع ( به انضمام دیوارکشی  200متر طول و محوطه سازی  1500متر مربع )،
پیشرفت فیزیکی 75 :درصد در حد اجرای فونداسیون

مبلغ پیمان 86000 :میلیون ریال،

اعتبار هزینه شده تا پایان سال  28 :1397میلیارد ریال از منابع مختلف استانی ،اعتبار مصوب
سال  26 :1398میلیارد ریال از محل اعتبارت  ./27درصد ارزشافزوده ملی نوسازی مدارس،
کارهای باقیمانده :تکمیل کاسه استخر ،تکمیل تاسیسات و تجهیز موتورخانه ،تکمیل البی ،رخت
کن ،سرویس بهداشتی ،سونای خشک و بخار جکوزی و سالن بدنسازی و محوطه سازی و زمین
چمن مجموعه  .اعتبار مورد نیاز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه 58 :میلیارد ریال شامل :مبلغ
 28میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه و مبلغ  30میلیارد ریال جهت پرداخت مطالبات پیمانکار
میباشد.
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 پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری خرامه

سال شروع ،1389 :مجری :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،زیربنا 1600 :متر مربع ( به انضمام
دیوارکشی  200متر طول و محوطه سازی  2000متر مربع ) ،پیشرفت فیزیکی 70 :درصد ،اعتبار
هزینه شده تا پایان سال  16092 :1397میلیون ریال از منابع مختلف استانی ،اعتبار مصوب سال
 10500 :1398میلیون ریال ،تخصیص سال  2700 :1398میلیون ریال
کارهای باقیمانده :تکمیل تاسیسات و تجهیزات سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و محوطه سازی.
اعتبار مورد نیاز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه در صورت تخصیص کامل اعتبار سال  :98مبلغ
 12000میلیون ریال
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 پروژه احداث مجتمع اداری شهرستان خرامه

سال شروع ،1392 :مجری :اداره کل راه و شهرسازی ،پیمانکار :شرکت فوم بتن ،مشاور :مهندسین
مشاور پارس چگالش (نظارت) و ساختمان و صنعت ( طراحی) ،زیربنا 4950 :متر مربع ( به انضمام
دیوارکشی  400متر طول و محوطه سازی  8000متر مربع ) ،پیشرفت فیزیکی 25 :درصد در حد
اجرای فونداسیون ،ستونها و قسمتی از پوشش سقف ،اعتبار هزینه شده تا پایان سال :1397
 23882میلیون ریال از منابع مختلف استانی ،اعتبار مصوب سال  :1398مبلغ  7500میلیون ریال
تخصیص سال  1500 :1398میلیون ریال
کارهای باقیمانده :تکمیل ساختمان و تاسیسات واحداث و تجهیز موتورخانه دیوارکشی و محوطه
سازی .
اعتبار مورد نیاز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه 140 :میلیارد ریال میباشد.
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 پروژه احداث راه اصلی خرامه به بزرگراه استهبان  -نیریز

سال شروع ،1393 :مجری :اداره کل راه و شهرسازی ،پیمانکار :شرکت جهاد نصر کرمان ،مشاور:
مهندسین مشاور طرح نواندیشان ،طول مسیر 110 :کیلومتر ،پیشرفت فیزیکی 28 :درصد مربوط به
کل پروژه ( و البته قطعه اول  % 85میباشد) .اهم عملیات انجام شده تاکنون :انجام عملیات زیر
سازی بهطول 40کیلومتر و روسازی بهطول  35کیلومتر( اجرای یک الیه آسفالت ) مربوط به قطعه
اول پروژه .مبلغ پیمان 450 :میلیارد ریال فقط مربوط به قطعه اول پروژه بهطول  40کیلومتر .اعتبار
هزینه شده تا پایان سال  250 :1397میلیارد ریال ،اعتبار ابالغی سال  69 :1398میلیارد ریال
از محل اعتبارات ملی پیوست قانون ،تخصیص سال  63 :1398میلیارد ریال
مطالبات پیمانکار 120 :میلیارد ریال ،اهم کارهای باقیمانده :اجرای الیه دوم آسفالت و انجام
عملیات ایمن سازی ،نصب تابلوها ،عالئم و نیو جرسی مربوط بهطول  40کیلومتر قطعه اول و
شروع عملیات مربوط به قطعات دوم و سوم و پرداخت مطالبات پیمانکار و آزادسازی حریم (
معارضین) پروژه میباشد.
اعتبار مورد نیاز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه 2050 :میلیارد ریال میباشد .توضیح اینکه از
 110کیلومتر طول کل مسیر 35 ،کیلومتر در حوزه شهرستان خرامه و  55کیلومتر در حوزه
شهرستان استهبان و  20کیلومتر در حوزه شهرستان نیریز میباشد.
 پروژه خط اول آبرسانی به خرامه ,مرودشت ,شيراز و زرقان از سد درودزن

دستگاه اجرایی :شرکت آب منطقهای فارس ،سال شروع ،1397 :مشاور طرح :پاراب فارس ،پیمانکار:
تاکنون انتخاب نشدهاست ،درصد پیشرفت فیزیکی ،% 5 :اعتبار هزینه شده مربوط به حوزه
شهرستان خرامه تا پایان سال  90 :1397میلیارد ریال ،اعتبار مصوب کل پروژه در سال :1398
 841میلیارد ریال ،اعتبار تخصیص داده شده کل پروژه در سال  478، 1398میلیارد ریال میباشد.
محل اجرای کل پروژه :آبرسانی به روستاهای شهرستانهای مرودشت (بخش مرکزی) ،شیراز
(بخشهای زرقان و مرکزی) و خرامه (شهرهای خرامه و داریان) ،ظرفیت آبرسانی 17/5 :میلیون
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مترمکعب در سال در افق طرح ( ،) 1410اهداف طرح :تامین آب شرب مراکز شهری و روستایی،
تامین آب صنایع ،تامین آب دامپروری صنعتی.
مسیر آبرسانی :این مسیر از محل تصفیهخانه کوه سبز شروع شده و در امتداد محور
ارتباطی"کامفیروز -مرودشت" و عبور از اتوبان شیراز  -اصفهان به سمت پل بند امیر ادامه می
یابد و بعد از آن از طریق جاده ارتباطی جنوبی رودخانه کر به سمت روستای محمود آباد ،کورکی،
ایزدخواست و سپس به سمت شهرستان خرامه و مراکز روستایی محدوده ،منتهی میگردد.
اجزای پروژه:

 - 1اجرای  98/50کیلومتر خط لوله فوالدی با اقطار  500تا  800میلیمتر و با ضخامتهای 5/60
تا  7/1میلیمتر
 - 2احداث دو دستگاه ایستگاه پمپاژ با زیربنای هر ایستگاه  570مترمربع و مجموع  1140مترمربع
 - 3ساخت مخزن مکش ایستگاههای پمپاژ ،ایستگاه اول به حجم  10هزار مترمکعب و ایستگاه
دوم با حجم  2هزار مترمکعب
 - 4ساخت مخزن تعادلی به حجم  2هزار مترمکعب و ساخت مخزن ذخیره شهرستان خرامه به
حجم  4هزار مترمکعب
 - 5تهیه و نصب شیرآالت خط انتقال ،ایستگاه پمپاژ ،حوضچهها و پست برق
 - 6احداث جاده سرویس
 - 7اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اقدامات انجام شده ودر دست اجرا :اجرای مخزن  4000متر مکعبی خرامه با تاسیسات وابسته،
خرید  32کیلومتر لوله  800 ،750 ،500میلیمتر ،اجرای حدود  3کیلومتر خط لوله  500و  700و
 750میلیمتر ،شروع مناقصه اجرای فاز اول این طرح از بست خیرآباد تا مخزن خرامه بهطول 32
کیلومتر ،آمادگی مناقصه بقیه مسیر و تاسیسات وابسته به آن در صورت تامین اعتبار کافی و
بصورت نقدی
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نیازمندیهای پروژه :اعتبار مورد نیاز  4762میلیارد ریال ،در صورت تامین اعتبار  800میلیارد ریال
بصورت نقدی فاز اول ( آبرسانی به شهرستان خرامه و توابع ) در سال  1399به بهرهبرداری خواهد
رسید .
آناليز اعتبار مورد نياز پروژه خط اول آبرسانی به خرامه :

اجرای کل مسیر خط انتقال تله متری طرح و احداث

 1840میلیارد ریال

ایستگاه پمپاژ
خرید لوله کل مسیر خط انتقال

 2122میلیارد ریال

تملک

 190میلیارد ریال

تصفیهخانه جهت آبرسانی به خرامه

 170میلیارد ریال

شیرآالت و اتصاالت

 120میلیارد ریال

پست برق و شبکه انتقال برق و خرید دیماند

 200میلیارد ریال

کل مطالعات و نظارت و نقشه برداری و ژئوتکنیک

 120میلیارد ریال

جمع کل

 4762میلیارد ریال



طرح توليد کاغذ از کربنات کلسيم

این پروژه ( مشارکتی دولتی – خصوصی) با مشکل تامین اعتبار مواجه میباشد و از محل ردیف
( 550000-71مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری) باید تامین اعتبار شود ،بهعالوه اینکه مجریان
برای دریافت تسهیالت بانکی گشایش  LCنمودهاند و در مرحله تعیین بانک عاملاند .سرمایهگذار
شرکت سهامی خاص کاغذ سبز خرامه ،وابسته به سازمان توسعهای ایدرو میباشد (با مشارکت 49
 %سهم ایدرو و  % 51سهم بخش خصوصی)
مشخصات طرح:
اخذ موافقت هیئت وزیران با سرمایهگذاری ایدرو در طرح ،ظرفیت تولید سالیانه  20هزار تن کاغذ
از کربنات کلسیم توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،امکان ارتقای تولید به  50تا
 100هزار تن کاغذ در مراحل بعدی طرح ،سرمایهگذاری طرح به صورت ارزی  12/9میلیون دالر
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و  1030میلیارد ریال ،محل اجرای پروژه شهرک صنعتی خرامه ،اشتغال  200نفر بهصورت مستقیم،
تولید انواع کاغذ جایگزین کاغذهای سلولزی ،عقد قرارداد مدیریت طرح ، MCتاکنون زمین تملک
شده و شرکت ثبت گردیده و حدود  80میلیارد ریال هزینه شدهاست .دفتر طرح در تهران و خرامه
راهاندازی و تجهیز شدهاست .نشر آگهی EPCانجام گرفته و برنامه زمانبندی پروژه تهیه شدهاست.
مذاکره با شرکتهای خارجی دارای دانش فنی صورت گرفته است .با وجودی که پروژه مشارکتی
است اما محل تامین منابع تاکنون مشخص نشدهاست.



پروژه انتقال کارخانه سيمان فارس از شيراز به خرامه

شرکت سرمایهگذار :شرکت سیمان فارس ،محل احداث :استان فارس ،شهرستان خرامه ،کیلومتر
 10جاده خرامه – شیراز ،متراژ زمین تملک شده طرح 98 :هکتار ،ظرفیت تولید :کلینکر3300 :
تن در روز و سیمان 3960 :تن در روز ،نام محصول تولیدی :انواع تیپهای سیمان خاکستری،
مقدار سرمایه گداری تاکنون 430 :میلیارد ریال ،میزان اشتغالزایی :حدود  200نفر به طور مستقیم
در زمان بهرهبرداری و حدود  1000نفر در دوران احداث ،تجهیزات کارخانه :بهره گیری از تکنولوژی
روز اروپا و ساخت بیش از  70درصد در درون کشور با بهرهگیری از دانش بومی ،پروژه فوق دارای
 25درصد پیشرفت فیزیکی است.
تامین نقدینگی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز (مقدار تسهیالت ارزی مصوب  21میلیون دالر
بانک صنعت و معدن و  1200میلیارد ریال از بانک رفاه) از مشکالت طرح است.
در خصوص این پروژه مقرر شدهاست اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان ،نسبت به پیگیری
موضوع انعقاد قرارداد تسهیالت ارزی از محل صندوق توسعه ملی با بانک صنعت ومعدن توسط
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی اقدام نماید و بانک صنعت و معدن استان نیز درخصوص عقد
قرارداد بانک با صندوق توسعه ملی پیگیری نماید.
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 کارخانه گندلهسازی فوالد

پروژه احداث کارخانه گندله سازی خرامه با ظرفیت  2/5میلیون تن در سال بهصورت EPCدر
شهر خرامه در زمینی به مساحت  100هکتار اجرا میشود .کارفرمای طرح مجتمع صنعتی و معدنی
گهر فرزانگان خرامه و پیمانکار EPCفکور صنعت تهران و – NFCچین و سهامدارن پروژه
شرکت صنعت و معدن گل و گهر ( ،) % 43شرکت خصوصی فررزانگان ( )% 40و شرکت ایمیدرو
( ) % 17میباشد.
مبلغ ارزی قرارداد 122 :میلیون یورو ،مبلغ ریالی قرارداد 1540 :میلیارد ریال و اشتغال طرح 1000
نفر (به صورت مستقیم) است .خرید زمین محل اجرای طرح ،احداث بخش اداری ،حصارکشی و
تجهیز کارگاه ،طرح هدایت سیالب و ......صورت گرفته و پروژه هم اکنون فعال میباشد .باتوجهبه
اینکه بانک ملت تحریم بوده و امکان گشایش  LCنداشته لذا شرکت از طریق بانک کشاورزی
ایران و بانک خارجیهامبورگ اقدام به گشایش  LCنموده که موفق به انتقال ارز به بانک مقصد
نشدهاند و درحالحاضر پرونده طرح در بانک تجارت در حال پیگیری است و مقرر گردیده باتوجهبه
موافقت بانک ملت بهعنوان بانک عامل ،بانک موصوف در روندگشایش  LCمورد نظرتسریع نماید.
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کارخانه توليد قير (شرکت نگین فخر شیراز)

محل احداث :شهرک صنعتی خرامه ،متراژ زمین طرح 22000 :متر مربع ،میزان تولید روزانه:
 1000تن ،سال شروع :مهرماه  ،1395تاریخ بهرهبرداری کارخانه ،1396 :هزینه ساخت 100 :میلیارد
ریال ،نوع محصول :تولید انواع قیر ،کارهای انجام شده :اجرای  1000متر مربع سازه بخش اداری
و سوله واجرای  5000متر مربع سازه روباز و اجرای محوطه سازی و حصارکشی  .این کارخانه
فوق هم اکنون فعال میباشد و البته نیاز به تامین مواد اولیه ( وکیوم باتوم ) جهت تولید قیر به
میزان سقف ظرفیت طرح و همچنین نیاز به تسهیالت برای رفع مشکالت ( توسعه و تکمیل
ظرفیت تولید و سرمایه در گردش ) به مبلغ  150میلیارد ریال دارد .
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کارخانه لبنی دام آنا

سرمایهگذار طرح ،شرکت گل سبز فارس بوده و محصول آن فرآوردههای لبنی(شیر ،ماست ،دوغ،
پنیر و  )...است .حجم سرمایهگذاری طرح  75میلیارد ریال و مساحت زمین محل اجرای طرح
 11000متر مربع و زیر بنای کارخانه  2700متر مربع است .تسهیالت دریافتی طرح  19میلیارد
ریال از محل کمکهای فنی و اعتباری و  10میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بوده و
پیشرفت فیزیکی طرح  94درصد میباشد .عدم پرداخت معوقات بانکی و نیاز طرح به اعطای
تسهیالت جهت سرمایه در گردش از مشکالت طرح میباشد.
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شهرستان خرمبيد
شهرستان خرمبید با مساحتی در حدود  2702کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر  50522نفر یکی
از شهرستانهای شمالی استان فارس است که در فاصله  180کیلومتری شیراز قرار دارد و دارای دو
بخش مرکزی و مشهد مرغاب و شامل دو شهر صفا شهر و قادر آباد و  3دهستان و  38آبادی
دارای سکنه میباشداین شهرستان در سال  1366از شهرستان آباده تفکیک شده و شهرستان
خرمبید به مرکزیت صفاشهر با دو بخش مرکزی و مشهد مرغاب و سه دهستان مورد تصویب
هیات دولت قرار گرفت ودر سال  1377فرمانداری آن راهاندازی شد.

از ظرفیتها و قابلیتهای شهرستان می توان به معادن غنی سنگ با کیفیت باال و کارگاههای بزرگ
سنگبری و جاذبههای گردشگری از قبیل تفرجگاه قصریعقوب ،روستای گردشگری خورجان،
روستای گردشگری شهیدآباد ،پارک سرآسیاب و تفرجگاه چنارو اشاره نمود .همچنین شهرستان
خرمبید با داشتن  250اثر تاریخی یکی از باستانیترین شهرهای ایران است .از بناهای تاریخی
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شهرستان هم می توان به کاروانسرای قاجاریه صفا شهر ،کاروانسرای شاه عباسی شهید آباد ،سد
باستانی خرمبید ،چهار طاقیها ،قصر سرخ بهرام گور و منازل قدیمی اشاره کرد .

قابليتهای عمده شهرستان خرمبيد:
 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی و زراعی چون انگور ،سیب زمینی وامکان توسعه آنها به شیوههای نوین.
 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید شیالت و ماهیان سردابی . وضعیت نسبتا خوب مراتع ( 50درصد مراتع شهرستان خوب و متوسط ارزیابی شدهاند) بهرهمندی از واحدهای صنعتی دامداری و توانمندی در پرورش دام وطیور و افزایشتولیدات دامی
 بهرهمندی از معادن غنی مرمریت و معادن آهن و باریت . امکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی باتوجهبه مزیت شهرستان در تولید محصوالتباغی ممتازی چون انگور ،سیب زمینی و ...
 بهرهمندی از مزیت نسبی در توسعه خدمات حمل ونقل: اسقرار در مسیر شبکه بزرگراهی فعلی جادهای شیراز – اصفهان . -استقرار در مسیر شبکه ریلی شیراز – اصفهان

پروژههای مهم شهرستان:
 پروزه مطالعه و توسعه بیمارستان  35تخت قادرآباد پروژه تبدیل راه فرعی بوانات – صفاشهر به راه اصلی بطول  45کیلومتر جاده صفاشهر – ابرکوه بطول  21کیلومتردر حوزه خرمبید( 14کیلومتر به اتمام رسیده اما 7کیلومتر هیچ کاری نشده) بهعنوان نزدیکترین راه دسترسی به استان یزد
 کارخانه صنایع غذایی آنوشا -کارخانه صنایع غذایی یک و یک
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 کارخانه صنایع غذایی آرین کارخانه کاغذ سازی خلیجفارس 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

پروژههای بازدید شده


پروژه مطالعه و توسعه بيمارستان  35تختی قادرآباد:

این پروژه در سال  97از محل اعتبارات ملی پیوست قانون (با کد طرح  )1602001317با زیر بنای
 4141متر مربع شامل  3641مترمربع ساختمان اصلی و  500متر مربع ساختمان جنبی شروع
گردیده ودانشگاه علوم پزشکی با شرکت پرگان قراردادی به مبلغ  35میلیارد ریال جهت اجرای
اسکلت منعقد نموده تا پایان سال  97بالغ بر  2000میلیون ریال عملکرد مالی داشته در سال 98
مبلغ  43500میلیون ریال اعتبار مصوب داشته که تا زمان بازدید تخصیص آن صفر بوده پیشرفت
فیزیکی پروژه 35درصد (فونداسیون و میلگردهای ستونها انجام شده است) و ساختمان جنبی به
مساحت  500مترمربع شامل دو واحد محیط زیست پزشک به بهرهبرداری رسیده است.اعتبار مورد
نیاز جهت اتمام پروژه بالغ بر  220000میلیون ریال میباشد.
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بازدید از شرکت یک و یک:

فعالیت شرکت از سال  1346شروع شده وبا این قدمت و برخورداری از دانش فناوری همواره در
سطح عالی توسعه صنایع غذایی کشور بودهاست ودر سال  97بهعنوان برترین برند مواد غذایی در
سطح کشور انتخاب شده است.در مجموع  75نوع محصول تولید میکند و  250نفر پرسنل دائمی
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دارد از واحدهایی که ریاست محترم از آنها بازدید داشتند شامل سالن در دست ساخت ماالشعیر و
آب معدنی و همچنین سالن خط تولید گوجه فرنگی با ظرفیت  700تن رب در روز و سالن خط
تولید آبلیمو با ظرفیت  30هزار ظرف شیشه در روز و سالن خیار شور و سالن صادرات بود.


باز دید از مجموعه ورزشی قادرآباد:

این مجموعه شامل سالن چند منظوره با پیشرفت فیزیکی  80درصدمربوط به سپاه پاسداران و
زمین چمن طبیعی که چمن آن غیرقابل استفاده بوده و پروژه در دست ساخت زمین چمن مصنوعی
که در سال  98جهت عملیات زیرسازی و روشنایی آن قراردادی به مبلغ  29500میلیون ریال با
شرکت ثمین گسترجاوید منعقد شده ضمنا" درسال  98از محل  /27درصد ارزشافزوده ملی 7000
میلیون ریال اعتبار مصوب داشته که تا زمان بازدید تخصیص آن صفر بوده از محل اعتبارات معدن
شهرستان  1500میلیون ریال به پیمانکار پرداخت شدهاست ضمنا" اخیرا" از محل  /27درصد
ارزشافزوده استانی هم مبلغ  3000میلیون ریال اعتبار مصوب گردیده که تاکنون تخصیص
نداشتهاست توضیحا" بابت خرید و اجرای چمن هم پیشبینی می شود مبلغ  30000میلیون ریال
دیگر اعتبار نیازدارد تا پروژه تکمیل گردد برنامه زمان بندی عملیات زیر سازی پروژه تا پایان سال
 98بوده که باتوجهبه مشکالت تخصیص اعتبار این پروژه مطابق برنامه انجام نخواهد شد.و با
تاخیر مواجهه است.



بازدید از معدن سنگ انگورک:

شرکت تعاونی فراگیر ملی گستر بهرهبردار معدن انگورک متعلق به تمامی شهروندان شهرستان
خرمبید بالغ بر  36000سهم اهالی شهرستان و  8000نفر نهادهای عمومی غیردولتی میباشد.این
معدن در فاصله  170کیلومتری از شیراز و در مسیر جاده شیراز – اصفهان واقع شده است.در سال
 89تعاونی مذکور از صنایع و معادن استان پروانه بهرهبرداری اخذ نمود ،ظرفیت معدن بالغ بر
1100000تن بوده و مجوز برداشت  60000تن در سال میباشد.در زمان بازدید معدن غیرفعال بود
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و  25نفر درحالحاضر مشغول هستند (از تیرماه سال جاری تاکنون تعطیل است) قبل از تیرماه 60
نفر مشغول به فعالیت بودند.

مشکالت و پيشنهادات:

 -1عدم معافیت از ماده  32مالیات بر ارزشافزوده (شکواییهای در دیوان عدالت اداری در دست
بررسی است)
 -2بحث برق رسانی به معدن است که با مشارکت سه معدندار بنیاد تعاون و ثمین و فراگیر
ملی مهر گستر می بایست انجام می شد که بهدلیل عدم همکاری بنیاد تعاون برق رسانی
انجام نشده است.
 -3مشکل انفجار :کارگروه استانداری با نماینده وزارت دفاع مصوب کردند که از زاغه معدن
بنیاد تعاون استفاده شود اما بنیاد تعاون از همکاری خودداری نموده است.
 -4جهت بروزرسانی تجهیزات نیاز به تسهیالت به مبلغ 12میلیارد تومان است.
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بازدید از کار خانه کاغذ سازی ستاره فارس :

این کارخانه در سال  93با ظرفیت تولید روزانه  50ال  60تن کاغذ مورد استفاده در کارتن سازی
با تعداد  400نغر سهامدار و  70نفر شاغل در زمینی به مساحت  5هکتار مشغول به فعالیت شد
محصوالت آن شامل کاغذ تست الینر و فلوتینگ و الینر سادهاست فلوتینگ مقاومترین کاغذ
تولیدی است و در یخچال سازیها وبسته بندی تخم مرغ و غیره مصرف دارد .کاغذ تست الینرهم
ضد آب است.
-مشکالت و پيشنهادات:

 -1سرمایه در گردش (نیاز به  10میلیارد تومان سرمایه در گردش است)
 -2جهت توسعه نیاز به واگذاری  5هکتار زمین است
 -3یک طرح توسعهای پیشبینی شده که در صورت واگذاری زمین و اعطای  30میلیارد تومان
سرمایه ،تولید به  300تن در روز و  70نفر اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.
مقرر گردید مدیر محترم کارخانه از طریق فرمانداری شهرستان نامهای به سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان ارسال نماید تا موارد فوق بررسی و پیگیری شود.
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شهرستان خنج
شهرستان خنج به مرکزیت شهر خنج با مساحت  4440کیلومتر مربع و جمعیت  41969نفر در
جنوب استان فارس واقع شده و دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد  .این شهرستان از جنوب
به شهرستان المرد ،از شرق به شهرستانهای گراش و اوز ،از شمال به شهرستانهای الرستان و
قیروکارزین و از غرب به شهرستان فراشبند محدود میشود  .شهرستان خنج دارای  4دهستان
(تنگ نارک ،سیفآباد ،چاهطوس و باغان )  2بخش ( مرکزی و محمله ) و  2شهر ( خنج و محمله
میباشد.

شهرستان خنج رتبه اول در تولید صیفیجات خارج از فصل و تولید کنجد و رتبه ششم تولید کلزا
و رتبه یازدهم تولید مرکبات را در میان  36شهرستان استان دارا میباشد .درصدی از محصوالت
خرما و صیفیجات به کشورهای مجاور صادر میشود .نبود صنایع تبدیلی ،بستهبندی و سردخانه
باعث میشود که محصوالت بصورت خام و بدون ارزشافزوده به فروش برسد.
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طرحها و پروژههای بازدید شده در شهرستان خنج
 .1مجتمع فرهنگی خنج ( تکمیل این مجتمع مورد تاکید قرار گرفت)
 .2راه دسترسی به مسکن مهر
 .3مجتمع آبرسانی به شهر محمله و  12روستای این دهستان از سد سلمان فارسی .پس از
بازدید بهعمل آمده مقرر گردید باتوجهبه اعالم آمادگی خیرین شهرستان در اجرای
25کیلومتر از خط انتقال مجموعه آبرسانی محمله مقرر شد نسبت به تأمین مبلغ  50میلیارد
ریال اعتبار جهت خرید لوله اقدام نماید.
 .4محور "گردنه محمله" و راههای مواصالتی "خنج به اوز" و "باغان به کورده" در اولویت
تامین اعتبار شهرستان قرار گیرد.

عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
-1

کم عرض بودن جاده ارتباطی "خنج – کورده – فراشبند" (با عرض حدود  4متر و 70
سانتیمتر) که باتوجهبه حجم ترافیک در این محور متاسفانه تصادفات و واژگونی منجر به
فوت و جرح در این محور باالست و نیاز به تعریض و بهسازی این محور ارتباطی میباشد.
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احداث باند دوم و تعریض جاده ارتباطی "خنج – محمله"

 -3باتوجهبه وجود چاههای گاز در سطح بخش محمله ( شامل  4حوزه گازی) ،تاکنون وزارت
نفت اقدام خاصی برای روستاهای همجوار این حوزه انجام ندادهاست در حالی که محورهای
موجود "خنج -کورده – فراشبند" و " خنج – محمله" مورد استفاده وزارت نفت قرار
گرفته و بر حجم تصادفات محور می افزاید.
 -4تکمیل نیروگاه  1000مگاواتی خنج که از سال  1391با مشارکت بخش خصوصی شروع
شدهاست.
 -5احداث پست برق  132کیلوولتی روستای "کورده" برای حل مشکل افت ولتاژ برق
روستاهای بخش محمله
-6

احداث پست  66کیلو ولت دوم شهر "خنج" برای حل مشکل افت ولتاژ بخشی از شهر و
روستاهای بخش مرکزی

-7

گاز رسانی به  9روستای :کورده -فیدویه – گرمشت – گزیوز – شهرستان – شیرداشی
– شنائیز غربی – خیر آباد و شنائیز شرقی

-8

احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای :کورده – دهنو – گزیوز – بیدزرد کورکی –
اکبر آباد – خیرآباد – شیرداشی – زنگویه – چاه طوس  -هنگنویه

 -9تکمیل کانالهای فرعی شبکه زهکشی دشت الغر و سیف آباد برای استفاده مطلوبتر
کشاورزان منطقه
 -10استقرار صنایع پایین دستی و مرتبط با گاز و پتروشیمی باتوجهبه وجود حوزههای گازی در
بخش محمله و نزدیک بودن به عسلویه.
 -11ارتقاء بیمارستان  48تخت خوابی نبی اکرم (ص) خنج به بیمارستان  180تخت خوابی و
کمک به ساخت آن
 -12تامین نیروی انسانی و تجهیز ایستگاههای آتشنشانی روستاهای کورده – محمله –
سیف آباد – بیغرد ،باتوجهبه آماده بودن ساختمان آتشنشانیها
 -13تامین نیروی انسانی و تجهیز مرکز جامع سالمت در شهرک گلدان خنج و روستای محمله
و خانههای بهداشت گرمشت – شیرداشی – جنگویه  -هنگنویه
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شهرستان داراب
شهرستان داراب ،به مرکزیت شهر داراب ( با قدمتی چند هزار ساله با بقایایی از دوران هخامنشی
و ساسانی ) از شمال به شهرستان نیریز و استهبان ،از جنوب به شهرستانهای زریندشت و الر،
از غرب به شهرستان فسا و از شرق به استانهای هرمزگان و کرمان محدود میگردد .جمعیت
شهرستان  201489نفر میباشد این شهرستان دارای  5بخش (رستاق ،جنت ،فورگ ،فسارود و
مرکزی) میباشد .داراب دارای آثاری تاریخی ،توریستی و گردشگری ( آبشار فدامی و تنگ رغز)
میباشد .شغل اکثریت مردم داراب کشاورزی و باغداری است همچنین بزرگترین دشت گل
محمدی دیم و ارگانیک دنیا در مناطق گردشگری الیزنگان و نوایگان از توابع بخش رستاق واقع
شدهاست .سوغات شهرستان داراب معموالً مرکبات این شهر است و از بین همه مرکبات ،میوه
پرتقال داراب در کل استان فارس و حتی ایران نمونه و مثال زدنی است 13 .درصد مساحت باغات
استان و  23درصد سطح زیر کشت و تولید پنبه استان به این شهرستان تعلق دارد.
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عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
در نشست برگزار شده عمدتا بر تسریع در تکمیل پروژههای مهم ملی و استانی در حال اجرا تاکید
گردید.
 -1تامین اعتبار مراکز بهداشتی فورگ و جنت شهر
 -2بزرگراه فسا – داراب – دوراهی کهگم :شهرستان داراب دروازه ورودی استان فارس از
سمت شرق محسوب شده و با استانهای هرمزگان و کرمان هم مرز میباشد .این
شهرستان درمسیر جاده ترانزیت شیراز  -بندرعباس واقع است0
 -3راه آهن گل گهر  -نیریز  -استهبان  -فسا  -شیراز و آنتنی "داراب و جهرم" و "داراب-
الر – زادمحمود" که به مفهوم اتصال شهرستان داراب به شبکه ریلی کشور است.
 -4آبرسانی به شهر داراب :باتوجهبه اینکه آب شرب مصرفی تمامی شهرها و روستاهای
شهرستان از آب چاههای حفر شده در منطقه تامین می شود .ادامه روند کنونی با عنایت
به رشد جمعیت و افزایش نیاز آبی و کاهش منابع تامین آب زیر سطحی و کاهش کیفیت
این منابع منجر به تشدید مشکالت تامین آب آشامیدنی مورد نیاز در سالهای آتی خواهد
شد .براساس بررسیهای انجام شده بهترین منبع تامین آب با کیفیت مطلوب در محدوده
طرح عبارت از "تصفیه و انتقال آب از سد رودبال" به مناطق جمعیتی یاد شده می باشد.
بخشی از پروژه فوق در حال بهرهبرداری و در شهرستان داراب هم اکنون جهت "انتقال
آب به بخش جنت شهر" در حال اجرا میباشد و هم اکنون "انتقال آب به شهرستان
زریندشت" نیز در حال اجرا میباشد
 -5احداث پایگاه اورژانس هوایی داراب :باتوجهبه اینکه دولت مکلف اسـت درشـهرها و
محورهای مواصالتی به تناسـب مصـدومین و بیمارانی که احتیاج به کمکهای فوری
دارند ،مراکز درمانی فوریتهای پزشـکی (پایگاههای اورژانس) را فراهم نماید لذا طرح
حاضر در این راستا به اجرا درآمده و دارای اهمیت است.
فرودگاه داراب :به منظور اتصال شهرستان داراب به ناوگان هوایی کشور .به منظور احیای فرودگاه
داراب (باتوجهبه اینکه قبل از انقالب در شهر داراب فرودگاه فعال بوده است) الزم است وزارت راه
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و شهرسازی و شرکت فرودگاههای کشور نسبت به تامین اعتبار مناسب جهت راهاندازی فرودگاه
داراب اقدام نمایند الزم بذکر است ساختمانهای ناوبری ،هواشناسی ،پلیس فرودگاه ،آتشنشانی و
سوله ایمنی زمینی سالن انتظار قبال احداث گردیده بود که هم اکنون بخشی بهسازی گردیدهاند
همچنین باند فرودگاه مذکور  1720متر میباشد که الزم است  800متر به ان اضافه گردد تا امکان
برخاستن و فرود را برای هواپیماهای  ATRو فوکر  100فراهم نماید .با راهاندازی این
فرودگاه دیگر شهرستانها نظیر زریندشت ،استهبان ،نیریز میتوانند از این فرودگاه استفاده کنند.
 -6پروژه تاسیسات فاضالب شهر داراب :عالوه بر توجیهات بهداشتی و زیستمحیطی،
باتوجهبه اقلیم شهر داراب و کمبود منابع آب و لزوم توسعه بخش کشاورزی شهرستان
و وجود بافت سنگی در اکثر نقاط شهر که مانع احداث چاههای جذبی گردیده تسریع در

تکمیل این طرح را ضروری می نماید .

پروژهها ی بازدید شده


احداث بزرگراه شيراز  -فسا  -داراب – کهگم

طول کل محور  350کیلومتر و مجری آن شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور است .عملکرد پروژه تاکنون  1726میلیارد ریال بوده و  197کیلومتر آن به
بهرهبرداری رسیده 82 ،کیلومتر آن در دست اجرا میباشد و  71کیلومتر آن به پیمان نرفته است .
اعتبار ابالغی طرح در سال جاری  252میلیارد ریال و تخصیص آن تاکنون  273میلیارد ریال بوده
است .در بازدید انجام شده توسط پیمانکار عنوان گردید که مطالبات پروژه  600میلیارد ریال و در
صورت تامین قیر  21کیلومتر از محور در سال جاری به بهرهبرداری میرسد .اعتبار مورد نیاز برای
تکمیل کل محور  2310میلیارد ریال میباشد.
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ایجاد تاسيسات فاضالب شهرداراب

پروژه مذکور جهت  20هزار متر مکعب طراحی شده که فاز اول آن  10هزار مترمکعب میباشد.
شبکه جمع آوری فاضالب ،ثقلی( بدون ایستگاه پمپاژ) بوده و از مجموع  232کیلومتر شبکه اصلی
و فرعی 139کیلومتر از محل اعتبارات وام بانک توسعه اسالمی تامین میگردد و مابقی عملیات
پروژه توسط دولت اجرا میگردد.
پیشرفت فیزیکی پروژه  70درصد میباشد و روش تصفیه فاضالب  DPMCاست و توضیحاتی
درخصوص آشغالگیرهای دانه درشت و ریز و الگونهای هوادهی و استخر تهنشینی و ساختمان
کلرزنی و  ...توسط مجری طرح ارائه گردید.
اعتبار مورد نیاز برای کل پروژه  200میلیارد ریال به همراه  2میلیون یورو میباشد که تامین کننده
مالی آن بانک توسعه اسالمی است و بخشی از اجرای پروژه در قالب طرح ملی "ایجاد تاسیسات
فاضالب شهر داراب" تامین میگردد که عملکرد آن تاکنون  83میلیارد ریال و اعتبار ابالغی
سال جاری طرح  43میلیارد ریال بوده برای تکمیل طرح  615میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز
میباشد
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آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت

عملیات انجام شده :اجرای خط انتقال بهطول  22.8کیلومتر از سد رودبال به شهر داراب ،احداث
مخزن  5000متر مکعبی و یک ساخنمان ایستگاه پمپاژ .مطالبات طرح تاکنون  70میلیارد ریال
میباشد و عمال انتقال آب به شهر داراب به اتمام رسیده است( گرچه برخی نقایص موجود طرح
در حال رفع شدن است).

در خصوص آبرسانی به شهر زریندشت 41 ،کیلومتر طول خط انتقال مورد نیاز تا روستای"خسویه"
بوده که  22کیلومتر آن انجام گرفته و درحالحاضر طرح مذکور 300میلیارد ریال مطالبات دارد .
جهت اتمام کامل آبرسانی به زریندشت الزم است خط انتقال از روستای خسویه به شهر"حاجی
آباد"بهطول  25کیلومتر اجرا و همچنین نسبت به اجرای مخزن  5000متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ
نیز اقدام گردد .بهعالوه الزم است خط انتقال بهطول  25کیلومتر برای آبرسانی به شهر "جنت
شهر" اجرا گردد  .اعتبار مورد نیاز جهت اجرای کامل پروژه  2700میلیاردریال برآورد گردیده است.
اعتبار ابالغی طرح در سال جاری 130میلیارد ریال است.
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بيمارستان  160تختخوابی داراب

اعتبار هزینه شده در طرح تاکنون  70میلیارد ریال بودهاست و پیشرفت فیزیکی طرح  20درصد و
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه  550میلیارد ریال میباشد .اعتبار ابالغی طرح در سال جاری47
میلیارد ریال و تخصیص آن تاکنون  2میلیارد ریال بوده است.
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احداث ساختمان فرمانداری داراب

این پروژه در سال  1389تحت عنوان بخشداری داراب با  450متر مربع پروژه آغاز گردیده و
موافقتنامه طرح در سال  1393تحت عنوان "ساختمان فرمانداری داراب" با  2135مترمربع زیربنا
مبادله گردید و هم اکنون زیربنای پروژه  3180متر مربع میباشد .این پروژه درحالحاضر 65
درصد پیشرفت فیزیکی دارد .در این بازدید مقرر گردید ،جهت تعیین تکلیف اعتبار مصوب سال
جاری پروژه ( 12348میلیون ریال از محل نفت و گاز ) با حضور اعضای کمیسیون استانی ماده
 23قانون الحاق ( )2برگزار گردد.
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شهرستان رستم
شهرستان رستم که قبال یکی از بخشهای شهرستان ممسنی محسوب میگردید ،از سال 1387
به شهرستان ارتقاء یافت و اکنون شامل دو بخش سورنا و مرکزی میباشد .شهر مصیری مرکز
شهرستان رستم میباشد .وسعت شهرستان رستم در حدود  1200کیلو متر مربع بوده و بیش از 40
هزار نفر جمعیت دارد .این شهرستان از شمال با استان کهگیلویه و بویراحمد از شرق و جنوب با
شهرستان ممسنی ،از غرب به شهرستان گچساران محدود میگردد .ارتفاع متوسط این شهرستان
از سطح دریا  920متر و فاصله آن تا شیراز  154کیلومتر میباشد.

قابليتهای شهرستان
 منابع آب سطحی قابل مهار و دشتهایی(فهلیان و رستم) که هنوز ممنوعه نیستند؛ بهرهمندی از مزیت نسبی باال در تولید محصول برنج و شلتوک و امکان توسعه آنها بهشیوههای نوین
 -امکان تولید محصوالت کشاورزی سردسیری بهدلیل شرایط اقلیمی
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 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید فرآوردههای دامی (گوشت قرمز ،شیر و )... مزیت نسبی در تولید ماهیان سرد آبی بهرهمندی از شبکه مناسب انتقال و توزیع برق و خط لوله سراسری گاز طبیعی دسترسی به شبکههای ملی و منطقهای حملونقل زمینی و امکان توسعه خدمات حملونقل
پروژههای مهم شهرستان
-

احداث مجتمع اداری شهرستان رستم

-

بیمارستان  64تختی رستم

-

باند دوم بابامیدان  -گچساران -بهبهان

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

مسائل مربوط به پروژههای شهرستان در حوزهی راه

-

تکمیل پروژه مجتمع اداری شهرستان

-

تسریع در تکمیل بیمارستان  64تختخوابی مصیری

پروژههای بازدید شده
 بيمارستان  64تختی مصيری رستم

سال شروع  ،1389تعداد تخت 64 :تخت ،زیربنا 6282 :متر مربع ،مجری :دانشگاه علوم پزشکی
فارس ،پیمانکار :شرکت راه و ساختمان پردیس اسکلت و مشاور شرکت مهندسی رهرو ،پیشرفت
فیزیکی % 40 :مربوط به ساختمان اصلی شامل :اسکلت بتنی و پوشش سقف و دیوار چینی ساختمان
و در حال اجرای تاسیسات ،نما و سرامیک بدنه ،اعتبار هزینه شده تا پایان سال 66306 :1397
میلیون ریال شامل مبلغ  26306میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به صورت نقدی و مبلغ
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 40000میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به صورت اسناد خزانه بند"ب" با سررسید تیر ماه 99
( توضیح اینکه این پروژه درسال  89ازمحل اعتبارات استانی و تحت عنوان مرکز بهداشتی درمانی
شبانه روزی  10تختی شروع گردیده و در سال  97تبدیل به ملی پیوست قانون شدهاست) ،اعتبار
مصوب سال  98مبلغ  63500میلیون ریال شامل 43500 :از محل اعتبارات ملی پیوست قانون و
 20000میلیون ریال از محل اعتبارات توازن ملی.
کارهای باقیمانده ساختمان و تاسیسات شامل :تکمیل ساختمان و اجرای تاسیسات و احداث
موتورخانه و تجهیز موتورخانه ،خرید و نصب سیستم سرمایش و گرمایش و ساختمانهای جنبی(
پانسیون پزشکان ،نگهبانی و سرایداری ،پارگینگ خودروها و آمبوالنسها ،تصفیهخانه فاضالب و
زباله سوز ،پست برق و گاز و خرید انشعابات) و اجرای حصارکشی و محوطهسازی
اعتبار مورد نیاز جهت اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات مذکور مبلغ  230میلیارد ریال میباشد.
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احداث باند دوم باباميدان  -گچساران  -بهبهان

این پروژه بهطول  178کیلومتر است که  28کیلومتر آن در محدوده استان فارس است .از این
میزان 20 ،کیلومتر آن در حال احداث بوده و  8کیلومتر به مناقصه نرفته است و از  150کیلومتر در
محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد 65 ،کیلومتر آن به اتمام رسیده است .پیشرفت فیزیکی کل
طرح  48درصد بوده و برای اتمام کل طرح ،مبلغ  2400میلیارد ریال مورد نیاز است.
قطعه  / 1الف این طرح در استان فارس در محور "بابامیدان – گچساران" بهطول  31کیلومتر (13
کیلومتر آن در قالب طرح "برازجان  -دالکی کنارتخته – نورآباد – بابامیدان" و 20کیلومتر آن از
بابامیدان تا روستای کوپن در قالب طرح"بابامیدان – گچساران – بهبهان" واقع گردیده است)
بوده و با مبلغ اولیه پیمان  147میلیارد تومان در حال اجرا است و پیشرفت فیزیکی آن  20درصد
است .تاکنون حدود  7کیلومتر از"پوزه اسالم آباد تا دهنو" آسفالت و به محض تکمیل ایمنی و
نصب نیوجرسی به بهرهبرداری میرسد .از عمده مشکالت طرح وجود معارضین در حریم 22/5
متری جاده موجود و همچنین عدم نقدینگی جهت تملک حریم  38متری بزرگراه است.
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مجتمع اداری شهرستان:

این پروژه در سال  1387در شهر م صیری شروع گردیده و هم اکنون دارای پی شرفت فیزیکی
حدود  65درصــد اســت .باتوجهبه تغییرات صــورت گرفته در انتخاب نوع ســیســتم ســرمایش و
گرمایش ساختمان ،در صورت نهایی شدن ت صمیمات اتخاذ شده در این خ صوص و همچنین
تأمین اعتبار مورد نیاز به میزان  12500میلیون ریال این پروژه در هفته دولت در ســال  1399به
اتمام خواهد رســید .در ســال  1398این پروژه دارای  10000میلیون ریال از اعتبارات مصــوبات
خاص و 2500میلیون ریال از محل اعتبارات سه درصد نفت وگاز میباشد.
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شهرستان زریندشت
شهرستان زریندشت با مساحتی بالغ بر  4851کیلومترمربع در جنوب شرقی استان فارس قرار
گرفته و دارای آب و هوای گرم و خشک است .این شهرستان از شمال و شرق به شهرستان داراب،
از جنوب به شهرستان الرستان و از سمت غرب به شهرستانهای جهرم و فسا محدود میگردد.
شهرستان زریندشت براساس تقسیمات سیاسی کشور دارای  2بخش 3 ،نقطهی شهری 5 ،دهستان
و  39آبادی دارای سکنه میباشد .بخشهای این شهرستان شامل بخش مرکزی و بخش
ایزدخواست و نقاط شهری آن نیز شهرهای حاجیآباد ،دبیران و شهرپیر است .این شهرستان
براساس سرشماری سال  1395دارای  73199نفر جمعیت و  20328خانوار بوده که تعداد 44411
نفر ( 61درصد) در نقاط شهری و  28788نفر ( 39درصد) در نقاط روستایی ساکن میباشند .تعداد
دهیاریهای شهرستان 23 ،دهیاری میباشد که  6دهیاری تمام وقت و  17دهیاری پارهوقت
میباشند.
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قابليتهای شهرستان
 وجود معادن مختلف در منطقه از جمله معادن نمک ،سنگ گچ ،مرمریت و سنگ الشه
 شهرستان زریندشت دارای معادن شناخته شدهی نمک با سه گنبد نمکی ،معادن سنگ
گچ ،معدن سنگهای تزئینی و معادن فراوان خاک رس و خاک مارن میباشد .چنانچه
اکتشافات با دقت باالتری صورت پذیرد معادن جدیدی به این لیست افزوده خواهد شد.
هر چند استخراج از این معادن به صورت خام میتواند درصدی از سرمایهگذاری را به خود
اختصاص دهد ،ولی احداث کارخانههای فرآوری مواد معدنی که حوزهی وسیعی را در بر
میگیرد ،میتواند ارزشافزودهی حداقل  3برابری ایجاد نماید.
 وجود تعداد زیاد مجتمع دامی در منطقه
 وجود باغات نخل و زیتون
 صنعت حملونقل فعال و وجود تعداد قابل توجه وسائط نقلیهی سنگین حملونقل جادهای
 وجود ظرفیتهای گردشگری از جمله دریاچهی شهرپیر ،روستای تاریخی مزایجان و
چشمههای آبگرم درمو و پلیچو
 کشت قابل توجه پنبه در شهرستان
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عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:



مشکالت شهرستان زریندشت در حوزهی راه و زیرساختهای جادهای

مشکل عمدهی شهرستان زریندشت در حوزهی راه و زیرساختهای جادهای میباشد .شهرستان
زریندشت فاقد راه اصلی است .از مجموع  344کیلومتر راههای شهرستان 193 ،کیلومتر راه
روستایی و  151کیلومتر راه فرعی میباشد که در مجموع  48کیلومتر شوسه و  296کیلومتر آسفالت
میباشد .عمدهی راههای روستایی شهرستان از جمله محور روستایی مزایجان که از مرکز شهرستان
 65کیلومتر فاصله دارد فرسوده بوده و نیاز به روکش آسفالت دارد.
در سالهای اخیر  3پروژهی راه "دبیران – احمدآباد" معروف به جادهی جوخاری بهطول 12
کیلومتر ،راه "گلوگاه – دبیران" بهطول  14/6کیلومتر و راه "حاجیطاهره  -گز طویله" بهطول
 11/6کیلومتر شروع به ساخت شده که در صورت تخصیص اعتبار و اتمام پروژه میتواند شهرستان
را از بنبست کنونی خارج نماید.
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دو پروژهی مهم و حیاتی دیگر شهرستان بهشرح زیر میباشد:
الف) پروژهی احداث کمربندی و حذف "گردنهی حاجی آباد – شهرپیر" بهطول  12کیلومتر که
مطالعات فاز اول و دوم انجام شده و جهت اجرا نیاز به کد پروژه و  950میلیارد ریال اعتبار میباشد
و پیشنهاد شهرستان جهت اخذ کد اعتباری ،اضافه شدن این قسمت به طرح ملی بهسازی محور
سه راهی دولتآباد  -زریندشت میباشد.
ب) پروژهی "تعریض محور دبیران  -شهرپیر  -سه راهی پنجچاه" بهطول  30کیلومتر که یکی از
محورهای مهم و پر ترافیک شهرستان میباشد بهدلیل عرض کم و عبور خودروهای سنگین و
محمولههای ترافیکی ،دارای تلفات جادهای زیادی است که تبدیل این محور به راه با مشخصات
راه اصلی بهعنوان یکی از پیشنهادات کارشناسی مطرح میباشد.


پروژهی سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان زریندشت

پروژهی سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان زریندشت در سال  90براساس موافقتنامه با زیربنای
 350مترمربع شروع شده ،لیکن در همان سال زیربنای پروژه به  1247مترمربع افزایش مییابد.
در سال  96در جلسهای با حضور معاون امور عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان ،متراژ پروژه در موافقتنامه به  470مترمربع افزایش یافته و مبلغ  3500میلیون ریال جهت
تکمیل پروژه منظور میگردد .درحالحاضر این سالن جهت خرید سیستم ویدئو پروژکتور ،محوطه-
سازی ،احداث ساختمان نگهبانی و سرویس بهداشتی ،سیستم اطفاء حریق ،نصب دوربینهای مدار
بسته و حفاظتی ،نصب پرده و نصب تجهیزات نورپردازی به مبلغ  8000میلیون ریال اعتبار نیاز
دارد.


پروژهی مجتمع گلخانهای فجر ایزدخواست

این پروژه بهعنوان پروژهی اشتغالزا جهت اشتغال  200نفر در سال  98مطرح شدهاست .در سنوات
قبل بالغ بر  50میلیارد ریال بابت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز از قبیل حفر چاه ،شبکهی معابر،
شبکهی آبرسانی ،احداث مخزن ،برقرسانی و  ...هزینه شدهاست و درحالحاضر در فاز اول ،احداث

گزارش بازدید پروژههای عمرانی وطرحهای اقتصادی استان فارس

110

 24واحد گلخانه در دست اقدام میباشد که در صورت پرداخت به موقع تسهیالت در سال جاری
پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید .طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال  99گاز
رسانی توسط شرکت گاز استان تا ورودی مجتمع اجرا خواهد شد و هزینهی اجرای شبکهی گاز
رسانی و نصب انشعابات که رقمی بالغ بر  10میلیارد ریال میباشد بر عهدهی مجتمع خواهد بود.


تخصيص اعتبار جهت پروژههای کنترل سيالب

باتوجهبه بارندگیهای شدید چند سال اخیر و سیالبی شدن اکثر رودخانههای شهرستان نیاز به
تخصیص اعتبار ویژه جهت مطالعه و اجرای پروژههای آبخیزداری و کنترل سیالب میباشد.



اختصاص کد پروژهی جدید به مدرسهی  6کالسهی دخترانهی ابتدایی و
متوسطه در شهر دبيران

مدرسهی  6کالسهی دخترانهی شهر دبیران در منطقهی محروم شهر توسط یکی از خیرین تا
مرحلهی فنداسیون اجرا شده لیکن بهدلیل تورم و مشکالت مالی ،ادامهی عملیات اجرایی توسط
وی متوقف شدهاست .جهت تکمیل پروژه نیاز به اختصاص کد پروژهی جدید میباشد.


امکان پخش مسابقات فوتبال خارجی از شبکههای  3و ورزش در شهر حاجی-
آباد و روستاهای بخش مرکزی و همچنين دیجيتال کردن شبکههای روستاهای
بن دشت و چاه زبر

بهدلیل ممنوعیت پخش مسابقات بینالمللی از طریق ماهواره ،امکان پخش مسابقات از طریق
فیبر نوری و ارتباطات رادیویی در مرکز شهرستان مقدور نمیباشد .جهت حل این مشکل که از
خواستههای به حق و مکرر جوانان و ورزشدوستان شهرستان میباشد ،نیاز به تخصیص اعتبار
است.
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تخصيص اعتبار مورد نياز پروژههای آبرسانی شهرستان

روستای مزایجان یکی از پرجمعیتترین روستاهای شهرستان با فاصله  65کیلومتر از مرکز
شهرستان بهدلیل فرسودگی شدید شبکهی آبرسانی و کمبود آب در طول سال با مشکالت شدید
مواجه است .جهت حفر چاه و بازسازی شبکه نیاز به اعتباری به میزان  20میلیارد ریال میباشد .از
دیگر پروژههای آبرسانی فعال در شهرستان که نیاز به اعتبار دارد شامل پروژهی آبرسانی به زرین-
دشت از سد رودبال ،پروژهی آبرسانی روستایی مجموعه خلیلآباد و پروژهی آبرسانی روستایی دهنو
 -رزک میباشد.

پروژههای مهم شهرستان


پروژهی شهرک گلخانهای فجر ایزدخواست

شرکت تعاونی فجر ایزدخواست با  218نفر عضو در سال  1385به صورت رسمی در اراضی ملی
دشت سه برکهی شهرستان زریندشت به منظور احداث مجتمع گاو شیری  2000راسی در زمینی
به مساحت  80هکتار تاسیس گردید و در این راستا با هزینه نمودن اعتباری بالغ بر  10میلیارد
ریال توسط اعضا و مبلغ  27میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در سال 1387
اقدام به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مجتمع نمود که با تالش فراوان و جذب منابع ،عملیات
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز به اتمام رسید .مجتمع مذکور در سال  1395با موافقت ریاست وقت
سازمان جهاد کشاورزی استان از مجتمع دامی به شهرک گلخانهای تبدیل و مقرر گردید در فاز
اول  24واحد و در فاز دوم  20واحد گلخانه احداث گردد .درحالحاضر به ازای هر واحد گلخانه
مجوز  15میلیارد ریال تسهیالت ابالغ و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
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پروژهی بهسازی محور سه راهی دولتآباد  -زریندشت

طرح ملی بهسازی محور "سه راهی دولتآباد  -زریندشت" بهطول  40کیلومتر و با پیشرفت
فیزیکی  28درصد که  16کیلومتر آن در دست اجرا بوده ،بدینصورت که از کیلومتر  0+000تا
 10+000با یک الیه آسفالت به اتمام رسیده و حد فاصل کیلومتر  10+000تا  16+000در حال
انجام عملیات راهسازی است .در ادامهی این مسیر که به محور جهرم  -الر متصل میگردد،
گردنهی حاجیآباد به شهرپیر قرار دارد که جهت اصالح قوسها و نقاط حادثهخیز این محور که
در سند پیشران توسعهی استان هم آمده نیاز به  950میلیارد ریال اعتبار میباشد.


پروژهی احداث محور دبيران – احمدآباد (جوخاری)

این محور ،شهرستان زریندشت را به شهرستان فسا متصل میکند .طول این محور  37کیلومتر
بوده که  12کیلومتر آن در حوزهی شهرستان زریندشت و  25کیلومتر در حوزهی شهرستان فسا
قرار دارد.

پروژههای بازدید شده
 طرح ملی بهسازی محور "سه راهی دولتآباد  -زریندشت" بهطول  40کیلومتر و با
پیشرفت فیزیکی  28درصد که  16کیلومتر آن در دست اجرا بوده ،بدینصورت که از
کیلومتر  0+000تا  10+000با یک الیه آسفالت به اتمام رسیده و حد فاصل کیلومتر
 10+000تا  16+000در حال انجام عملیات راهسازی است.حد فاصل کیلومتر  30+000تا
 40+000برآورد اولیه به مبلغ  359میلیارد ریال تهیه شده و در مرحلهی برگزاری فرایند
مناقصه و انتخاب پیمانکار میباشد.
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 پروژهی "احداث کمربندی و حذف گردنهی حاجی آباد – شهرپیر" بهطول  12کیلومتر که
مطالعات فاز اول و دوم انجام شده و جهت اجرا نیاز به کد پروژه و  950میلیارد ریال اعتبار
میباشد و اضافه شدن این قسمت به طرح ملی بهسازی محور سه راهی دولتآباد -
زریندشت یکی از پیشنهادات مطرح شدهاست.
 پروژهی "تعریض محور دبیران  -شهرپیر  -سه راهی پنجچاه " بهطول  30کیلومتر که
یکی از محورهای مهم و پر ترافیک شهرستان میباشد بهدلیل عرض کم و عبور
خودروهای سنگین و محمولههای ترافیکی ،دارای تلفات جادهای زیادی است که تبدیل
این محور به راه با مشخصات راه اصلی بهعنوان یکی از درخواستهای شهرستان مطرح
میباشد.
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شهرستان سپيدان
شهرستان سپیدان در شمال غرب استان فارس قرار گرفته است .این شهرستان به واسطه آب و
هوای مناسب و گردشگاههای متعدد در فصول مختلف مورد توجه گردشگران خصوصا گردشگران
استان فارس و استانهای همجوار قرار می گیرد ،لیکن با وجود پتانسیل موجود در شهرستان ،نرخ
بیکاری در این شهرستان براساس سرشماری سال  95معادل  11.4درصد میباشد.

این شهرستان شامل  3بخش 3 ،شهر8 ،دهستان و بیش از  350روستا و آبادی میباشد  .جمعیت
این شهرستان براساس آخرین اطالعات مرکز آمار  91049نفر بوده و  70درصد جمعیت شهرستان
ساکن روستاها هستند .باتوجهبه ساکن بودن اکثریت جمعیت در روستاها ،موضوعات مرتبط با
توسعه روستایی در شهرستان دارای اهمیت است.
بخش بیضا با مرکزیت شهر بیضا در مهر ماه  1398از شهرستان سپیدان منفک و بهعنوان شهرستان
جدید"بیضا" مصوب هیات دولت شدهاست.
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قابليتهای شهرستان :
 رونق طبیعتگردی و گردشگری ورزشی در سطوح جهانی ،ملی و منطقهای باتوجهبه وفورجاذبههایی نظیر :کوهها ) کوه برم فیروز ،کوه رنج) ،آبشارها :آبشار مارگون ،آبشار چیکان ،آبشار
مورزیان ،تنگهها :تنگ تیزاب ،تنگ غوره دان ،تنگ آبسرد ،تنگ بغدیون ،چلهگاه ،پیستهای
اسکی :پیست اسکی پوالدکف ،پیست اسکی تربیت بدنی ،دریاچهها :برم فیروز ،برم شش پیر و
امامزادهها :امامزاده سلطان علی ،اقلیم کوهستانی و برفی مناسب ورزشهای زمستانی و کوهنوردی
 ایجاد باغهای مادر برای تولید پیوندک ،نهالهای پیوندی ،به ویژه گردو پرورش آبزیان (ماهیان سردابی ) تولید سیب در استان  321هزار تن و در شهرستان سپیدان  215هزار تن در سال (رتبه اولاستان)
 تولید ماهی قزل آال در استان  8302تن و در شهرستان سپیدان  3540تن در سال (رتبهاول استان)
 تولید قارچ خوراکی در استان 11843تن ،در شهرستان سپیدان  600تن در سال (رتبه اولاستان )
 تولید عسل در استان  7576تن و در شهرستان سپیدان  219تن در سال (رتبه دوم استان) تولید گردو در استان  11452تن و در شهرستان سپیدان  4625تن در سال (رتبه دوماستان)
 وجود صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی ،تکمیل زنجیره صنایع موجود و خوشه سازیصنعتی.
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پروژههای مهم شهرستان :
 پروژه آزاد راه شیراز –اصفهان بهطول  225کیلومتر که قطعه  7آن در این شهرستان و
از بخش بیضا عبور می کند.
 پروژه ایجاد تآسیست فاضالب شهر سپیدان با اعتبار  43500میلیون ریال در سال 98
 پروژه تصفیهخانه فاضالب سپیدان که از محل وام بانک توسعه اسالمی تامین اعتبار
میگردد
 پروژه راه اصلی"دالین –نورآباد" بهطول  69.5کیلومتر که  58کیلومتر آن نیمه فعال و
 11.5کیلومتر آن بهدلیل مشکالت اساسی مانند موانع زیستمحیطی و اعتباری غیرفعال
میباشد.
 پروژه احداث بزرگراه "شیراز  -سپیدان – یاسوج" بهطول  100کیلومتر که طول در
دست اجرای آن  7کیلومتر ،طول خاتمه یافته  68کیلومتر و طول شروع نشده 25
کیلومترمیباشد.
 پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب مجتمع تفرجگاهی چلهگاه که موجب نفوذ
فاضالب به منابع آب زیرزمینی ِ تامین کننده آب آشامیدنی شهر اردکان شدهاست.
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
شیراز –سپیدان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار سپيدان در نشست با رئيس سازمان:
کمبود اعتبار جهت اجرای برخی از پروژهها ازجمله اجرای شبکه جمع آوری فاضالب مجتمع
تفرجگاهی چله گاه،عدم وجود طرح جامع گردشگری برای شهرستان ،مشکالت مربوط به پروژه
تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی مددجویان بهزیستی سپیدان ،اتصال راه اصلی سپیدان به محور
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اقلید-یاسوج که در جدول  20قانون بودجه سال  98در لیست طرحهای مطالعاتی اجرایی قرارداشته
و باتوجهبه اهمیت موضوع گردشگری و اکوتوریسم در این شهرستان ،از جمله موضوعات مطرح
شده در این جلسه بوده است.یکی دیگر از موارد مطرح شده مسائل مربوط به ایستگاه پمپاژ سرناباد
و رودشیر بودهاست که درحالحاضر بهدلیل اعتراضات محلی متوقف مانده است.

پروژههای بازدید شده
 -کارخانه کشت و صنعت پارسيرنگ:

مجموعه پرورش جوجه (پولت)؛ این مجموعه از مهمترین و حساسترین بخشهای شرکت ،و
دارای ظرفیت  300هزار قطعه پولت است .توان ساالنه این مجموعه  600تا  700هزار قطعه در
سال میباشد .در این مجموعه جوجههای خریداری شده از مؤسسات مادر به مدت  13-16هفته
پرورش یافته و سپس برای تولید به مجموعههای مرغ تخمگذار انتقال مییابند.
تولید دان (پلت) :توان تولید این کارخانه  20تن در ساعت ( 90هزار تن در سال) است و دارای
انباری به ظرفیت  7000تن دان و قابلیت تولید انواع خوراک دام ،طیور و آبزیان با دانه بندیهای
مختلف میباشد.
باغهای زیتون :باغ بزرگ شرکت بالغ بر  120هکتار است که  110هکتار آن را درختان زیتون و
 10هکتار دیگر را درختان هلو ،بادام ،انجیر و انار تشکیل میدهد .زیتون ،بهعنوان محصول عمده
این باغ ،با استفاده از کمپوست تولیدی همین شرکت و با کمترین استفاده از کودها و سموم
شیمیایی برای درختان بهعمل میآید ،و بر این اساس در رده محصوالت سالم قرار میگیرد.
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بازدید از قطعه  7پروژه آزاد راه شيراز – اصفهان :

آزاد راه شیراز – اصفهان یکی از پروژههای مهم در توسعه کریدور حملونقل شمال – جنوب کشور
بوده و با طول  225کیلومتر طوالنیترین آزاد راه در حال ساخت کشور است .کاهش حدود 135
کیلومتر مسیر شیراز – اصفهان ،کاهش زمان سفر حدود  2ساعت ،کاهش مصرف سوخت به میزان
 136میلیون لیتر در سال و کاهش ساالنه  180میلیارد ریال هزینه تصادف جادهای از مزایای
تکمیل این طرح است .اجرای آزاد راه به صورت مشارکت  50درصدی دولت با قرار گاه خاتم
االوصیاء بوده و آورده طرف مشارکت بابت قطعات"ایزدخواست – سده" و"سده – شیراز" میباشد.
طبق تفاهمنامه مشارکت میان دولت و سرمایهگذار برآورد اعتبار بابت اتمام پروژه  2000میلیارد
تومان میباشد که  50درصد آن سهم دولت و  50درصد آورده سرمایهگذار است .قرارداد مشارکت
پروژه مذکور در قالب قرارداد  B. O. Tمنعقد گردیده و تأمین  50%از سرمایه مورد نیاز توسط
شرکت راهسازی و عمران ایران و موسسه مالی اعتباری مولیالموحدین جهت اجرای پروژه و
همچنین احداث تأسیسات جانبی غیرخاص از قبیل :پمپ بنزین ،مجتمعهای خدماتی ،رفاهی
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گردشگری ،تعمیرگاه ،رستوران ،نصب و بهرهبرداری از تابلوهای تبلیغاتی و… تامین میشود.
پیشرفت فزیکی طرح  75درصد میباشد و سهم دولت از نظر اعتباری تاکنون  900میلیارد تومان
بوده و به نوعی دولت سهم خود را پرداخت نمودهاست ولی آورده سهم سرمایهگذار متناسب با
پیشرفت کار ،اعتبارات الزم به پروژه تزریق نشدهاست .باتوجهبه افزایش قیمتها و نرخ ارز طی
سال جاری ،اعبتار برآورد شده بابت اتمام پروژه حداقل به مبلغ  2800میلیارد تومان است .سرمایه
گذار مربوطه بیان میکند که تخصیص اعتبارات دولت طی سالهای گذشته درقالب اسناد خزانه
اسالمی بوده که بهدلیل نرخ تنزیل اوراق مربوطه در حقیقت سهم دولت بابت این پروژهها کمتر از
مبلغ اختصاص یافته به پروژه میباشد.
در خصوص قطعه هفتم پروژه و روش اتصال آزاد راه به شیراز میبایست چارهاندیشی نمود.
درحالحاضر قرار است این قطعه که از حوالی روستای تنگ خیاره آغاز و با عبور از جنوب پادگان
شهید بهشتی از سمت شمال غربی بر روی جاده قدیمی امتداد یافته و با گذر از گردنه تنگ خیاره
و دشت صدرا در نهایت بر روی جاده شیراز – سپیدان در تقاطع آتیاالحداث آزاد راه شیراز –
بوشهر ،کمربندی شمال غرب و جاده شیراز – سپیدان متصل میگردد .در سال  1398طرحی با
عنوان "اتصال آزاد راه شیراز -اصفهان به بزرگراه شیراز اصفهان از طریق مسیر تنگ خیاره به
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لپویی" با اعتبار  26100میلیون ریال ابالغ گردیده در حال اخذ ماده ( )23قانون الحاق  2میباشد.
بازدید به عمل آمد و مشکالت و معضالت پیش روی توسط پیمانکار مطرح شد .
شرکت توليدی صنعتی فراسان:
این شرکت در سال  1365تاسیس و هماکنون با مدیر عاملی آقای دکتر ظهیر امامی و مدیریت
کارخانه سرکار خانم ظهیر امامی در زمینههای مختلف از جمله تولید لوله و اتصاالت  GPRبا تولید
 15000تن در ماه ،برجهای خنک کننده برای پتروشیمیها ،تولید قطعات الستیکی مشغول فعالیت
میباشد .شرکت تولیدی صنعتی فراسان با تعداد  382نفر پرسنل هماکنون در شهرستان سپیدان
مشغول به کار است .
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شهرستان سروستان
شهرستان سروستان با گستردگی  1730کیلومتر مربع در ناحیهی مرکزی استان فارس واقع
شدهاست .بر پایهی نتایج سرشماری سال  1395جمعیت شهرستان برابر با  38٬114نفر بوده است.
این شهرستان دارای دو بخش مرکزی (شامل دهستانهای شوریجه و دهستان سروستان) و بخش
کوهنجان (شامل دهستانهای کوهنجان و مهارلو) و دارای دو شهر به نامهای سروستان و
کوهنجان میباشد.
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قابليتهای شهرستان
 بهرهمندی از منابع نفت مرغوب و وجود سایت سروستان برای حفاری و استخراج اینمنابع
 مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی چون انار ،انجیر دیم ،پسته ،زیتون امکان کشت گیاهان داروئی کم آب بَر بهرهمندی از آب حاصل از انتقال پسماند آب شیراز به سروستان ( این پروژه  45درصدپیشرفت فیزیکی دارد)

موضوعات مطرح شده در نشست با فرماندار
-

تأمین اعتبار برای تکمیل مجتمع اداری شهرستان

-

بررسی پروژههای حوزهی راه به ویژه تقاطع مومن آباد

-

تسریع در اجرای پروژههای حوزه ورزش و جوانان.

پروژههای مهم شهرستان
 مجتمع اداری شهرستان ،مجتمع فرهنگی و هنری ،استخر سرپوشیده ،راه روستائیعالءالدوله ،مرمت و روکش آسفالت راه روستایی دهنو ،ساختمان بخشداری کوهنجان،
تقاطع غیرهمسطح مومن آباد ،مرکز تحقیقات پسته ،شهرک صنعتی  1و 2

پروژههای بازدید شده
 بازدید از طرح اجرای تقاطع غیرهمسطح مومن آباد -بازدید از مجتمع اداری سروستان
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پروژه تقاطع غيرهمسطح مومن آباد

مسیر راه اصلی "باب انار -سروستان -ارسنجان -سعادت شهر" یکی از محورهای شریانی
مهم میباشد که با تکمیل آن مسیر "بندرعباس – اصفهان" حدود  130کیلومتر کوتاهتر خواهد
شد .تقاطع غیرهمسطح مؤمنآباد بهعنوان یکی از نقاط حادثه خیز این محور با اعتباری بالغ بر
 180میلیارد ریال در سال  1398شروع گردیده و قرار است عملیات اجرایی آن طی مدت  18ماه
به پایان رسد.

پروژه باب انار سروستان بطول  43کیلومتر در سال  1391به بهرهبرداری رسیدهاست  .ادامه مسیر
از سروستان به سمت ارسنجان بهطول 80کیلومترمیباشد که  24کیلومتر ابتدای مسیر آن از سمت
سروستان به بهرهبرداری کامل رسیدهاست و تا کیلومتر  40محور  % 90پیشرفت فیزیکی دارد و
مابقی مسیر از کیلومتر  40تا  70در مرحله دوم مطالعات مسیر جهت برگزاری مناقصه میباشد و
 10کیلومتر ورودی ارسنجان به صورت دو باند در حال اجرا میباشد و از ارسنجان تا سعادت شهر
نیز بطول  23کیلومتر در مرحله دوم مطالعات میباشد .پیشرفت کلی فیزیکی پروژه  54درصد و
پیشرفت ریالی آن  55درصد میباشد.
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 مجتمع اداری شهرستان سروستان

باتوجهبه تازه تأسیس بودن شهرستان ،طرح تجمیع ادارات و احداث پروژه مجتمع اداری شهرستان
در سال  ( 1387با زیربنای  4950مترمربع) در دستور کار قرار گرفت .میزان هزینهکرد کل در
پروژه تاکنون  37.4میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  60درصد میباشد .درحالحاضر
بهدلیل عدم تأمین اعتبار کافی ،پروژه در موعد مقرر تکمیل نگردیده و جهت تکمیل آن مبلغ 60
میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است .تکمیل پروژهی مجتمع اداری شهرستان سروستان در مقایسه با
پروژههای مشابه آن در سایر شهرستانها (بهدلیل پیشرفت فیزیکی باالتر) در اولویت تکمیل قرار
دارد.
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شهرستانهای شيراز و زرقان
شهرستان شیراز در سال  1316به مرکزیت شهر شیراز تأسیس گردید .جمعیت این
شهرستان براساس نتایج سرشماری سال  ،1395برابر با  1812897نفر است .این شهرستان
از شمال با شهرستانهای سپیدان و ممسنی ،از شرق با شهرستانهای مرودشت و ارسنجان
و خرامه ،از غرب با شهرستان کازرون و از جنوب با شهرستانهای کوار و سروستان و فیروزآباد
هممرز میباشد .شهرستان شیراز شامل دو بخش به نامهای بخش مرکزی ( شامل دهستان
های :بیدزرد ،دراک ،سیاخدارنگون ،قرهباغ و کفترک و شهرهای شیراز ،داریون ،شهر جدید
صدرا) و بخش ارژن ( شامل دهستانهای :دشت ارژن ،قرهچمن و کوهمره سرخی و شهر خان
زنیان) میباشد .این شهرستان با مساحتی معادل  6049کیلومترمربع بعد از الرستان ،نیریز،
داراب و اقلید در رتبه پنجم شهرستانهای استان (از حیث وسعت) قرار دارد .زرقان نیز که
پیش تر بخشی از شهرستان شیراز بود در مهر  98به شهرستان ارتقا یافت .شهرستان زرقان
هم از دو بخش مرکزی ( شامل دهستانهای زرقان و بند امیر) و بخش رحمتآباد (شامل
دهستانهای رحمتآباد و امامزاده علی) تشکیل شدهاست .جمعیت شهرستان زرقان در سال
 1395بالغ بر  56هزار نفر بوده است.
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قابليتهای شهرستان
 جایگاه و پیشینه شهرستان و بهویژه کالنشهر شیراز در جنوب میانی کشور و نقش این شهردر مدیریت ،بازرگانی و ارائه خدمات در این بخش از کشور
 بهرهمندی شهرستان از ساختارهای تجهیز شده در بخشهای صنعت و خدمات کانون ارائه خدمات برتر در همهی زمینههای خدماتی به قلمرو جنوبی کشور بهرهمندی از زیرساختهای پیشرفته خدمات بهداشتی – درمانی و آموزشی ،بهویژه در زمینهدرمان تخصصی و آموزش عالی
 بهرهمندی از زیرساختهای مناسب برای توسعه فعالیتهای تولیدی و بازرگانی (شبکهیحملونقل جادهای ،ریلی و هوایی ،گمرک ،نهادهای مالی و )...
 پیشینهی فعالیتهای بازرگانی ،بهویژه با کشورهای حاشیهی خلیجفارس و نیروی انسانی کارآشنا در زمینههای بازرگانی
 آوازهی شیراز بهعنوان میراثدار تمدنهای کهن و فرهنگ و ادب فارسی در سطح جهان شهرکهای صنعتی موجود منطقهی ویژهی اقتصادی در دست بهرهبرداری و توسعه بهرهمندی از واحدهای صنعتی بزرگ و کشت و صنعتهای شناخته شده وجود نهادهای مالی تخصصی مرتبط با بخش صنعتومعدن در شهرستان وجود تشکلهای توانمند در زمینهی صتعت و معدن وجود تشکلهای صادراتی در زمینهی تولیدات شهرستان و دسترسی به بازارهای خارجیبهویژه بازارهای کشورهای حاشیهی خلیجفارس
 گستردگی آموزش عالی (وجود  18مرکز آموزشی) و وجود دانشگاه معتبر و شناخته شدهی”شیراز ” با بیش از نیمقرن قدمت
 دسترسی به شبکههای ملی و منطقهای حملونقل زمینی (جادهای و ریلی ) و هوائی و امکانتوسعهی خدمات حملونقل
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 شبکهی بزرگراهی در دست ساخت شیراز – بندرعباس شبکهی ریلی در دستِ ساخت شیراز – بندرعباس شبکهی ریلی در دستِ طراحی و ساخت شیراز – بندر بوشهر بهرهمندی از فرودگاه با کارکرد ملی و بینالمللی بهرهمندی ازتشکلهای مشاورهای فنی – تخصصی و نهادهای پژوهشی در زمینههایمختلف تحقیق و توسعه

پروژههای مهم شهرستان
-

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 آزاد راه شیراز – اصفهان ورزشگاه حسینی الهاشمی احداث موزه مشایخ و مشاهیر در شیراز -احداث قطار شهری شیراز

عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار زرقان در نشست با رئيس سازمان:
 موارد مربوط به اعتبارات بخش زرقان که قبل از تشکیل شدن شهرستان زرقان ،در قالبکمیته برنامهریزی شهرستان شیراز توزیع شدهاست
 مشکالت راههای مواصالتی شهرستان نوبنیاد زرقان -تأمین اعتبار مورد نیاز برای ساختمان فرمانداری و بخشداریهای مربوطه
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پروژههای بازدید شده در شهرستان شيراز
 ورزشگاه پارس:

این ورزشگاه چهارمین ورزشگاه بزرگ ایران است و درحالحاضر قابلیت میزبانی مسابقات ورزشی
در رشتههای فوتبال و دو و میدانی را دارا میباشد و ظرفیت جذب  50٬000نفر تماشاگر را دارد .در
سال  1376ساخت این ورزشگاه در جنوب شهر شیراز و در منطقهای به نام میانرود شروع شد ،در
ابتدا بودجهای بالغ بر 60میلیارد ریال برای ساخت ورزشگاه در نظر گرفته شد اما به دالیلی روند
احداث این پروژه به کندی پیش رفت ،پس از آن با اختصاص بودجه  540میلیارد ریالی ساخت و
ساز ورزشگاه سرعت یافت و ورزشگاه پارس در فروردین  1396افتتاح شد .ازجمله امکانات این
ورزشگاه میتوان به رمپ ،سقف پارچهای ،گرمایش چمن ،پیست دو و میدانی ،ظرفیت باالی جذب
تماشاگر ،نزدیکی به شهر ،محوطه سازی ،زمین تنیس ،نور پردازی قوی و بدون دکل اشاره کرد.
اعتبار(و تخصیص) سال  98این طرح معادل 312میلیارد ریال ( از محل اعتبارات موضوع تهاتر
بانکی بدهیهای دولت – موضوع تبصره  5قانون بودجه  -1398جزء  49ردیف  )530000می
باشد .در سال  97برای این پروژه اقدامات زیر انجام گرفت:
 -1مبلغ  15میلیارد ریال (با تخصیص  67درصد) از محل اعتبارات استانی برای نصب و
راهاندازی سیستم دوربینهای مدار بسته و سیستم اتوماتیک اعالم اطفاءحریق ورزشگاه،
راهاندازی گیتهای ایمنی و عبوری ،نصب و راهاندازی سرورهای ساختمانمرکزی
مربوط به عوامل کنترلی مجموعه ،تکمیل سازههای جداکننده به منظور تفکیک ورودی
زمین چمن از نظر نوع مراجعین ( میهمانان ویژه و تماشاچیان عادی) و نصب سازههای
آهنی به منظور تامین ایمنی بازیکنان از آسیبهای احتمالی تماشاچیان
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 -2مبلغ  17میلیارد ریال (با تخصیص  )%22از محل موضوع اجرای قانون استفاده متوازن
از امکانات کشور ،بابت پوشش پارچهای بخشی از جایگاه تماشاچیان

مشکالت:

-

عدم پیشبینی اعتبار موردنیاز برای هزینههای جاری ورزشگاه  .هزینههای

این بخش را می توان بهشرح جدول ذیل بیان نمود:
ردیف

عنوان هزینه

مبلغ سالیانه
(میلیون ریال)

1
2
3
4

برق
آب
گازوئیل
کود و سم

1400
360
900
1800

جمع کل
-

4460

هزینه ی گازرسانی به ورزشگاه  .درحالحاضر سوخت مورد نیاز جهت سیستم

گرمایش چمن مجموعه از طریق گازوئیل تامین میشود ،که نسبت به گاز شهری هزینه
ی بیشتری دارد  .در ارتباط با این موضوع قابل ذکر است که درحالحاضر لوله گذاری
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انجام شدهاست ،هرچند که بهدلیل نبود اعتبار ،تاکنون قراردادی منعقد نگردیدهاست  .به
همین دلیل تاکنون اتاق گاز تجهیز نشدهاست  .اعتبار مورد نیاز جهت این مورد مبلغ
 7000میلیون ریال برآورد میگرددکه می بایست از محل اعتبارات تملک تامین گردد .
-

حقوق و دستمزد کارکنان مجموعه  .درحالحاضر  21نفر نیروی شرکتی با

حقوق و مزایای ماهانه هر نفر  24میلیون ریال در مجموعه مشغول به کار میباشند .
بنابراین اعتبار مورد نیاز جهت تامین حقوق ،مزایا ،عیدی و سنوات کارکنان مجموعه در
حدود  7000میلیون ریال در سال میباشد  .که بار مالی آن پیشبینی نگردیدهاست و از
وزارتخانه نیز برای مدیریت این مجموعه بزرگ ورزشی ،چارت اداری تعریف نشدهاست.
پيشنهادات:

 ایجاد چارت اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور نگهداری و مدیریتمجموعه
 پیشبینی اعتبارات مورنیاز ساالنه در ردیف بودجه سنواتی بابت هزینههای تعمیر ونگهداری مجموعه
 پیشبینی اعتبارات موردنیاز ساالنه بابت هزینههای جاری مجموعه( اعم از پرسنلیو غیرپرسنلی) از طریق وزارتخانه


ورزشگاه حسينی الهاشمی:

ورزشگاه  6هزار نفری شیراز ،از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به شیراز است که در زمینی به
مساحت  12هزارمتر مربع در حال ساخت است .این ورزشگاه باتوجهبه سیستمهای تاسیساتی ،برقی
و شکل سازهای ،یکی از مدرنترین ورزشگاههای سالنی کشور به حساب میآید که دارای سازهای
سبک با قابلیت تعویض کف پوش برای  35رشته ورزشی است .این پروژه از مصوبات سفر مقام
معظم رهبری به استان( سال  )1387است و مقرر شده بود از منابع سفر معادل  50میلیارد ریال
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برای احداث این پروژه هزینه شود .تاکنون از اعتبارات سفر معادل  40میلیارد ریال برای این پروژه
ابالغ اعتبار شدهاست .پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر  60درصد می باشد.

مشکالت:

 راه دسترسی برای ورزشگاه هنوز ایجاد نشده و محوطه سازی و دیوارکشی نیزپیشبینی نگردیده است.
 بهدلیل عدم تامین اعتبار موردنیاز بابت این موارد تاکنون قراردادی از طرف دستگاهاجرایی (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) یا بهرهبردار (اداره کل ورزش و
جوانان ) منعقد نشدهاست .بار مالی این موارد حدود 70میلیارد ریال میباشد.
 در حالیکه پروژه در دست اجرا میباشد و حدود 250میلیارد ریال از مطالبات پیمانکارپرداخت نشدهاست ،به منظور اتمام و بهرهبرداری از پروژه نیز تخصیص اعتبار کافی،
از محل منابع ملی تامین نمیگردد.
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پيشنهادات:

 تامین اعتبار به میزانکافی به منظور پرداخت مطالبات پیمانکار و احداث راه دسترسی ومحوطه سازی پروژه
 پیشبینی اعتبارات موردنیاز ساالنه بابت هزینههای جاری مجموعه( اعم از پرسنلی وغیرپرسنلی) از طریق وزارتخانه پس از اتمام و بهرهبرداری پروژه


بزرگراه چهارخطه کنارگذر شمالی  -شرقی شيراز

باتوجهبه موقعیت کالن شهر شیراز و واقع شدن در مسیر  5محور شریانی جنوب کشور،
احداث کمربندی آن از اهمیت بهسزایی برخوردار است .بر این اساس ،پیش از این نسبت به
احداث و بهرهبردار ی از بزرگراه کنارگذر جنوب غربی اقدام گردید و در ادامه آن نیز بزرگراه
چهار خطه کنارگذر شمال شرقی در قالب قطعات الف ،ب و ج بهطول  36کیلومتر در دست
اجرا می باشد .طول کل رینگ کمربندی شیراز  82کیلومتر بوده که  46کیلومتر از آن
(کنارگذر جنوبی  -غربی) سالهای قبل به بهرهبرداری رسیده است .کنار گذر شمالی -
شرقی شیراز که بخشی از رینگ مذکور بوده از تقاطع زیبا شهر شروع و تا پل فسا بهطول
 36کیلومتر (در قالب سه قطعه) میباشد که قطعه اول ( بهطول  14کیلومتر ) به اتمام رسیده
و تحویل موقت شدهاست و سایر قطعات در دست اجراست و در تقاطعهای کیلومتر صفر
(تقاطع زیبا شهر) و کیلومتر  7شیب راهها در حال اجرا میباشد ..قطعهی"ب" بهصورت باند
رفت و برگشت بهطول  6.5کیلومتر بوده و  % 30پیشرفت فیزیکی دارد ،قطعهی "ج" نیز
بصورت باند رفت و برگشت بهطول 8کیلومتر بوده و حدود  % 75پیشرفت فیزیکی دارد.
همچنین قطعهی "ج تکمیلی" هم بهصورت باند رفت و برگشت بهطول  8کیلومتر میباشد
که در مراحل ابتدایی بوده و پیمانکار مشغول تکمیل تجهیز کارگاه و الشهریزی محور است.
تاکنون در کنار گذر شمالی  -شرقی مبلغ  1478میلیارد ریال هزینه شده و مطالبات
پیمانکاران بالغ بر  153میلیارد ریال میباشد و پیشبینی میگردد جهت اتمام پروژه مبلغ
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 2500میلیارد ریال دیگر مورد نیاز میباشد و عالوه بر آن جهت تملک باقیمانده اراضی حدود
مبلغ  100میلیارد ریال مورد نیاز است.
عمده مشکالت پروژه:

-

کمبود اعتبار و تخصیص سالیانه

-

عدم وجود نقدینگی برای تملک اراضی باتوجهبه اختالف مالکیت که میبایست
بهصورت نقدی به حساب صندوق ثبت تودیع گردد و اسناد خزانه قابل استفاده
نمیباشد.

پروژه کمربندی جنوبی  -غربی از اکبرآباد آغاز و تا بلوار خلیجفارس در جنوب شرق شیراز
بهطول  46کیلومتر ادامه می یابد .این پروژه شامل بهسازی محورهای قدیمی نیز میباشد و
در روان سازی ترافیک خودروهایی که از جاده فسا به طرف جاده بوشهر و بالعکس در تردد
هستند نقش بهسزایی دارد .حدّفاصل تقاطع امام حسن تا تقاطع خلیجفارس بهطول 22
کیلومتر در سال 1390توسط شرکت ساخت تکمیل و تحویل گردیده ولی بدلیل عدم تملک
باند دوم و مطالبات باند اول ،جهت تملک و یا پرداخت آرای صادره قضایی حدود 1000
میلیارد ریال نیاز میباشد.
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 تصفيهخانه فاضالب شهر صدرا

طرح احداث یک مدول تصفیه
خانه در شرق صدرا به ظرفیت
 13000متر مکعب در روز برای
جمعیتی معادل  87هزار نفر به
روش  PCآغاز شدهاست .کل
پروژه با پیشرفت فیزیکی 50
درصدی در حال اجرا است (
بخش ساختمانی آن پیشرفت
فیزیکی  90درصدی و بخش
برق و مکانیک آن پیشرفت  30درصدی دارد) .این پروژه در سال  1398به طرح فاضالب شیراز
اضافه گردیده ولی بدلیل عدم تامین اعتبار الزم و افزایش نرخ ارز ،خرید خارجی تجهیزات با مشکل
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جدی روبرو گردیده و پیمانکار درخواست خاتمه پیمان دادهاست .تعداد  24000واحد مسکن مهر
در شهر صدرا به بهرهبرداری رسیده و فاضالب بخشهای عمدهای از مسکن مهر و جمعیت ساکن
در سایر بخشهای شهر صدرا به زمینهای پایین دست هدایت شده و آلودگیهای زیستمحیطی
در زمینهای کشاورزی و آبهای زیرزمینی و انتشار بوی نامطبوع و اعتراضهای اجتماعی را
موجب گردیده است .این پرو پروژههای اقتصاد مقاومتی میباشد که پروژه در زمرهی پروژههای
اقتصاد مقاومتی استان بوده و تاکنون  200میلیارد ریال در پروژه هزینه گردیده و جهت اتمام پروژه
به  400میلیارد ریال مورد نیاز است و در صورت تامین اعتبار به مبلغ  200میلیارد ریال جهت خرید
تجهیزات باقیمانده ،تا پایان سال  1399راهاندازی و بهرهبرداری از خط مایع میسر خواهد شد.

 تصفيهخانه فاضالب شماره 2شهر شيراز

دو مدول تصفیهخانه فاضالب شماره  2شیراز با ظرفیت  100هزار متر مکعب برای جمعیت 600
هزار نفری با پیشرفت فیزیکی  97درصد و هزینه کرد  35میلیون یورو و  800میلیارد ریال در
دست ساخت می باشد .قرارداد دو مدول از محل اعتبارات بانک جهانی و بهصورت بینالمللی بوده
و در سال  1388اعتبارات بانک جهانی با محدودیت مواجه گردید و پروژه به مدت سه سال (از
سال 1391تا  )1394بهدلیل اعمال تحریمهای اقتصادی ،عدم تمدید  ،LCافزایش قیمتها و
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کمبود اعتبار تعطیل گردید و مجدداً از دی ماه سال  1394فعالیت پروژه احیا گردید .پیمانکار خارجی
این پروژه (واتک واباک اتریش) کلیه تجهیزات الزم را تامین نموده و براساس قرارداد منعقده ،هر
گونه تاخیر در تامین اعتبار مشمول خسارات سنگین و جریمه دیر کرد خواهد گردید .پروژه مذکور
از پروژههای بزرگ زیستمحیطی و دارای اولویت اقتصاد مقاومتی کشور می باشد و با بهرهبرداری
از پروژه مذکور از مجموع جمعیت  2میلیون نفری شهر شیراز ،یک میلیون نفر تحت پوشش سامانه
فاضالب قرار خواهد گرفت .اعتبار مورد نیاز پروژه در حدود  1200میلییارد ریال است .این پروژه
در بهمن ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
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شهرستان فراشبند
شهرستان فراشبند با مساحتی در حدود  5945کیلومتر مربع در جنوب غربی استان فارس قرار گرفته
و از شمال به شهرستانهای شیراز و کازرون ،از غرب به استان بوشهر ،از جنوب به شهرستان الر
و از شرق به شهرستانهای قیروکارزین و فیروزآباد محدود میشود .شهرستان فراشبند دارای دو
بخش مرکزی و بخش دهرم و دارای  4دهستان شامل دهستان آویز ،دهستان نوجین،دهستان
دهرم و دهستان دژگاه است .جمعیت شهرستان بر پایه نتایج سرشماری سال  1395برابر با 45٬459
نفر بودهاست.

قابليتهای شهرستان فراشبند
 ایستگاه تقویت فشار گاز :ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند تحت نظر منطقه پنج عملیات
انتقال گاز فعالیت میکند  .این ایستگاه بر روی خطوط سراسری یکم و دوم واقع
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شدهاست  .مجتمع ایستگاههای فراشبند با حدود  120نفر پرسنل یکی از نقاط استراتژیک
در حوزه انتقال گاز ایران محسوب میشود .
 خرما :در این شهرستان  3هزار و  200هکتار نخلستان وجود دارد که سالیانه افزون بر
 25هزار تن انواع خرما برداشت و عالوه بر ارسال به سایر استانها ،به کشورهای همسایه
و اروپایی نیز صادر میشود .
 کشاورزی :کشاورزی در فراشبند رونق بسیار دارد ،هرچند که در سالهای اخیر با کمبود
آب و مشکالت ناشی از خشکسالی زمینهای زیر کشت کاهش یافتهاست اما با این
وجود هنوز یکی از شهرستانهای مهم در امر کشاورزی و تولیدات کشاورزی میباشد.
محصوالت کشاورزی فراشبند شامل گندم ،جو ،کلزا ،کنجد ،تخمه آفتابگردان ،صیفی
جات (هندوانه ،خربزه ،خیار ،احمدی (شمام) و …) ،سبزیجات (انواع خیار ،بادمجان،
سبزی ،سبزیخورشت ،گوجه ،کلم ،کدو ،فلفل دلمه ،و …) و محصوالت باغی شامل
انواع خرما (خشک و تر) ،انگور ،مرکبات شامل (لیمو ،نارنج ،پرتقال ،لیمو شیرین و …)
و زیتون است .
عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 طرح آبخیزداری آب نیلو
 محور نوجین -موسقان
 فاز دوم پاالیشگاه گاز آغار

پروژههای مهم شهرستان
 -1معدن کوه سرمه  -2-فاز دوم پاالیشگاه گازآغار  -3-محور فراشبند  /فیروزآباد – -4محور
فراشبند  /مسقان  -5-ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند  -6-فاز دوم پاالیشگاه گاز آغار – -7
تکمیل مجموعه ورزشی کارگران فراشبند فارس  -8-بهسازی و تغییر کاربری کاروانسراها و
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ابنیههای تاریخی در شهرستان فراشبند  -9-تکمیل مرکز بهداشتی درمانی فراشبند -10 -
ساماندهی مجتمعهای گلخانه ای شهرستان فراشبند  -11-ایجاد شهرک صنعتی فراشبند -12-
ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند
طرحها و پروژههای بازدید شده در سطح شهرستان
 .1بهسازی راه اصلی کازرون -فراشبند -فیروزآباد
 .2طرح آبخیزداری آب نیلو
 .3پروژه محور فراشبند -مسقان
 .4فاز دوم پاالیشگاه آغار
 بهسازی راه اصلی کازرون -فراشبند -فيروزآباد

اعتبار مصوب پروژهی مزبور در سال  1398از محل اعتبارات ملی با ویژگی استانی معادل 214
میلیارد ریال بوده که تاکنون معادل  14میلیارد ریال تخصیص داشتهاست  .سال شروع پروژه 1385
و سال خاتمهی آن  1400در نظر گرفته شدهاست.
مشخصات محور جدید فراشبند –فیروزآباد بهشرح ذیل میباشد :
 -1طول محور از شهر فراشبند تا محل تقاطع با جاده عسلویه حدود  34کیلومتر میباشد.
عملیات اجرایی این محور در قالب دو قرارداد  12و  21کیلومتر است .
 -2قرارداد  12کیلومتری از دو راهی امام زاده شهید تا گردنه بزن را شامل میشود  .قرارداد
دوم شامل  21کیلومتر از گردنه بزن تا جاده عسلویه و تقاطع همسطح  1/5کیلومتری
در محل اتصال جاده جدید به جاده عسلویه را شامل میشود ،که مجوعاً با تقاطع ،طول
مسیر حدود  34/5کیلومتر میشود.
 -3عملیات اجرایی این جاده باید بعد از  38ماه به پایان می رسید اما بعد از  12سال هنوز
عملیات اجرایی در حال انجام است و جاده هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاست .
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 -4یکی از مشکالت مهم در این پروژه برخورد مسیر با گنبد نمکی میباشد ،که این مسیر
در دو طول  300متری و  350متری به گنبد نمکی برخورد کردهاست  .این امر مشکالت
عدیدهای را در روند اجرایی پروژه بوجود آوردهاست .
 -5دیگر مشکل مهم این جاده ،عملیات کند ایمنسازی محور باتوجهبه اتمام عملیات
آسفالت جاده میباشد ،که علیرغم نصب بعضی از تابلوها ،هنوز ایمنسازی محور شامل
نصب کامل تابلوها ،نیوجرسی و گاردریل تکمیل نشدهاست.
با احداث این مسیر فاصله فراشبند به فیروزآباد  30کیلومتر کوتاه تر میگردد  .کاهش تصادفات
جادهای بهدلیل حذف گردنه خرقه بین شهرستانهای فراشبند و فیروزآباد ،توسعه مناطق نفتی آغار
و داالن و ارتباط به سایر مناطق نفتی و گازی استان از جمله پارسیان و عسلویه ،تردد ایمن و سریع
تر روزانه تریلرهای حامل سوخت از پاالیشگاه آغارداالن به پاالیشگاه شیراز ،کاهش مصرف سوخت
سالیانهی خودروهای عبوری بهدلیل کاهش شیب طولی و افزایش مشخصات فنی جاده ،ایجاد
مسیر ترانزیتی بین شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش ،جهرم ،فیروزآباد ،فراشبند،کازرون ،ممسنی
و استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر ،خوزستان و بنادر خلیجفارس و بالعکس و در نتیجه
نزدیک تر شدن راههای ارتباطی و توسعهی اقتصادی منطقه از مهمترین اهداف طرح میباشند.
مشخصات قراردادی پروژه بهشرح زیر است :طول کل مسیر 33 :کیلومتر ,تعداد کل پلها50 :
دستگاه ,حداکثر شیب طولی 7 :درصد ،حداقل شعاع قوس 250 :متر ،ساب بیس :یک الیه به
ضخامت  15سانتیمتر ,بیس :یک الیه به ضخامت  15سانتیمتر ,بیندر یک :ضخامت  7سانتیمتر,
بیندر  :2ضخامت  6سانتیمتر ,توپکا :ضخامت  5سانتیمتر
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طرح آبخيزداری آبنيلو

دشت فراشبند دارای آب و هوای گرم و خشک و آبی با کیفیت شور میباشد  .میزان متوسط
بارندگی ساالنه در این منطقه  280میلیمتر است  .رودخانه ی فصلی آبنیلو در دشت باچون
شهرستان فراشبند و در نزدیکی روستای جانیآباد و  6کیلومتری (فاصله هوایی) روستای آویز و
 40کیلومتری شهر فراشبند واقع شده و با اجرای طرح آبخیزداری در منطقه می توان بخشی از آب
کشاورزی و صنعت شهرستان را تامین نمود .طرح آبخیزداری چشمه نیلو در سال  1398مبلغ
 26500میلیون ریال از منابع استانی اعتبار مصوب داشته و در مرحلهی مطالعه میباشد .اعتبار مورد
نیاز برای انجام این طرح  115000میلیون ریال میباشد .
این پروژه را میتوان از نظر حجم کاری بهعنوان بزرگترین پروژه آبخیزداری استان فارس تلقی
نمود ،زیرا تنها در یک سطح باالتر از آن میتوان مطالعات سد را انجام داد  .چشمه آبنیلو در زمان
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ساسانیان آب فراشبند را تامین مینمودهاست  .حوزهی آبریز چشمه  24000هکتار بوده و  ECآن
در بدترین حالت  2000میباشد  .در سالهای خشکسالی دبی چشمه  30اینچ

است.

درحالحاضر بخشی از آب چشمه صرف آبیاری باغات مسیر و تامین آب مورد نیاز یک طرح پرورش
ماهی شده و مابقی آن به خلیجفارس می ریزد .
هدف از اجرای پروژه تغذیه مصنوعی چاههای کشاورزی و کنترل سیالب منطقه است  .وضعیت
مناسب توپوگرافی چشمه آب نیلو نسبت به شهر فراشبند و روستای آویز سبب گردیدهاست تا در
صورت عدم نفوذ آب به درون چاهها ،میتوان بدون هزینهی پمپاژ بیش از  12کیلومتر از مسیر
انتقال آب را بهصورت ثقلی منتقل نموده و باغات روستاهای آویز ،خنج و اسماعیلآباد بند را آبیاری
نمود  .پروژه از نوع حوضچه تغذیهی مصنوعی با بدنهی خاکی متراکم  95درصد است  .حجم
مخزن سازه  2/5میلیون متر مکعب است .

 محورفراشبند (نوجين) -مسقان  -شيراز

این محور که تنها راه اتصال مستقیم و کوتاه شهرستان فراشبند به مرکز استان میباشد ،بهطول
 32کیلومتر بوده که  15/5کیلومتر آن در حوزهی استحفاظی شهرستان فراشبند و  16/5کیلومتر
آن در حوزهی استحفاظی شهرستان شیراز میباشد .با احداث این جاده فاصلهی فراشبند تا شیراز
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به  120کیلومتر کاهش مییابد ،که نسبت به محور "فراشبند – فیروزآباد" نزدیک به  50کیلومتر
کوتاهتر خواهد شد .در سال  1394با کمک خیرین ،مسیر یاد شده در حوزهی شهرستان فراشبند
راهگشایی شد و  5کیلومتر ابتدایی این مسیر نیز توسط اداره راه و شهرسازی فراشبند زیرسازی
گردید  .همچنین این جاده در سال  1396با کد پروژهی راه روستایی تعریف شد .در حوزهی
شهرستان شیراز عملیات اجرایی آن در سال  97آغاز گردید و درحالحاضر پیمانکار در حال احداث
ابنیه و زیرسازی مسیر میباشد .
درحالحاضر شهرستانهای کازرون ،فراشبند و فیروزآباد بخش عمدهای از بار ترافیکی جنوب
(استانهای بوشهر و خوزستان) را بهعهده دارند ،بهگونهای که جادههای موجود بهدلیل عبور از
مراکز جمعیتی و وجود بار ترافیک منطقهی پارس جنوبی و نبود شبکهی حملونقل ریلی به شدت
اشباع گردیده است .به همین دلیل الزم است تا احداث جادههای ارتباطی جدید از این مناطق به
سمت مرکز استان در اولویت قرار گیرد .در همین راستا احداث جادهی "فراشبند – مسقان –
شیراز" انتخاب نخست جهت تحقق این مهم میباشد .مضافا اینکه در راستای دستیابی به اهداف
پدافند غیرعامل این جاده میتواند بهعنوان کوتاهترین راه ارتباطی مراکز استانهای فارس و بوشهر
و شهرهای همجوار را به یکدیگر متصل نموده و بهعنوان کریدور ارتباطی و پشتیبان و معین این
استانها مورد استفاده قرار گیرد .استان بوشهر به علت شرایط منطقهای خاص (وجود مرزهای
وسیع دریایی ،مراکز هستهای و نظامی) همواره مورد توجه بوده و الزم است تا با اتصال جادهی
فعلی "اهرم – فراشبند" به منطقهی "کوهمره سرخی" و نهایتاً به شیراز موجبات دسترسی سریع
و اضطراری را به استان بوشهر و بالعکس فراهم آورد .
ایجاد ( با داشتن آب و هوای معتدل کوهستانی ،مناطق جنگلی بکر و پتانسیل جمعیتی باال ،مستعد
میباشد  .احداث جادهی مزبور ضمن کوتاه کردن مسیر انتقال محصوالت کشاورزی مناطق فراشبند
و جره و باالده به مرکز استان ،باعث رونق مناطق گردشگری منطقهی کوهمره سرخی و جذب
سرمایهگذاری جهت صنعت توریسم و ایجاد صنایع تبدیلی میگردد .به علت وجود قرابت خانوادگی
 -خویشاوندی بین مردم شهرستان فراشبند ،جره و باالده و منطقهی کوهمره سرخی،در صورت
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احداث این جاده فاصلهی چند صد کیلومتری بین این مناطق به 30کیلومتر کاهش مییابد .اعتبار
مصوب محور "موسقان – نوجین" در سال  98معادل  1500میلیون ریال بودهاست و تا پایان سال
 97نیز معادل  5600میلیون ریال عملکرد مالی داشتهاست .
 فاز دوم پاالیشگاه گاز آغار

میدان گازی آغار در فاصله  20کیلومتری جنوب شرقی شهر فراشبند قرار دارد  .در این میدان 13
حلقه چاه تولیدی وجود دارد که توان تولید روزانه  23میلیون متر مکعب گاز و  4200بشکه مایعات
گازی را دارد  .گاز میدان پس از جمع آوری در چهار مرکز جمع آوری وارد یک مرکز تفکیک شده
و سپس گاز و مایعات گازی جهت فرآورش توسط خطوط لوله مستقل به پاالیشگاه گاز فراشبند
ارسال میشود .میدان آغار در سال  1351کشف شد و تولید گاز از این میدان ،از سال  1377آغاز
شد ،که گاز طبیعی و میعانات گازی میدان ،پس از تفکیک ،جهت فرآورش توسط دو خط
لوله جداگانه ،بهطول  90کیلومتر ،به پاالیشگاه گاز فراشبند ،ارسال میگردد .پاالیشگاه فراشبند
وظیفه پاالیش گاز ترش میادین آغار و داالن را بهعهده دارد .این گاز پس از عملیات شیرینسازی
در پاالیشگاه به خط دوم لوله سراسری برای مصرف در شهرهای شمالی کشور تزریق میشود.
شرکت بهرهبرداری زاگرس جنوبی  -که زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی است  -دارای
 5منطقه عملیاتی به نامهای پارسیان ،سرخون و گشوی جنوبی ،آغار و داالن و نار و کنگان است
که هرکدام از این مناطق عملیاتی میادین نفتی و گازی مختلفی را در حیطه خود جای دادهاست.
میدان گازی آغار دارای تسهیالت سرچاهی ،چهار مرکز جمعآوری گاز ،خطوط لوله جریانی که گاز
چاهها را به تسهیالت مرکزی و نهایتاً به پاالیشگاه فراشبند انتقال میدهد و یک مرکز جمعآوری
و تفکیک (شامل لختهگیر ،تفکیکگرهای دو فازی و سه فازی ،اتاق کنترل ،ایستگاه پمپاژ،
سیستمهای دریافت و ارسال توپک) میباشد  .ظرفیت تولیدی میدان گازی آغار ،بطور میانگین
روزانه  95میلیون متر مکعب گاز طبیعی میباشد .از این میدان همچنین بطور روزانه 4٫300
بشکه میعانات گازی تولید میشود .
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گاز این پاالیشگاه بنا به نیاز می تواند جهت تزریق در میادین نفتی به مناطق نفتخیزجنوب و یا به
خط لوله سراسری شرکت ملی گاز ایران ارسال شود  .همچنین امکان ارسال مایعات گازی تولیدی
به پاالیشگاه فجر جم و یا پاالیشگاه شیراز توسط خط لوله وجود دارد.
گاز تولیدی پاالیشگاه فراشبند که عمدتاً خوراک آن از میادین آغار و داالن تأمین میشود ،بنا به
نیاز ،میتواند جهت تزریق در میادین نفتی با خط لوله ˝ 42اینچ ،بهطول  330کیلومتر ،جهت تزریق
در میادین نفتی به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یا توسط خط لوله ˝ 30اینچ ،بهطول 25
کیلومتر ،به خط لوله سراسری گاز شماره دو ارسال گردد .همچنین مایعات گازی تولیدی توسط
خط لوله ˝ 8اینچ ،بهطول  154کیلومتر ،به پاالیشگاه گاز فجر و از آنجا به بندر طاهری جهت
صادرات و یا توسط تانکر به پاالیشگاه شیراز فرستاده میشود .فاز دوم پاالیشگاه در سال  1391و
در زمینی به مساحت  34هکتار از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ابالغ گردید  .درحالحاضر
فاز نخست پاالیشگاه گاز آغار روزانه  20میلیون متر مکعب گاز ترش تولید می کند  .ضمن اینکه
پاالیشگاه گاز داالن نیز روزانه  20میلیون متر مکعب گاز شیرین تولید می کند .گازهای حاصل از
این دو پاالیشگاه آغار و داالن با هم مخلوط شده و جهت تزریق به چاههای نفت مناطق نفتخیز
جنوب (بهمنظور افزایش تولید نفت) به پاالیشگاه مارون ارسال میگردد  .چنانچه هدف
شیرینسازی روزانه  20میلیون متر مکعب گاز ترش مدنظر باشد ،به سرمایهگذاری معادل 400
میلیون یورویی نیاز است در حالی که با توسعهی پاالیشگاه آغار میتوان  20میلیون متر مکعب گاز
ترش را در همان مکان نمزدایی و خشک نموده و با  20میلیون متر مکعب گاز شیرین داالن
مخلوط نمود و بدین طریق  350میلیون یورو صرفهجویی نمود .درحالحاضر تسطیح زمین و فنس
کشی مکان اجرای طرح انجام گرفته و بهدلیل کمبود اعتبار ،پروژه تعطیل شدهاست .این در حالی
است که دورهی ساخت پاالیشگاه دو سال پیشبینی شده و برآورد سرمایهگذاری اولیه  36میلیون
یورو و  52میلیارد تومان میباشد .پیشرفت فیزیکی پروژه  10درصد است .درحالحاضر بخشی از
تجهیزات مورد نیاز احداث پاالیشگاه خریداری گردیده که بهدلیل نبود اعتبار ،نزد فروشنده میباشد.
از دیگر مزایای پروژه این است که روزانه  7هزار بشکه میعانات گازی تولیدی پاالیشگاه را میتوان
با فرآوری بیشتر بهعنوان خوراک پاالیشگاه آغار استفاده نمود ،ضمن اینکه بخش خصوصی نیز با
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دریافت مجوزهای الزم ،خواهان آن است تا در مجاورت فاز دوم ،پاالیشگاه بنزین احداث نماید
زیرا بخشی از میعانات گازی مزبور را میتوان بهعنوان خوراک پاالیشگاه بنزین مصرف نمود.
تاکنون  1/7میلیون یورو هزینهی احداث فاز دوم پاالیشگاه گاز آغار شدهاست.
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شهرستان فسا
شهرستان فسا با جمعیتی معادل 205187نفر شامل چهار بخش ،مرکزی ،شیبکوه ،ششده و قره
بالغ و نوبندگان است .ششده ؛قره بالغ ؛صحرارود،جنگل ،کوشک قاضی ؛فدشکویه؛میانده و
نوبندگان دهستانهای  8گانه این شهرستان است .این شهرستان دارای شهرهای فسا ،زاهدشهر،
ششده ،نوبندگان ،قره بالغ و میانشهر میباشد.
شهرفسا در  145کیلومتری جنوب شیراز واقع است .این شهر با  110825تن جمعیت چهارمین
شهر پرجمعیت استان پس از شیراز ،مرودشت و جهرم بهشمار میرود.
شهرهای سروستان ،داراب ،جهرم و استهبان در همسایگی فسا قرار دارند .این شهر بر روی مسیر
شیراز به کرمان و شیراز به بندرعباس واقع شده و فسا را به شهری استراتژیکی و پررونق تبدیل
کردهاست.
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قابليتها و بخشهای اولویتدار در توسعه شهرستان برپایه مزیتهای نسبی و
رقابتی
کشاورزی

بهرهمندی از مزیت نسبی در کشاورزی و پیشینه صادرات محصول ممتاز شهرستان (مرکبات)
و امکان توسعه آن به شیوههای نوین.
آموزش عالی و بهداشت و درمان

بهرهمندی از زیرساختهای مناسب برای توسعه آموزش عالی (وجود 9مرکز آموزش عالی ) و
بهرهمندی از شبکه مناسب خدمات بهداشتی – درمانی و دانشگاه علوم پزشکی ،بهعنوان مرکز
ارائه کنندۀ خدمات بهداشتی – درمانی و آموزشی درشرق استان .در این زمینه به دو دانشگاه
علوم پزشکی فسا و دانشگاه فسا اشاره میشود.
الف -دانشگاه علوم پزشکی فسا:

دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال  1356در زمینی به مساحت  750000مترمربع تاسیس
شد و از سال 1373بهعنوان دانشکده مستقل زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می نمود و در
سال  1386به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یافت.
این دانشگاه دارای دانشکدههای پزشکی ،پیراپزشکی ،بهداشت و پرستاری است که پذیرای
بیش از هزارویکصد دانشجو در رشتههای دستیاری داخلی ،پزشکی ،کارشناسیارشد
فیزیولوژی ،کارشناسیارشد بیوتکنولوژی ،کارشناسیارشد بیوشیمی ،کارشناسی پرستاری،
کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،کارشناسی اتاق عمل و هوشبری ،کارشناسی بهداشت عمومی
و کاردانی وکارشناسی فوریتهای پزشکی است.
این دانشگاه دارای 2بیمارستان آموزشی فعال (بیمارستانهای حضرت ولی عصر (عج) و دکتر
شریعتی ) و یک بیمارستان در دست احداث میباشد.
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تعداد تختهای فعال بخشهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا  433تخت بوده که
از این لحاظ بعد از داشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم را دارا میباشد  .همچنین با تکمیل
و راهاندازی بیمارستان بیمارستان امام حسین (ع) در آینده نزدیک تعداد  160تخت به
تختهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا اضافه خواهد شد.
این دانشگاه با دارا بودن امکانات درمانی همچون ،MRI :سی تی اسکن  16اسالیس ،مرکز
جراحی قلب باز ،سنگ شکن برون اندامی ،آنژیوگرافی ،اتاقهای عمل پیشرفته و مجهز،
مرکز آموزش مراقبتهای بارداری و بخش زایمان و مراقبتهای پس از زایمان ،دستگاه سنجش
تراکم استخوان ،سونوگرافی داپلر رنگی ،کلینیک دندانپزشکی و چشم پزشکی ،تختهای
مراقبت ویژه بزرگساالن و نوزادان ،درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی ،بخش خون و
آنکولوژی ،بخش مراقبتهای آزمایشگاهای رفرانس تحقیقاتی و تخصصی ،سالمتکده طب
سنتی ،مرکز تحقیقات جمعیت شناختی کوهورت ،مراکز رشد واحدهای فناوری ،مراکز
بهداشتی – درمانی شهری و روستایی و نیز پایگاههای اورژانس شهری و جادهای توانسته
است جایگاه بسیار مهمی را در پذیرش و درمان شرق فارس جهت شهرستانها و استانهای
همجوار بدست آورد.
ب) دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در سال  1385تاسیس گردید و با وجود سه دانشکده مهندسی ،علوم پایه و
کشاورزی در  11رشته در مقطع کارشناسی و  3رشته در مقطع کارشناسیارشد دانشجو می
پذیرد و درحالحاضر بیش از  1200دانشجو دارشته و دارای  55نفر هیات علمی تمام وقت
میباشد.
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صنعت

بهرهمندی از معادن شناسائی شده مرمریت بهعنوان امکانی برای ایجاد و توسعه صنایع وابسته.
بهرهمندی از خطوط تولید گچ سفید مرغوب و شناخته شده در سطح کشور .
امکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی باتوجهبه مزیت شهرستان در تولید مرکبات .
حملونقل

شبکههای جادهای در دست احداث که از مهمترین آن می توان به بزرگراه شیراز-فسا-
داراب -کهگم اشاره داشت.
خط ریلی تصویب شده درمسیر شیراز – بندر عباس که از شهرستان می گذرد .
گردشگری

بهرهمندی از جاذبههای گردشگری طبیعی در سطح ملی ومنطقهای (منطقه شکار ممنوع
خرمنکوه ومنطقه میان جنگل ) و آثار تاریخی – فرهنگی شناخته شده (قمپ آتشکده ،منطقه
گلیان ،سد ساسانی و )...بهعنوان زمینه توسعه متناسب گردشگری در شهرستان.
پروژههای مهم در دست اجرا شهرستان
 -1پروژه ملی احداث بیمارستان آموزشی امام حسین (ع)
 -2طرح ملی احداث بزرگراه شیراز -فسا -داراب -کهگم
-3طرح ملی احداث باند دوم فسا -استهبان-قطرویه با مشارکت وزارت نفت
 -3آبرسانی از سد رودبال به شهرهای فسا و استهبان(ملی با ویزگی استانی)
 -4آبرسانی به شهر فسا(ملی با ویزگی استانی)
 -5ایجاد تاسیسات فاضالب شهر فسا
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 -6احداث راه آهن گل گهر  -نیریز  -استهبان  -فسا  -شیراز و آنتنی داراب وجهرم و داراب-
الر و زادمحمود
-7تکمیل مرکز  10تختی نوبندگان

پروژههای بازدید شده شهرستان


بيمارستان امام حسين (ع) جایگزین بيمارستان دکتر شریعتی

دستگاه مجری :شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور(مادرتخصصی)
سال شروع 1389:

پیشبینی سال پایان1399 :

مساحت زمین  40000:متر مربع

مساخت زیر بنا 15500 :متر مربع

ظرفیت تخت 160:

تعداد تخت مصوب 184

مشخصات بيمارستان:

این بیمارستان در  4طبقه در حال احداث است .
 طبقه زیر زمین شامل بخشهای رختشویخانه -آشپزخانه – موتورخانه و تاسیسات طبقه همکف شامل بخشهای اورژانس -آزمایشگاه -رادیولوژی -اندوسکوپی -داروخانه و سالنآمفی تئاتر
طبقه اول شامل بخشهای بستری -جراحی  -داخلی-اطفال -سوختگی – اعصاب و روانطبقه دوم :شامل بخشهای مراقبت ویژه – بخشهای بستری جراحی زنان و مراقبتهای ویزه
اتاق عمل میباشد.
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عمليات انجام شده:

عمده عملیات بخش ساختمان انجام شده و تکمیل سالن آمفی تئاتر و محوطه سازی همچنین
تجهیزات چهارگانه و آسانسورها انجام نشدهاست  .ضمنا پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  82درصد
میباشد
اعتبارات (ميليارد ریال)
-اعتبار هزینه شده تا پایان سال  1397مبلغ 363

-مصوب سال

 1398مبلغ 90
-ابالغی و تخصیص سال  1398مبلغ 78/3

-برآورد اعتبار در

الیحه بودجه  1399مبلغ 80

پيشبينی  500ميليارد ریال اعتبار جهت تکميل ساختمان و تاسيسات بيمارستان امام
حسين شامل

مبلغ قرارداد300میلیارد ریالی  %25، +افزایش قرارداد%5 +سهم کارفرما +نرخ تنزیل +حصار +
هزینه حق امتیاز برق و شبکه 6
کیلومتری برق فشار قوی اختصاصی برق+حق امتیاز آب  +حصار محوطه  4هکتاری



پروژه تکميل مرکز بهداشت و مرکز آموزش به ورزی

باتوجهبه اینکه تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی جهت مرکز آموزش بهورزی امکان پذیر
نمیباشد لذا در سال  1395جهت تکمیل بخش مرکز بهداشتی؛ پروژهای با عنوان" تکمیل مرکز
بهداشت شهرستان" مصوب و مبادله موافقتنامه شدهاست.
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پروژه شامل بخشهای سردخانه؛ بهداشت حرفه ای؛ گسترش شبکه بهداشت؛ بهداشت محیط؛
بهداشت دهان و دندان و پزشک خانواده و  ....میباشد  .پيشرفت فيزیکی کل پروژه حدود
 75درصد .
اطالعات مالی پروژه

عملکرد از محل منابع استانی و منابع داخلی دستگاه 40000 :میلیون ریال (  6537میلیونریال منابع استانی)
-مصوب سال 1398

 20000میلیون ریال از محل اعتبارات توازن

-پیشبینی اعتبار مورد نیاز جهت اتمام عملیات ساختمانی پروژه



 30000میلیون ریال

پروژه مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی فسا

زیر بنا 2800 :متر مربع

محوطه 1500 :متر مربع

پیشرفت فیزیکی فاز اول شامل موتورخانه و استخر  75درصد و پیشرفت فیزیکی فاز دوم شاملسالن چند منظوره؛ البی؛ قسمت اداری و سالنهای شطرح و ایروبیک و  ....حدود  60درصد
میباشد.
اطالعات مالی پروژه

مبلغ هزینه شده از محل منابع دستگاه: 50000میلیون ریال
پیشبینی مبلغ مورد نیا ز جهت تکمیل فاز اول 15000میلیون ریال
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پیشبینی مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل فاز دوم 20000میلیون ریال
باتوجهبه اینکه عملیات مجاز استانی در فصل ورزش و تفریحات صرفا جهت ورزش همگانی و
ورزش دانش آموزی میباشد لذا امکان تامین اعتبار این پروژه از محل منابع استانی وجود ندارد.


پروژه احداث شهرک صنعتی فسا

در شهرک صنعتی فسا در سال  1374اولین قرارداد واگذاری زمین انجام شدهاست .این شهرک با
ظرفیت بیش از  100هکتار امکان استقرار  180واحد صنعتی را دارد .و تاکنون تنها  23قرارداد
سرمایهگذاری در شهرک با متقاضیان منعقد شده که از این تعداد  14واحد پروانه بهرهبرداری
دریافت کرده و فقط  7واحد فعال میباشند.
تامین آب مهمترین مشکل در این شهرک میباشد و درحالحاضر یک حلقه چاه دستی در این
شهرک حفر شده که دارای آب پایدار نیست .هزینه باالی حق انشعاب آب شهری باعث شده که
واحدهای تولیدی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این شهرک نداشته باشند.


طرح ملی احداث بزرگراه شيراز -فسا -داراب -کهگم

سال شروع 1383

پیشبینی سال پایان 1403
مصوب سال :98

عملکرد ریالی تا پایان سال  2866820 :1397میلیون ریال
 290000میلیون ریال
پیشبینی اعتبار در الیحه بودجه سال  99مبلغ  380000میلیون ریال
ابالغی سال  252300 :98میلیون ریال
طول بزرگراه در حوزه استان فارس  350کیلومتر

تخصیص  273000میلیون ریال
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طول مسیر در حال بهرهبرداری  197کیلومتر حد فاصل شیراز – فسا و خروجی شهر فسا بهسمت شهرستان داراب و  82کیلومتر نیز حد فاصل قسمتهایی از شهر فسا –داراب و داراب –
رستاق در حال اجرا میباشد .طول مسیر انجام نشده  71کیلومتر میباشد.ضمنا پیشرفت فیزیکی
کل طرح حدود  62درصد میباشد.

گزارش وضعيت پروژه در حوزه استحفاظی شهرستان فسا
قطعه اول

در سال  1394توسط اداره کل راه و شهرسازی فارس قراردادی با شرکت زریندشت در خصوص
ادامه تکمیل باند دوم حد فاصل میدان خلیجفارس شهر فسا تا سه راهی جلیان بهطول 26/5
کیلومتر منعقد گردید که بخشهایی از آن شامل حد فاصل میدان خلیجفارس تا فرودگاهه ارم
بهطول  7کیلومتر و حد فاصل شهر نوبندگان تا سه راهی جلیان بهطول  8کیلومتر در سال 1396
به مرحله بهرهبرداری رسید و مابقی مسیر از فرودگاهه ارم تا نوبندگان بهطول  12کیلومتر در حال
اجرا میباشد .پیشرفت فیزیکی حاصل شده درحالحاضر  94درصد است.و الیه اول آسفالت این
 12کیلومتر انجام شدهاست.
مشخصات باند دوم محور فسا –داراب حد فاصل فرودگاههارم تا نوبندگان

طول پروژه  12کیلومتر

عرض مسیر سواره رو 11 :متر

پیشرفت

فیزیکی  94:درصد
تاریخ قرارداد 94/05/28
شرکت زریندشت

قطعه دوم

مشاور :مهندسین مشاور اتحاد راه

پیمانکار:
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در سال  1396باتوجهبه ضرورت ادامه بزرگراه احداث باند دوم در محور فسا -داراب حد فاصل سه
راهی جلیان تا انتهای حوزه استحفاظی فسا بهطول  26کیلومتر توسط اداره کل راه و شهرسازی
آغاز و طی قراردادی اجرای موضوع پیمان به شرکت زریندشت واگذار گردید.
مشخصات باند دوم محور فسا –داراب حد فاصل سه راهی جليان تا انتهای حوزه
استحفاظی شهرستان فسا

طول پروژه  26کیلومتر

عرض مسیر سواره رو 11 :متر

پیشرفت

فیزیکی  43:درصد
تاریخ قرارداد 96/11/24
شرکت زریندشت

مشاور :مهندسین مشاور اتحاد راه

پیمانکار:
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شهرستان فيروزآباد
شهرستان فیروز آباد با وسعت حدود  3575کیلومترمربع در جنوب غربی استان فارس و 95
کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد .این شهرستان از شمال به شهرستان کوار و شهرستان شیراز ،از
جنوب به شهرستان قیر و کارزین ،از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستان فراشبند و
شهرستان کازرون منتهی میشود .جمعیت این شهرستان براساس سرشماری سال  ،1395برابر با
 121417نفر بوده است .شهرستان فیروزآباد دارای دو بخش مرکزی شامل دهستانهای احمدآباد
و جایدشت و بخش میمند شامل دهستانهای خواجهای ،پرزیتون و دادنجان میباشد.
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قابليتهای شهرستان
محصوالت کشاورزی گوناگونی از جمله گندم ،جو ،برنج ،انواع مرکبات ،صیفی جات ،ذرت ،خرما،
انار ،بادام ،گردو ،زیتون ،انگور و حبوبات در این شهرستان کشت میشود  .از صنایع دستی شهرستان
میتوان به گلیم ،جاجیم ،گبه و قالی در میان زنان عشایر و روستاها که قدمت طوالنی دارد اشاره
کرد  .ضمناً از سوغاتیهای این شهرستان میتوان به حلوای ارده و نان کنجدی (حلوایکشی +
کنجد) در شهر فیروزآباد و انواع عرقیات گیاهی با خواص دارویی فراوان در شهر میمند نیز اشاره
کرد  .اماکن زیارتی این شهرستان شامل امامزادگان بیبیحور و بیبینور ،امامزاده امراله واقع در
خویدجان ،امام زاده داوود (واقع در منطقه دیدنی خرقه _ کسی که خرقه مبارک پیامبر اکرم (ص)
را نگهداری کرده بود_ ) و امامزاده شعیب (نوه حضرت ابوالفضل (ع)) میباشد  .از مراکز تاریخی
میتوان به قلعه دختر ،آتشکده و کاخ اردشیر بابکان ،مناره شهر تاریخی گور ،شهر گور و
قدیمیترین رصدخانه ایران ،نقش رستم تنگاب و آسیاب ،کاروانسرا و چهارطاق کنارسیاه و سلطان
پیر غیب اشاره کرد  .اماکن سیاحتی این شهرستان عبارتاند از سد تنگاب ،رودخانه تنگاب ،تنگ
خرقه ،تنگهایقر ،کوه آسیاب بادی و روشن روستای سرگر ،چشمه حنیفقان (چهل چشمه) ،رودخانه
کنارسیاه ،چشمه زنجیران ،تنگ رودبال ،دانال بهشت خرقه ،جنگلهای طبیعی دشت موک و دشت
کل و چشمههاو گردشگاههای طبیعی مانند "چکه نمدی"" ،تنگ مهرک" " ،اُوبهروزو "" ،هفت
چاه" " ،اُوشُـرشرو (آبشار)" اشاره نمود .از صنایع مهم شهرستان میتوان به کارخانه سیمان واقع
در ده کیلومتری شهر کوار ،کارخانه کربنات سدیم و کارخانه رب سازی اشاره نمود.
عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 -1باند دوم محور کوار -فیروزآباد
 -2سد تنگاب
 -3تصفیهخانه آب شرب فیروزآباد
 -4تاسیسات فاضالب فیروزآباد
 -5مجتمع دامداری دوقالت
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 -6سدهایقر
پروژههای مهم شهرستان
 -1شرکت کربنات سدیم کاوه
-2
-3
-4
-5

سد تنگاب
سدهایقر
محور فیروزآباد-کوار-شیراز
محور فیروزآباد-فراشبند-کازرون

پروژههای مهم اقتصادی شهرستان
-1

شرکت کربنات سدیم کاوه

 -2سد تنگاب
 -3سدهایقر

گزارش بازدید شهرستان
در بازدید از شهرستان فیروزآباد از پروژههای ذیل بازدید به عمل آمد:
 -1باند دوم محور کوار-فیروزآباد
 -2سد تنگاب
 -3تصفیهخانه فیروزآباد
 -4تاسیسات فاضالب فیروزآباد
 -5مجتمع دامداری دو قالت
 -6سدهایقر
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باند دوم محور کوار -فيروزآباد

محور مزبور یکی از محورهای پرترافیک استان فارس محسوب میشود و سالها برای دو بانده
شدن آن تالشهای گستردهای انجام شدهاست  .حدود صد کیلومتر از محور کوار به فیروزآباد به
شکل بزرگراهی بوده و اکنون زیر ترافیک قرار دارد و تنها  23کیلومتر از این مسیر باقیمانده است.
باند دوم محور کوار تا تنگ زنجیران فیروزآباد بهطول  10کیلومتر ،در هفتهی دولت به بهرهبرداری
رسید .در باند دوم مسیر بزرگراهی کوار به فیروزآباد پل بزرگی بر روی رودخانه قرهقاج احدث شده
که مرحله ایمنسازی را پشت سر میگذارد .

مسیر "کوار – فیروزآباد" قسمتی از مسیر "شیراز – فیروزآباد  -جم – عسلویه" است که ارتباط
ایمن شیراز را به ناحیه صنعتی عسلویه برقرار می سازد  .شهرستان فیروزآباد (در فاصله 95
کیلومتری شیراز) ،از کوار  55کیلومتر فاصله دارد  .در قسمت اول مسیر کمربندی کوار از کیلومتر
 0+000الی کیلومتر  11+300به صورت چهار خطه با عرض کلی  23متر اجرا میشود  .قسمت
دوم مسیر از کیلومتر  11+300الی  21+553به صورت باند دوم اجرا می گردیکی از اهداف ضمنی
این طرح حل مشکل ترافیکی شهرستان کوار با احداث کمربندی شهر کوار است .از جمله مشکالت
این پروژه می توان به ریزشی بودن خاک جاده در محدودهی تونل قطعهی دوم اشاره نمود ،که
الزم است با زیرسازی مشکالت فرونشست زمین در این محدوده را برطرف نمود .
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سد تنگاب

این سد در  12کیلومتری شمال غربی شهر فیروزآباد (مسیر فیروزآباد-کوار) و بر روی رودخانه ی
فیروزآباد احداث شدهاست  .سد مخزنی تنگاب بخشی از آب آبیاری دشت فیروز آباد را تأمین می
نماید .این دشت بطور ناخالص در حدود  275/5کیلومتر مربع وسعت دارد .ارتفاع متوسط دشت
 1250متر میباشد .شبکه آبیاری زهکشی در حدود  13860هکتار خالص از اراضی دشت فیروزآباد
را زیر پوشش قرار میدهد که ناخالص آن  15350هکتار است.

از اهداف کمی و کیفی پروژه میتوان به این موارد اشاره نمود ::ذخیره و تنظیم آب رودخانه به
میزان  103میلیون متر مکعب در سال ,بهبود وضعیت آبیاری منطقه مرکزی دشت با تراکم مناسب
چاهها در مجموع  8000هکتار ناخالص شامل  3600هکتار اراضی قابل کشت ساحل چپ رودخانه
و  4400هکتار اراضی ساحل راست با جمع نیاز آبی ساالنه بالغ بر  88/1میلیون متر مکعب می
باشد که از طریق چاههای این منطقه تامین می شود ,.طرح توسعه شبکه آبیاری با تلفیق آب سد
و چشمهها و قنوات در ساحل راست در مساحتی در حدود  5500هکتار خالص و در ساحل چپ در
مساحتی بالغ بر  8360هکتار خالص .کنترل و مهار روان آبها و تنظیم آب مورد نیاز محصوالت
کشاورزی درماههای نیاز شدید گیاه ،کنترل سیالبهای سالیانه و جلوگیری از خسارات ناشی از
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سیل به پارهای از اراضی ،افزایش در آمد خالص کشاورزان با الگوی کشت مناسب و مکانیزه،
افزایش میزان اشتغالزایی (از طریق توسعه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستا
نشینان به شهرها) به بیش از  2/5برابر شرایط موجود ،افزایش تراکم کشت محصوالت آبی در
منطقه باتوجهبه شرایط اقلیمی و آب و هوائی منطقه به حدود  137/7درصد از طریق اعمال گزینه
ترکیب کشت پیشنهادی و توسعه باغات مرکبات ،بهبود شرایط زیستمحیطی منطقهای از طریق
احداث دریاچه سد مخزنی به وسعت  920هکتار و تغییر شرایط کلیماتولوژی منطقه از تبخیر آب
سطح دریاچه و همچنین پرورش آبزیان و ماهیان گرمابی باتوجهبه کیفیت آب دریاچه و ایجاد
محیط تفریحی بر روی دریاچه و سواحل آن از دیگر اهداف طرح هستند..
نوع سد؛ سنگ ریزهای خاکی با هستهی رسی ،ارتفاع سد از پی 55 :متر ،عرض تاج 10 :متر ،طول
تاج 270 :متر ،ظرفیت تخلیه سرریزها 5 :متر مکعب در ثانیه و حجم مخزن ذخیرهای 140 :میلیون
متر مکعب میباشد.


تصفيهخانه فيروزآباد

تصفیهخانه آب شُرب شهر فیروزآباد با ظرفیت  240لیتر بر ثانیه و از نوع تصفیهخانه ی اضطراری
با فیلترهای تحت فشار میباشد  .این پروژه با هدف تامین  240لیتر آب شُرب (تا افق  )1420شهر
فیروزآباد از سد مخزنی تنگاب اجرا میشود و شامل  2فاز میباشد  .فاز اول به منظور انتقال و
تصفیهی  120لیتر بر ثانیه آب شُرب به شبکهی آبرسانی شهر فیروزآباد است که هزینه آن بالغ بر
 90میلیارد ریال است  .فاز دوم این طرح تکمیل تصفیهخانه ی موجود و اضافه شدن  120لیتر بر
ثاینه آب شُرب با برآورد  47میلیارد ریال میباشد.
این تصفیهخانه بهدلیل ضرورت تسریع در تامین آب شُرب شهر فیروزآباد از نوع فیلتراسیون مستقیم
شامل واحدهای اختالط ،زالل سازی ،پیش کلرزنی ،تزریق مواد شیمیایی ،واحد دمنده ی هوا،
فیلترهای تحت فشار افقی ،واحدهای پمپاژ وارونه و احداث یک باب مخزن بتنی آب زالل با حجم
 500متر مکعب بر ثانیه و ایستگاه پمپاژ با ظرفیت  240لیتر بر ثانیه میباشد  .این پروژه در سال
 97مبلغ  58000میلیون ریال از اعتبارات ماده  10و  12مدیریت بحران (با تخصیص  29میلیارد
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ریال) دریافت داشتهاست  .ضمن اینکه در سال  98از منابع استانی اعتباری به پروژه دادهنشدهاست
 .درحالحاضر بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه خریداری یا نصب شدهاست و در صورت عدم
وجود اعتبار ،بدون استفاده باقی خواهند ماند .



تاسيسات فاضالب فيروزآباد

با هدف استفاده از منابع مالی غیردولتی در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی ،با تالش مستمر
مدیران ،کارشناسان و مشاوران شرکت آب و فاضالب استان فارس ،در راستای تفاهمنامه
همکاری بانک توسعه اسالمی ( )I SDBدر اجرای پروژههای احداث تاسیسات فاضالب  6شهر
استان فارس شامل شهرهای داراب ،فسا ،فیروزآباد ،سپیدان ،نیریز و آباده که قبال مبادله شده بود،
مجموعا مبلغ  231میلیون یورو منظور شد که تامین 143.7میلیون یورو (معادل  62درصد) از این
اعتبار سهم بانک توسعه اسالمی و  87.3میلیون یوروی دیگر ( 38درصد) سهم جمهوری اسالمی
ایران شد  .ابالغ قرارداد و شروع عملیات اجرایی خطوط انتقال ،شبکههای جمعآوری و نصب
انشعابهای فاضالب در  3شهر آباده ،فیروزآباد و نیریز در قالب شش قرارداد به پیمانکاران ابالغ
شد که این قراردادها در هر شهر دارای  2فاز اجرایی همزمان است .
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در شهر فیروز آباد اجرای خطوط فاضالب و شبکههای جمع آوری در  2فاز اجرا میشود  .در فاز
اول 37کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در سایزهای  200الی  800میلیمتر 3 ،کیلومتر خط
انتقال و نصب  4608انشعاب فاضالب در شهر فیروزآباد انجام خواهد شد  .در فاز دوم  49کیلومتر
خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب در سایزهای  200الی  500میلیمتر اجرا و  6116فقره

انشعاب فاضالب نصب خواهد شد .حدود  75درصد قطر شبکه را  200میلیمتر و مابقی را  300تا
 1000میلیمتر تشکیل میدهد  .تاریخ شروع پروژه  96/7/4و مبلغ پیمان  190میلیارد ریال میباشد

خالصهی فعالیتهای اجرایی فاز اول از تاریخ  96/8/2تا : 98/10/3
عملیات

مقدار

لوله گذاری

متراژ لوله گذاری اجرا شده 31398/7 :متر

اجرای منهول

تعداد منهول آجری اجرا شده 668 :عدد
تعداد منهول پیش ساخته اجرا شده 49 :عدد

اجرای انشعاب

تعداد انشعاب اجرا شده 2623 :عدد

اجرای آسفالت

متراژ مسیر آسفالت شده و خاکی 30460 :متر
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خالصه ی فعالیتهای اجرایی فاز دوم پروژه از تاریخ  96/11/2تا  98/10/3بهشرح ذیل میباشد:
مقدار

عملیات
لوله گذاری

متراژ لوله گذاری اجرا شده 29904/75 :متر

اجرای منهول

تعداد منهول آجری اجرا شده 629 :عدد
تعداد منهول پیش ساخته اجرا شده 57 :عدد

اجرای انشعاب

تعداد انشعاب اجرا شده 1766 :عدد

اجرای آسفالت

متراژ مسیر آسفالت شده و خاکی 27975 :متر

پیشرفت فیزیکی پروژه  73/5درصد و پیشرفتریالی آن  42درصد ،پیشرفت فیزیکی فاز اول 70
درصد و پیشرفت فیزیکی فاز دوم  56درصد میباشد  .اعتبار مصوب این پروژه در سال  98معادل61
میلیارد ریال (طرح ملی با ویژگی استانی) وتخصیص آن  20میلیارد ریال بودهاست  .مجموع اعتبار
هزینه شده از منبع مزبور تا پایان سال  97معادل  10/2میلیارد ریال میباشد .
از جمله مشکالت این پروژه میتوان به مواردی چون مشکل خرید مصالح بهدلیل عدم قیمتدهی
و فروش تولید در راستای نوسانات ارزی ,فرسودگی انشعابات آب ,وجود چاههای جذبی در طول
مسیر لولهگذاری ,عدم وجود قیر و آسفالت جهت مرمت مسیرهای حفاری شده ,سنگی بودن جنس
مسیر حفاری ،ضخامت باالی آسفالت و تاخیر در روند عملیات حفاری ,صعوبت در حفاری و لوله
گذاری بهدلیل وجود تاسیسات ارزی در ترانشه و زمانبر بودن پرداخت صورتحساب پیمانکار اشاره
نمود.


مجتمع دامداری دوقالت

مجتمع  1800راسی گاو شیری دوقالت که از محل سفر رهبری به استان فارس تامین اعتبار
گردیده بود ،در زمینی به مساحت  31هکتار به  85واحد مجزا و به ظرفیت  1800راس گاوشیری
به بهرهبرداران واگذار گردید  .این مجتمع دارای امکانات آب برق و جاده دسترسی و خیابانکشی
است و با راهاندازی آن کمبود مواد اولیه کارخانههای تولید فرآوردههای لبنی مرتفع و تولید لبنیات
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در شهرستان افزایش چشمگیری خواهد داشت  .این مجتمع زمینه اشتغال  200نفر به صورت
مستقیم و  800نفر نیز به صورت غیرمستقیم فراهم می نماید و تاکنون مبلغ  15میلیارد ریال از
محل اعتبارات سفر رهبری و مبلغ  3میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت احداث و تکمیل
زیرساختهای آن(شامل حفر چاه ،تامین آب ،تسطیح ،خیابان کشی ،آسفالت ،برق رسانی ،لوله
گذاری و  )...هزینه شدهاست .درحالحاضر همهی واحدها در اختیار متقاضیان قرار گرفته و از بین
آنها هیات امناء و شرکت تعاونی تشکیل شده و امورات جاری آن توسط افراد انجام میشود  .تعداد
 65واحد با پیشرفت فیزیکی  10تا  90درصد در مرحلهی ساخت و ساز میباشند  .متقاضیان دارای
پروژه با پیشرفت فیزیکی 60درصد ،جهت دریافت تسهیالت ،به پست بانک معرفی شدهاند .در این
خصوص بانک شرایط سختی را پیش روی متقاضیان قرار داده به گونهای که تاکنون عمده
متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت نشدهاند  .از جمله این شرایط می توان به موارد ذیل اشاره
نمود -1 :واریز  20درصد از کل مبلغ وام (در حدود  250میلیون تومان) به حساب بانک ،که
متقاضیان بهدلیل عدم تمکن مالی قادر به انجام این کار نمیباشند  -2 .ساخت و ساز انجام شده
(بهعنوان آورده ی متقاضی) مورد پذیرش بانک نمیباشد و -3از آنجایی که اسناد مالکیت زمین
به صورت اجارهی سه ساله است ،بانک عامل اسناد یادشده را بهعنوان مدرک از سوی متقاضیان
نپذیرفته و این امر سبب تاخیر در دریافت تسهیالت میگردد  .ضمن اینکه شرکت برق نیز مقرر
داشتهاست تا هر واحد دامی یک ترانس جداگانه داشته باشد  .از آنجا که قیمت هر ترانس برق 50
میلیون تومان میباشد ،این امر خارج از توان مالی متقاضیان میباشد .
در این خصوص مقرر گردید جلسهای با حضور سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،بانک عامل،
سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ،مدیریت تعاون روستایی استان
و شهرستان برگزار شده تا در خصوص مشکالت فوق بحث و تصمیمگیری به عمل آید .
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سدهایقر

سدهایقر در  22کیلومتری جنوب شرقی شهر فیروزآباد و در مسیر شهرستان قیر وکارزین و رودخانه
فیروزآباد قرار دارد  .این سد از نوع بتونی غلطکی قوسی ( )RCCبا ارتفاع  91متر از پی ،طول تاج
 233و عرض  6متر است که ظرفیت ذخیره بدون احتساب دریچهها  140میلیون متر مکعب آب
است و با نصب دریچهها به  240میلیون متر مکعب افزایش مییابد  .برای اجرای این سد تاکنون
 1250میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن حدود  1500میلیارد ریال است.
این میزان اعتبار برای تملک اراضی مخزن سد ،تکمیل عملیات اجرایی بدنه سد ،جاده جایگزین،
تجهیزات هیدرومکانیکال و ابزار دقیق باید هزینه شود .سدهایقر بهعنوان نخستین سد قوسی بتونی
غلتکی کشور ،با هدف تامین نیاز آب آشامیدنی شهرهای جنوبی استان ساخته شدهاست .برای
ساخت این سد ،بیش از  430هزار متر مکعب بتنریزی شده و تاکنون معادل 1130میلیارد ریال از
محل اعتبارات بودجه عمومی هزینه شدهاست .با بهرهبرداری از این سد ،عالوه بر توسعه شبکه
آبیاری و زهکشی اراضی پایین دست ،باتوجهبه گسترش تأسیسات پتروشیمی و پاالیشگاهی گاز و
افزایش جمعیت مناطق جنوبی فارس در آینده  60درصد آب استحصالی سد جهت تأمین آب شرب
و صنعت این مناطق اختصاص مییابد.
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از مهمترین اهداف سد میتوان به کنترل سیالب و جلوگیری از شور شدن آب بهدلیل وجود
گنبدهای نمکی پاییندست ،تأمین آب کشاورزی ،شرب و صنایع منطقه و تولید انرژی برق-آبی
برشمرد  .حجم آب تنظیمی سدهایقر حدود  67میلیون متر مکعب است که  11میلیون متر مکعب
آن برای تامین آب شرب شهرها و روستاهای پاییندست 30 ،میلیون متر مکعب برای مصارف
صنعتی (صنایعی نظیر کارخانه کربنات سدیم در پاییندست سد) 10 ،میلیون متر مکعب برای
کشاورزی و  16میلیون متر مکعب نیز برای حقابه زیستمحیطی در نظر گرفته خواهد شد.
سدهایقر  95درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین اعتبار کافی ،تا انتهای سال جاری به
مرحله آبگیری و بهرهبرداری میرسد .برای ساخت این سد بیش از  430هزار متر مکعب بتن
ریزی شده و  14میلیون نفر ساعت کار انجام شدهاست  .مطالعات مرحله اول این طرح در سال
 1370شروع شد و در سال  1373خاتمه یافت  .مطالعات مرحله دوم این طرح در سال  1376ابالغ
شد که بهدلیل نبود اعتبارات الزم دچار رکودی  7ساله شد و در سال  1383آغاز و بیش از 90
درصد آن در سال  1386انجام شد  .کلنگ اجرایی سد در آبان  1387با حضور وزیر وقت نیرو به
زمین زده شد  .ایجاد دریاچهای به وسعت  980هکتار در باالدست سد پیشبینی شده که عالوه بر
تاثیرات آب و هوایی و سرسبزی منطقه ،در کرانههای آن مناطق گردشگری ،تفرجگاه و ورزشهای
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
جمله مشکالت این طرح می توان به مطالبات  500میلیارد ریالی پیمانکار اشاره کرد ،که بهدلیل
عدم وجود اعتبار الزم امکان پرداخت آن وجود ندارد  .ضمن اینکه تملک روستای مجاور سد (فتح
آباد عرب) نیازمند اعتبار کافی میباشد .در همین خصوص قابل ذکر است که کل حجم مخزن سد
 140میلیون متر مکعب است  .چنانچه روستا تملک نگردد ،تنها می توان  10-12میلیون متر
مکعب آبگیری کرد که این نیز به مانند یک بمب ساعتی کنار روستا عمل می نماید  .به گونهای
تنها با یک سیالب ،موجودیت روستا به خطر می افتد .هزینهی تملک روستا  60-70میلیارد تومان
میباشد .کارخانهی کربنات سدیم فیروزآباد (بهعنوان واحد صنعتی بهرهبردار سد) ،تجهیزات ابزار
دقیق رفتارسنجی مورد نیاز سد را از کشور ایتالیا خریداری نموده که درحالحاضر در گمرک مانده
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و ترخیص نشدهاست  .ضمن اینکه کارخانه مزبور بابت بدهی حقآبهی  5سال قبل خود 50 ،میلیارد
ریال به وزارت نیرو پرداخت کردهاست .



شرکت کربنات سدیم کاوه فيروزآباد

این طرح بهعنوان یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی( )1398در سطح استان فارس مطرح است.
ظرفیت عملیاتی طرح کربنات سدیم فیروزآباد باتوجهبه تجارب و توانمندیهای اجرایی و فنی گروه
صنعتی شیشه کاوه یک میلیون تن در سال می باشد که با بهرهبرداری از آن کلیه نیاز داخل کشور
مرتفع و امکان صادرات بخش اعظمی از محصول را در صنایع شیشه و بلور ،صنایع شوینده و پاک
کننده ،تصفیه آب و پتروشیمیها و … به کشورهای نظیر ترکیه ،عراق ،هند ،اکراین ،یونان،
امارات ،ارمنستان ،ناجیکستان و … امکان پذیر می سازد .شرکت پترو کاوه افق مسئولیت طراحی
˛ تدارکات ،اجرا ،راه اندازی و بهرهبرداری از این طرح را بعهده دارد که این شرکت با بکارگیری
متخصصان فنی خود و در اختیار داشتن ماشین آالت مجهز بخش اعظمی از ساخت ماشینآالت
فرآیندی و تأسیساتی این پروژه را بومیسازی نموده و هزینه ارزی ساخت این پروژه را به حداقل
رسانده است .تعداد کارکنان این شرکت  1000نفر و ظرفیت عملی آن  200هزار تن کربنات سدیم
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در سال میباشد .یکی از عمدهترین مشکالت این شرکت درحالحاضر مسأله تأمین آب مورد نیاز
از سدهایقر میباشد.
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شهرستان قيروکارزین
شهرستان قیر وکارزین با مساحتی حدود  3320کیلو متر مربع در فاصله  169کیلومتری جنوب
غربی شیراز واقع شده و از شمال و غرب با شهرستانهای فیروزآباد و فراشبند ،از شمال شرق با
شهرستان جهرم و از جنوب با شهرستانهای خنج و الرستان همسایه است  .متوسط ارتفاع این
شهرستان از سطح دریا  750متر است  .قیروکارزین آب و هوایی گرم و خشک در فصل تابستان
و هوایی خنک و نسبتاً سرد در فصل زمستان دارد.

عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
شهرستان قیر وکارزین به واسطه وجود اقلیم مناسب ،خاک حاصلخیز و منابع آبی کافی شرایط
مساعدی برای رونق بخش کشاورزی داراست.
سطح زیر کشت محصول لیمو ترش در شهرستان  3773هکتار و تولید آن  135928تن و میانگین
تولید محصول در هکتار  37تن است .قیروکارزین  40درصد کل توليد ليمو ترش استان
فارس و  25درصد کل توليد ليمو ترش کشور را دارا است .قیروکارزین رتبه اول تولید
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لیمو شیرین در کشور را دارا است .سطح زیر کشت محصول لیمو شیرین در شهرستان  5500هکتار
و تولید آن  268364تن و میانگین تولید محصول در هکتار  49تن است 54 .درصد توليد ليمو
شيرین استان و  43درصد توليد ليموشيرین کشور متعلق به این استان است45 .
درصد توليد خرمای استان در این شهرستان تولید میگردد .سطح زیر کشت محصول خرما
در شهرستان  5500هکتار و تولید خرما  77000تن است .سطح زیر کشت کنجد در شهرستان1400
هکتار که معادل  23درصد کل سطح زیر کشت این محصول در استان است .میزان تولید کنجد
در این شهرستان بالغ بر  1400تن بوده که معادل  20درصد کل توليد کنجد استان است.
مهمترین پروژههای بحث شده در نشست با فرماندار بهشرح زیر بود:
 راه ارتباطی قير به جهرم :
این جاده یکی از مهمترین پروژههای شهرستان قیر و کارزین میباشد که در  11کیلومتر ابتدایی
آن و مخصوصا در گردنه چوپانی دارای مشکالت اجرایی شدید میباشد .پروژه مذکور ملی بوده،
لیکن بهدلیل نبود اعتبار ،کامال متوقف شدهاست .مقرر گردیدتصمیمات الزم در خصوص تامین
اعتبار و راهاندازی مجدد پروژه ( و در کوتاهمدت روکش آسفالت آن) اتخاد گردد.
 جاده آغار-هنگام-احمداباد:
این پروژه ،پیشرفت فیزیکی  35درصد را داراست و بهدلیل عدم تامین اعتبار به صورت کامل
متوقف شدهاست .بهدلیل ارتباط شرق به غرب شهرستان و استفاده اکثر شهرستانهای همجوار از
این مسیر جهت دسترسی به بنادر مختلف ،این پروژه دارای اهمیت ویژه است .الزم به ذکر است
پس از احداث مسیر "جهرم – الر" ،شهرستان قیر و کارزین در انزوا قرار گرفت .در صورت تکمیل
این پروژه ضمن کاهش مسیرهای ارتباطی کریدور شرقی به غربی (تا  250کیلومتر) فواید بسیاری
شامل حال شهرستان خواهد شد .مقرر گردید تامین اعتبار این پروژه بهطور ویژه مدنظر قرار گیرد.
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 پل مبارکآباد:
این پل ،تنها راه ارتباطی شهر مبارک آباد با سایر بخشهای شهرستان میباشد (مسیر قیر به جهرم).
پروژه مذکور بهدلیل عدم اعتبار متوقف شدهاست .طبق اعالم اداره کل راهداری دارای  4میلیارد
ریال مطالبات پیمانکار میباشد و جهت اتمام نیز نیاز به  4میلیارد ریال اعتبار جدید دارد .مقرر
گردید اعتبار مورد نیاز جهت اتمام این پروژه از محل استانی تامین شود.
 پروژههای شهرداری:
بهدلیل سیلخیز بودن شهرستان ،شهرداری قیر می بایست کانالهای عبور اب را ترمیم و در
مواردی دیوارههای الزم را احداث نماید .باتوجهبه اینکه ساختمان فرمانداری ،بیمارستان شهرستان
و همچنین اداره راهداری شهرستان در مسیر اصلی این سیالبها قرار دارند ؛ این مهم از اهمیت
ویژهای برخوردار است .مقرر گردید از منابع استانی بابت این پروژه ( پس از برآورد شهرداری و
بررسی سازمان ) همکاریهای الزم بعمل آید.
 سالن اجتماعات آموزش و پرورش:
سالن اجتماعات شهرستان دارای پیشرفت فیزیکی  60درصد میباشد .این پروژه از منابع مالی
آموزش و پرورش در حال انجام میباشد که بهدلیل عدم وجود اعتبار ،عملیات آن متوقف شدهاست.
مقرر گردید فرمانداری شهرستان با هماهنگی سازمان مدیریت ،پیگیری الزم جهت راهاندازی مجدد
پروژه انجام دهد.
 پل هنگام:
این پروژه از محل وزارت نفت در حال انجام است  .این پل تنها راه ارتباط دهستان هنگام با سایر
قسمتها است و ترافیک باالیی را دارا است و دارای پیشرفت  50درصدی است لیکن تاکنون از
منبع مذکور اعتباری به پروژه تزریق نشدهاست .مقرر گردید پیگیریهای الزم از طریق سازمان
بابت تامین تخصیص صورت پذیرد.
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 کتابخانه عمومی شهر قير:
تاکنون بابت این پروژه حدود  10میلیارد ریال هزینه شدهاست  .جهت اتمام این پروژه حدود 10
میلیارد اعتبار جدید مورد نیاز است  .این پروژه تنها کتابخانه شهرستان است که دارای پیشرفت 50
درصدی میباشد  .و از منابع استانی تامین اعتبار میگردد .مقرر گردید این پروژه در اولویت
اعتبارات استانی قرار گیرد.

طرحها و پروژههای بازدید شده در سطح شهرستان قيروکارزین
 .1پل مبارک آباد
 .2محور قیر -جهرم
 .3جاده آغار -هنگام -احمداباد
 .4پروژههای شهرداری
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شهرستان کازرون و کوه چنار
کازرون شهری در باختر استان فارس و مرکز شهرستان کازرون میباشد .این شهر با تاریخی
کهن ،دارای آثار باستانی و تاریخی فراوان میباشد و به سبب جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی
و مذهبی همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرا میخواند .مردم این شهر عمدتاً شیعه
مذهب و فارسیزبان با گویش کازرونی هستند .کازرون با  96٬683نفر جمعیت ،پنجمین شهر
پرجمعیت ،و با  2040هکتار وسعت ،هفتمین شهر بزرگ استان فارس است .شهرستان کازرون نیز
سومین شهرستان پرجمعیت فارس و شصت و سومین شهرستان پرجمعیت ایران است .

شهرستان کازرون دارای  4بخش زیر است:
o

بخش مرکزی :دهستان دشت برم ،دهستان انارستان ،دهستان بلیان ،دهستان شاپور،
دهستان دریس
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شهرها :کازرون
o

بخش جره و باالده :دهستان جره ،دهستان دادین ،دهستان فامور
شهرها :واالشهر

o

بخش خشت :دهستان امامزاده محمد ،دهستان بورکی
شهرها :خشت:

o

بخش کنارتخته وکمارج :دهستان کنارتخته ،دهستان کمارج
شهرها :کنارتخته
جمعیت این شهرستان ،بر پایه سرشماری سال  1395مرکز آمار ایران  266٬217تن و سومین
شهرستان پرجمعیت استان فارس بود که با تشکیل شهرستان کوه چنار وجداشدن
بخشهای چنارشاهیجان و کوهمره نودان جمعیت شهرستان کازرون به  211٬341کاهش یافت
و هم اکنون سومین شهرستان پرجمعیت استان فارس پس از شیراز و مرودشت است
شهرستان کوهچنار :یکی از شهرستانهای باختری استان فارس به مرکزیت شهر قائمیه است.
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال  ،1395این شهرستان  54٬876نفر جمعیت دارد و
بیستمین شهرستان پرجمعیت استان فارس به شمار میرود .شهر قائمیه نیز با دارا بودن جمعیتی
برابر با  26٬918نفر ( )1395بیستمین شهر پرجمعیت استان فارس و سومین شهر پرجمعیت غرب
استان است ]2[.این شهرستان در محور مواصالتی استانهای فارس ،بوشهر ،خوزستان و کهگیلویه
و بویراحمد و تقاطع شهرهای شیراز ،بوشهر ،یاسوج ،اهواز و کازرون واقع شدهاست.
شهرستان کوه چنار دارای دو بخش زیر است:

o

بخش مرکزی :دهستان سمغان ،دهستان چنارشاهیجان
شهرها :قائمیه

o

بخش کوهمره :دهستان کوهمره ،دهستان ابوالحیات
شهرها :نودان
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قابليتهای شهرستان :
از جاذبههای شهرستان کازرون میتوان به شهر تاریخی بیشاپور ،امامزاده سید حسین ،تنگ
تیکاب ،باغ نظر ،مجسمه شاپور اول در غار شاپور و دشتهای جنوب شهر کازرون در بخش
مرکزی ،دشت برم در بخش کوهمره نودان ،سرمشهد و دریاچه پریشان در بخش جره و باالده
اشاره کرد.
چشمه ساسان که مناظر طبیعی ارزشمندی در پیرامون آن وجود دارد و غارهای تاریخی چون
غار تنگ چوگان که مجسمه حجاری شدهٔ شاپور اول در آن قرار دارد ،از جاذبههای طبیعی
شهرستان کازرون بهشمار میآیند .نقش شاپور که از بقایای شهری آباد بر جای مانده و ویرانههای
شهر بیشاپور کازرون که به همت شاپور اول ساخته شده و کاخها و بناهای بسیاری داشته ،به همراه
چندین اثر مذهبی و تاریخی دیگر که قدمت بیشتر آنها به دورههای باستانی میرسند ،از مهمترین
دیدنیهای شهرستان کازرون بهشمار میآیند .روستای مشتان دارای جاذبههای پنهانی است که
در فصل زمستان و بهار خیرهکنندهاست.
نيروگاه سيکل ترکيبی کازرون در کیلومتر  12جاده کازرون-شیراز بخش مرکزی شهرستان
کازرون ،یکی از نیروگاههای ایران و سومین نیروگاه سیکل ترکیبی بزرگ ایران با ظرفیت تولید
 1373مگاوات است.
این نیروگاه دارای  6واحد گازی مشتمل بر  2واحد میتسوبیشی با توان نامی  128مگاوات و 4
واحد آنسالدو  V94.2و  3واحد بخار زیمنس است که مجموعاً با ظرفیت تولید  1373مگاوات و
دارا بودن پستهای  230و  400کیلوولت به عنوان بزرگترین نیروگاه استان فارس و یکی از
مراکز مهم تولید برق در کشور است.

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


پروژه های آبفا روستائی :

مجموعه بلیان :تعداد  18روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  40000میلیون ریال جهت
تجهیز چاه ،برقرسانی و اجرای خط انتقال دارد .
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مجموعه دادین :تعداد  20روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  40000میلیون ریال
جهت تجهیز چاه ،برقرسانی و اجرای خط انتقال دارد .
مجموعه دشت برم :تعداد  18روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  30000میلیون ریال
جهت ایستگاه پمپاژ ،ژنراتور و اجرای خط انتقال دارد .
مجموعه انارستان :تعداد  30روستا را در پوشش آبرسانی دارد و نیاز به مبلغ  300000میلیون ریال
اعتبار دارد  .شایان ذکر است که در حال حاضر از خط انتقال به بوشهر استفاده می شود که پایدار
نیست .


پروژه های ورزش و جوانان :

تعداد  12زمین ورزشی چمن مصنوعی احداث شده و فقط نیاز به نصب چمن مصنوعی دارند با
اعتباری بالغ بر  18000میلیون ریال شامل روستاهای سر مشهد ،جره ،نرگس زار ،عرب فامور ،قلعه
نارنجی ،سیف آباد ،محل الدین ،جعفر جن ،موردک ،گرگدان و مجموعه ورزشی شهدا کازرون
تعداد  4سالن نیاز به انشعاب برق دارند با اعتباری بالغ بر  4000میلیون ریال شامل سالن های
روستاهای کالنی ،جام بزرگی ،مهرنجان و کنار تخته
سالن ورزشی مهرنجان نیاز به کفپوش نیز دارد و نیاز به اعتباری بالغ بر 1500میلیون ریال دارد


پروژه های آموزش و پرورش :

تعداد  22مدرسه با اعتبار  440000میلیون ریال احداثی مورد نیاز شهرستان است.
تعداد  43مدرسه با اعتبار  770000میلیون ریال تخریب و بازسازی مورد نیاز شهرستان است.
اعتبار  18000میلیون ریال جهت تجهیزات تعداد  56مدرسه مورد نیاز شهرستان است.
اعتبار  23000میلیون ریال جهت تعمیرات تعداد  77مدرسه مورد نیاز شهرستان است.
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 سد چروم
تحقیقات در مورد سد چروم روی روخانه شاپور به اتمام رسیده است گفت :وزیر نیرو دستور اجرای
ساخت مرحله نخست این سد را صادر کرده است .منابع تامین مالی آینده سد چروم پیشبینی شده
و بزودی شاهد اجرایی شدن عملیات ساخت این سد خواهیم بود

پروژه های بازدید شده:
 گلزار شهدا کازرون :
گلزار شهدای شهرستان کازرون با وسعت  1600متر مربع و پیشرفت فیزیکی  65درصد به 6000
میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.
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 تصفيهخانه شهر کازرون :پیشرفت فیزیکی ساختمان  90درصد و تجهیزات 80
درصد و دارای  17000میلیون ریال مطالبات پیمانکار است

 کلينيک ویژه کازرون :
مبلغ قرارداد  32000میلیون ریال ،پیشرفت پروژه  90درصد ،اعتبار مورد نیاز جهت موتورخانه
 28000میلیون ریال
شامل :آسانسور ،انشعابات برق ،آب و گاز .
درصورت تامین اعتبار مدت سه ماه قابل بهرهبرداری می شود
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 درمانگاه تشخيص زود هنگام سرطان کازرون :
مبلغ قرارداد  880میلیون تومان ،پیشرفت فیزیکی پروژه  100درصد تحویل قطعی  ،متراژ 750
مترمربع
اعتبار مورد نیاز جهت انشعاب آب  700میلیون ریال و برای حفاظ دستگاهها و محوطه سازی
 2000میلیون ریال
مشکل پروژه نداشتن تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی
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سد نرگسی :

برای ساخت این سد هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با تامین به موقع اعتبارات
تا  18ماه دیگر به بهرهبرداری میرسد.
سد در دست ساخت نرگسی روی رودخانه جره کازرون در  45کیلومتری جنوب کازرون واقع
شدهاست.
ارتفاع تاج این سد خاکی با هسته رسی از پی 80 ،متر وطول تاج آن  600متر و حجم مخزن آن
 113میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی ساالنه آن  226میلیون متر مکعب است.
ساخت این سد در تیرماه سال  1389آغاز شد .هدف از ساخت این سد کنترل و مهار سیالب ،تأمین
آب کشاورزی  15هزار هکتار اراضی پایین دست ،تأمین آب آشامیدنی و صنعت منطقه کازرون و
فراشبند و آب مورد نیاز پتروشیمی کازرون و بخش صنعتی زاگرس جنوبی ،تأمین آب زیست
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محیطی (احیای دریاچه پریشان) و تولید انرژی برقابی به میزان  3 ٫ 48گیگاوات ساعت در سال
است.
شهرستان کازرون در  ۱۲۰کیلومتری غرب شیراز واقع شده است.



کتابخانه مرکزی کازرون:

سال  9۲شروع شده و مساحت زمین  ۲5۰۰متر مربع و زیر بنا  ۲4۰۰متر مربع در سه طبقه و
 4۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد  .مبلغ  5۰۰۰۰میلیون ریال اعتبار جهت اتمام پروژه و ۲۰۰۰۰
میلیون ریال جهت تجهیز و بهرهبرداری از طرح مورد نیاز است .
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بيمارستان  206تخت خوابی:

دارای  6هکتار زمین میباشد و در سال  ۱389شروع شده دارای  8درصد پیشرفت
فیزیکی است و نیاز به مبلغ  7۱۰۰۰۰میلیون ریال اعتبار دارد.
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 تونل محرم:
تونل محرم به طول  ۲.45کیلو متر که  ۱۰5۰متر آن راه گشائی شده و مسیر کازرون ( شیراز )
به بوشهر را  ۲4کیلو متر کاهش می دهد
 تونل دیکانک:
به طول  4کیلومتر و راه شیراز به کازرون را به میزان  ۲5کیلومتر کاهش می دهد در مرحله
مطالعه میباشد
 تونل محور کنار تخته به کازرون :
به طول دو کیلومتر اجرا شده و در حال بهرهبرداری است و نیاز به روشنائی و دوربین های کنترل
سرعت دارد 5۰۰۰۰ .میلیون ریال نیاز دارد
 محور پل آبگينه به کازرون:
 5کیلومتر تعریض شده و  5کیلومتر باقی مانده نیاز به تعریض دارد  6۰۰۰۰میلیون ریال نیاز
دارد
 محور سه راهی دریس به حاجی آباد غوری :
به طول  ۱8کیلومتر ۱۲ ،کیلو متر احداث ابنیه انجام شده و  4کیلومتر ( از ابتدای مسیر ) زیر
سازی انجام شده است و احداث دو دستگاه پل با مبلغ  4۰۰۰میلیون ریال قرارداد منعقد شده
است ،حدود  ۱۲میلیارد اعتبار نیاز دارد
 محور کازرون به باالده :
این پروژه به طول  47کیلومتر میباشد ۱6 ،کیلومتر با اعتباری بالغ بر  3۲۰۰۰۰میلیون ریال در
دست احداث میباشد  6 .کیلومتر از سمت باالده احداث شده و  ۱۰کیلومتر بعد از  6کیلومتر در
حال تکمیل عملیات زیر سازی و روسازی میباشد.
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 محور خشت به وحدتيه:
طول  ۲۲کیلومتر 5 ،در حوزه استان بوشهر و  ۱7کیلومتر در حوزه استان فارس میباشد 5 .
کیلو متر در حال بهرهبرداری ،یک کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  9۰درصد و مابقی  ۱۱کیلومتر
نیاز به تامین اعتبار دارد
 محور قائميه به سه راه راهداری:
طول محور  ۱8کیلومتر ،با حدود  33درصد پیشرفت فیزیکی ،هزینه کرد  ۱۰۰۰۰۰میلیون ریال
و  7۰۰۰۰۰میلیون ریال اعتبار مورد نیاز پروژه تا بهرهبرداری میباشد ( قابل ذکر است حدود
 ۱۰کیلومتر از محور مذکور در حوزه شهرستان کوه چنار میباشد)
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محور تنگ ابوالحيات به دشت ارژن:
طول محور  ۲۱کیلومتر ،با حدود  75درصد پیشرفت فیزیکی ،هزینه کرد  ۱۰4۰۰۰۰میلیون
ریال و  ۱5۰۰۰۰۰میلیون ریال اعتبار مورد نیاز پروژه تا بهرهبرداری میباشد( قابل ذکر است که
محور مذکور در حوزه شهرستان کوه چنار میباشد)
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شهرستان کوار
شهرستان کوار به مرکزیت شهر کوار با مساحت  1650کیلومتر مربع در مرکز استان فارس قرار
داشته و از شمال با شهرستان شیراز ،از غرب با شهرستان فیروزآباد ،از جنوب با شهرستان جهرم و
از شرق با شهرستان سروستان همسایه است .جمعیت این شهرستان طبق سرشماری  1395برابر
با  83883نفر بوده است .شهرستان کوار شامل دو بخش مرکزی (شامل دهستانهای اکبرآباد و
فرمشکان) و بخش طسوج (شامل دهستانهای طسوج و فتح آباد) میباشد.

مهمترین قابليتهای شهرستان
 نزدیکی به کالن شهر شیراز و دسترسی آسان به امکانات و توانمندی این کالن شهر
 بهرهمندی از منابع آب سطحی قابل مهار (سد میرزای شیرازی ) برای جبران کمبود
منابع آب زیرزمینی
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 بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید برخی محصوالت باغی و زراعی چون انگور ،میوههای
هستهدار ،جالیزی ،سبزیجات و امکان توسعه آنها به شیوههای نوین
 مزیت نسبی در تولید شیالت و توسعه مزارع پرورش ماهی
 کارخانههای تولید آجر ودیگر صنایع کانی غیرفلزی در دست تأسیس
 وجود کارخانه در دست ساخت تولید پروفیل
 امکان توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی باتوجهبه مزیت شهرستان در تولید محصوالت
باغی و زراعی چون انگور ،سبزیجات ،جالیز و ...
 بهرهمندی از شبکه مناسب انتقال و توزیع برق و خط لوله سراسری گاز طبیعی .دسترسی
به شبکههای ملی و منطقهای حمل ونقل زمینی و امکان توسعه خدمات حملونقل
 استقرار در مسیر شبکه بزرگراهی جادهای شیراز – بندر عباس .
 استقرار در مسیر شبکه ریلی در دست طراحی و احداث شیراز – بنادر جنوبی کشور .

پروژههای مهم شهرستان


سد ميرزای شيرازی کوار



تکميل شبکه آبياری و زهکشی دشت کوار

این پروژه از اهمیت ویژهای در بخش کشاورزی منطقه داشته و سابقه پروژه به سال 1392
برمیگردد و درحالحاضر از  23درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است .به علت کمبود اعتبار
و نقدینگی پیمانکار درخواست خاتمه قرارداد (ماده )48داده و مورد قبول واقع شدهاست .سرعت
پایین اجرای پروژه و تعطیلیهای مکرر آن تنشهای اجتماعی را در پی داشتهاست.


احداث استخر دانش آموزی استخر کوار

این پروژه از محل اعتبارات استانی در حال اجرا بوده و بهدلیل عدم وجود استخر در سطح
شهرستان حائز اهمیت است .پروژه از سال  1396شروع شدهاست .اعتبار هزینه شده این پروژه
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 14224میلیون یال بوده وجهت اتمام به اعتباری بالغ بر  41میلیاردریالنیاز است .تاکنون
بتن ری زی کاسه استخر ،ساختمان موتورخانه تا زیرسقف و ساخت سوله استخر انجام شده و
پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود  15درصد میباشد.


تکميل مجتمع فرهنگی شهرستان کوار

این پروژه از محل اعتبارات استانی اجرا خواهد شد .استانی و بهدلیل عدم وجود مجتمع
فرهنگی در شهرستان دارای اهمیت است .سابقه پیدایش پروژه 3سال بوده و تملک زمین و
طراحی نقشههای اجرایی انجام گرفته است .پیشرفت فیزیکی پروژه درحالحاضر  10درصد
میباشد .جهت اتمام پروژه  37میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

پروژههای بازدید شده


محور شيراز-کوار -فيروزآباد  -جم

مسیر"کوار – فیروزآباد" قسمتی از مسیر "شیراز – فیروزآباد  -جم – عسلویه" است که ارتباط
ایمن شیراز را به ناحیه صنعتی عسلویه برقرار میسازد .شهرستان فیروزآباد در فاصله  90کیلومتری
شیراز قرار گرفته و از کوار  55کیلومتر فاصله دارد .در قسمت اول مسیر کمربندی کوار از کیلومتر
 0+000الی کیلومتر  11+300به صورت چهار خطه با عرض کلی  23متر اجرا میشود .قسمت
دوم مسیر از کیلومتر  11+300الی  21+553به صورت باند دوم اجرا میگردد .اهداف این طرح
عبارتند از :تسهیل در ترافیک عبوری ،کوتاه شدن زمان سفر ،کاهش تصادف و ارتقای ایمنی ،حل
مشکل ترافیکی شهرستان کوار با احداث کمربندی
طول مسیر 21/553 :کیلومتر ،عرض مسیر 23 :متر ،تعداد باند 2 :باند رفت و  2باند برگشت (قسمت
اول)  2باند رفت ( قسمت دوم) و تعداد ابنیههای فنی  54دستگاه میباشد.
موارد بازدید:
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پل 2 :دستگاه (پل بزرگ قره آغاج با دهانههای  20متری و پل کارخانه سیمان) ،تقاطع غیرهمسطح:
 3دستگاه و تونل :یک تونل دوقلو با مجموع طول  1254متر ( هرکدام  627متر)



مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

مجتمع صنعتی ذوبآهن پاسارگاد بهعنوان یک واحد صنعتی بخش خصوصی با هدف ایجاد مجتمع
فوالد مبنی بر تولید محصوالت نهایی فوالدی از سنگ آهن در نزدیکی شهر تاریخی شیراز در
استان فارس تاسیس شدهاست .فاز نخست پروژه شامل ایجاد بخش ذوب و ریختهگری شمش با
ظرفیت تولید یک و نیم میلیون تن شمش فوالدی از آهن اسفنجی در ابتدای سال  1392راهاندازی
آزمایشی و در مرداد ماه سال  1392به بهرهبرداری رسیده است .تولید فوالدهای کمکربن ،راه
اندازی ریخته گری بسته و استفاده از سیستم  VDو اجرای پروژههای تکمیلی و بهینهسازی متعدد
فاز نخست این شرکت را به کارخانهای برجسته در بازار داخل و صادراتی ایران چه از نظر کمّی و
چه از نظر کیفی تبدیل نموده است .طرح توسعه فاز  2این مجتمع شامل واحد کنسانتره و گندله
سازی با ظرفیت  3.4میلیون تن در سال در کنار واحد احیاء مگا مدول تولید اسفنجی گرم با ظرفیت
 1.8میلیون تن در سال از فرورددین سال  1396شروع به کار کرده است.
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در خصوص مشکالت مجتمع فوق در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تصميمات ذیل
اتخاذ گردیده است:
 در خصوص رفع مشکل تامین مواد اولیه ،مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت
استان پیگیری و هماهنگی الزم را جهت تشکیل جلسهای با وزیر محترم صنعت با حضور
استاندار محترم بعمل آورد.
 در خصوص تامین آب مورد نیاز مجتمع ،باتوجهبه اینکه آب مورد نیاز تخصیص داده شده
و مطالعات فاز یک نیز انجام گردیده مقرر شد شرکت آب منطقهای در انجام مطالعات
فاز دوم تسریع نماید.
 در خصوص تقاطع غیرهمسطح ورودی مجتمع مقرر گردید در انجام کار تسریع گردد.
 در خصوص خط آنتنی راه آهن (از راه آهن شیراز-بوشهر به سمت کارخانه بهطول تقریبی
 70کیلومترمقرر گردید مطالعات الزم انجام گردد.
در مورد اجرای طرح آبخیزداری باالدست کارخانه مقرر گردید طی هفته آینده اداره کل منابع طبیعی
جلسه ای با حضور مدیرکارخانه و سازمان صمت برگزار نموده و نتیجه کارشناسی بدست آید.
(کا رخانه قسمتی از کار را که مربوط به خودش است انجام دهد و منابع طبیعی هم اقدام الزم را
در خصوص اجرای تعهد مربوط به خودش بعمل آورد)
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 سد ميرزای شيرازی کوار

این سد مخزنی که بر روی رودخانه قره آغاج احداث گردیدهاست از نوع خاکی با هسته رسی و
دارای حجم  201میلیون متر مکعب در تراز نرمال میباشد 145 .میلیون متر مکعب از حجم این
سد قابل تنظیم بوده و باتوجهبه بارندگی در این منطقه پیشبینی میشود پس از اتمام پروژه در
سال اول مخزن سد پر گردد .باتوجهبه خشکسالیهای اخیر و نیز مشکل آب که عمدهترین مشکل
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شهرستان کوار میباشد این پروژه را میتوان با اهمیتترین پروژه شهرستان دانست چرا که در
صورت اتمام قادر به تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی ،صنعت ،شرب و همچنین مناطق زیست
محیطی اطراف میباشد .این پروژه که از سال  69اغاز شدهاست تا قبل از سال  91حدود %35
پیشرفت فیزیکی داشتهاست و بعد از آن تا سال  94پروژه به علت مشکالت مالی متوقف بوده و
درحالحاضر پیشرفت فیزیکی حدود  % 53را نشان میدهد .مقدارخاکریزی انجام شده حدود 300
هزار متر مکعب بوده که  650هزار متر مکعب نیز باقی ماندهاست .ارتفاع سد از بستر رودخانه 55
متر بوده که  30متر آن تاکنون اجرا گردیدهاست با احتساب مطالبات پیمانکار اعتبار مورد نیاز این
پروژه  3500میلیارد ریال براورد میگردد .قابل ذکر است مبلغ 1200میلیارد ریال از محل تبصره 19
در سال جاری برای پروژه پیشبینی گردیده است .پیمانکار این پروژه شرکت پیماب بوده که
قرارداد اجراء آن در تاریخ  98/8/16با فهرست بهای سد سازی  1387و شاخص مبنای پیمان سه
ماهه اول  1388به مبلغ  405938میلیون ریال از طریق مناقصه به مدت  60ماه منعقد شده
تاکنون مبلغ  237118ملیون ریال بابت صورت وضعیت کارکرد و م بلغ  252676میلیون ریال
بابت صورت وضعیت تعدیل به پیمانکار پرداخت شدهاست.
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 مجتمع اداری کوار

این پروژه با زیر بنای  4950مترمربع از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار میشود .استقرار
 13اداره فاقد ساختمان در این مجتمع و خدمات رسانی بهتر مدنظر میباشد .پروژه از  5سال
پیش آغاز گردیده و پیشرفت فیزیکی آن  26درصد است و درحالحاضر دارای مطالبات
پیمانکار ( 8میلیارد ریال) بوده و کارگاه تعطیل میباشد .اعتبار سال جاری پروژه از محل
استانی مبلغ  7000میلیون ریال با تخصیص  %30بودهاست  .پروژه در سه فاز  B ،Aو C
در حال انجام است و با تکمیل هر فاز بخشی از ادارات قابل استقرار میباشند .اعتبار مورد
نیاز برای تکمیل پروژه  10میلیارد ریال است.
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شهرستان گراش
شهرستان گراش به مرکزیت شهر گراش در جنوب شرقی استان فارس (در فاصله 345
کیلومتری شیراز ) با مساحت  2100کیلومتر مربع(0/17درصد از مساحت استان) قرار دارد و از
شمال با شهرستانهای اوز و خنج ،از جنوب با بخش صحرای باغ و بخش بیرم شهرستان الرستان
و شهرستان المرد ،از سمت شرق با شهرستان الر و از غرب با شهرستانهای خنج والمرد همسایه
میباشد .از نظر آب و هوایی در زمره مناطق گرم و خشک محسوب میشود و میانگین بارندگی ده
ساله 176میلیمتر میباشد و حداکثر دمای  47درجه و حداقل منفی یک درجه را داراست.
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قابليتهایعمدهشهرستان
زراعت با سطح زیر کشت  3148هکتار و تولید سالیانه  26961تن محصول ( گندم ،جو ،عدس ،نخود،
خیار و گوجهفرنگی) ،محصوالت باغی با سطح زیر کشت  2080هکتار و تولید ساالنه  14000تن (خرما،
مرکبات ،زیتون ،انجیر و توت) و محصوالت دامی با تولید  2100تن ،وجود  40واحد صنعتی فعال با اشتغال
 200نفر و  80معدن فعال با اشتغال  60نفر ،وجود  2دانشگاه و موسسه آموزش عالی 5 ،مرکز بهداشتی
درمانی ،یک بیمارستان  255تخت خوابی فعال و  8خانه بهداشت روستایی از مشخصات مهم شهرستان
است.

طرحها و پروژههای مهم شهرستان








تکمیل ساختمانهای دانشگاه علوم پزشکی گراش
تکمیل جاده "چکچک" جهت دسترسی مستقیم مرکز شهرستان به بخشها و
دهستانهای تابعه
تکمیل تونل بالنگستان
آبرسانی به شهر ارد از سد سلمان فارسی
تکمیل مجتمع اداری شهرستان
پروژه تجاری گراشلند ( این پروژه توسط بخش خصوصی اجرا میگردد نیاز به مساعدت
در کاهش نرخ مالیات و عوارش شهرداری دارد )
احداث زیرساخت شهرک صنعتی گراش

عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 -تکميل مجتمع اداری شهرستان گراش :

پيشنهاد :الف – استفاده از ظرفیت بند ج تبصره  12الیحه بودجه سال ( 99فروش ساختمانهای
ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان) ب – تامین اعتبار از محل منابع بودجه عمومی
تا زمان اجرایی شدن بند "الف"
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 -تکميل راه فرعی کنارزیارت ( چکچک ) قطعه (: )1

پروژه در سال  90از محل اعتبارات بودجه عمومی ( منابع استانی ) شروع شده ،طول مسیر در فاز
اول  17/5کیلومتر است که تاکنون  29میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده و برای اتمام
قطعه اول (در صورت تخصیص صد درصدی اعتبار سال  11 = 98میلیارد ریال) ،نیاز به  52میلیارد
ریال میباشد که مقرر شد بصورت اولویت دار از منابع اعتباری استانی تامین گردد .
 -ساختمان نيروی انتظامی شهرستان گراش :

این پروژه با پیشرفت فیزیکی 50درصد و بهصورت خیر ساز بوده و " امکان تامین اعتبار برای
احداث و تکمیل ساختمانهای کالنتری و پاسگاهها میسر نمیباشد" و فقط تامین اعتباردر قالب
تعمیر و تجهیز کالنتریها و پاسگاهها مجاز است .لذا مقرر شد در حد امکان و بارعات قانون
پیگیری تامین اعتبار از منابع بودجه عمومی جهت این پروژه بعمل آید .
 پروژههای آبرسانی به شهر ارد در قالب تکمیل مخزن و ایستگاه پمپاژ و تکمیل آبرسانی به فداغدر اولویت پروژههای تامین آب شهرستان قرار گیرد .
 تکميل تونل بالنگستان در مسير الر به المرد ( ارد به فداغ ) ( منبع تامين اعتبارمنابعملی میباشد )

این پروژه از محل اعتبارات ملی در سال  1389شروع شده ( شروع به کار مجدد در سال 1395
) طول مسیر تونل  841متر ،عرض  12متر ،ارتفاع  7متر،
عملیات انجام شده :اتمام حفاری ،خاک برداری کف،
عملیات باقی مانده :الینینگ،تسطیح کف،روشنایی،آسفالت،
اعتبار هزینه شده 40 :میلیارد تومان و اعتبار جهت اتمام کار 66 :میلیارد تومان
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 )این پروژه  53درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات باقی مانده بهشرح زیر است :
 -1مخزن
 -2خط انتقال :بهطول  24کیلومتر
 -3شبکه توزیع :بهطول  59کیلومتر
 -4مجموع اعتبار مورد نیاز 215 :میلیارد ریال

طرحها و پروژههای بازدید شده در سطح شهرستان گراش
 .1تکمیل مجتمع اداری شهرستان گراش
 .2تکمیل راه فرعی کنار زیارت (چک چک)
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شهرستان الرستان
"الر ستان" از شهر ستانهای جنوبی ا ستان فارس با مرکزیت شهر الر است که دارای  4بخش
(مرکزی ،جویم ،بنارویه ،صحرای باغ) و  7شهر ( لطیفی ،الر ،خور ،عمادده ،بیرم ،بنارویه و جویم
) و وسـعتی برابر با  12311کیلومتر مربع ،بزرگترین شـهرسـتان اسـتان فارس اسـت و براسـاس
سرشماری سال  1395جمعیتی برابر با  173٬189نفر داشتهاست.

قابليتهای عمده شهرستان
اساس اقتصاد شهرستان الرستان بر پایه کشاورزی است  .منابع تامین آب شامل چاهای کشاورزی
است .از عمدهترین فراوردههای کشاورزی الرستان پنبه ،گندم ،جو ،تنباکو ،کنجد ،خرما و مرکبات
را می توان نام برد .الرستان در زمینههای مختلف کشاورزی از جمله کشتهای باغی و زراعی و
محصوالت دامی و طیور دارای قابلیتهای مناسبی بوده و نقش موثری در عرضه اقتصادی استان

فصل دوم :بازدیدهای شهرستانی

201

داراست .الرستان دارای  14واحد دانشگاهی ،دانشکده و مرکز علمی 31 ،مرکز بهداشتی درمانی،
 3بیمارستان فعال ،یک بیمارستان در حال ساخت و  54خانه بهداشت روستایی است  .نرخ بیکاری
در شهرستان  5/5درصد است .
این شهرستان فاقد منابع آب سطحی دایمی است  .منابع آبهای زیرزمینی شهرستان الرستان شامل
 5دشت میباشد:
دشتهای جویم  -بنارویه – هرم – کاریون ( که سفره غنی نداشته و عمدتا شور و دارای محدودیت
در استفاده کشاورزی است و دشت جویم نیز دارای محدودیت خاک است) ،دشت درز و سایبان (
بیالن این دشت باتوجهبه میزان برداشت منفی است) ،دشت الر(ریز بودن وشور بود ن آبرفتهای
موجود موجب محدودیت استفاده از منابع آب میشود به گونهای که آب شهرستان الر از پروژه
محرم تامین میشود) ،دشت کرمستج (بیالن آب این دشت نیز منفی است وامکان حفر چاه وجود
ندارد) ،دشت صحرای باغ (بیالن دشت منفی است).
بخش صنایع و معادن ،تاثیر گذارترین بخش اقتصادی شهرستان در ایجاد اشتغال پایدار وتولید
بادوام است به طوری که تعداد  140واحد تولیدی فعال و دارای پروانه بهرهبرداری شامل کارگاههای
تولیدی لبنی ،تن ماهی ،ماکارونی ،بیسکوییت ،سرم سازی و تعداد  40واحد فعال معدنی شامل
معادن شن وماسه ،سنگ آهن ،سنگ تزئنی گچ و خاک رس و  ....در این شهرستان دایر میباشند.
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عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:

 امکان جابجایی اعتبارات تبصره  19سال  98شهرستان به پروژههای تملک داراییهای سرمایهای(مشابه سال )1397
 اجرای خط دوم انتقال آب از سد سلمان فارسی به بخش بیرم و سایر شهرهای الرستان ،که درحاضر مطالعات خط دوم انتقال آب از سد سلمان به الر و سایر شهرهای الرستان( ازجمله بیرم)
توسط آب منطقهای انجام گرفته و تخصیص آب صنعت و شرب از این خط لوله و پادارشدن ردیف
اعتباری در قانون بودجه جهت شروع پروژه در حال پیگیری است.
 اجرای پروژه تغذیه مصنوعی کوریون جویم :با عنایت به وابستگی شهرستان الرستان به منابعآبهای زیزمینی و اهتمام بر انجام پروژهای تامین آب در سطح شهرستان و اجرای پروژههای متعدد
مقرر شد جهت اجرای این پروژه با دستگاه متولی ( منابع طبیعی و ابخیز داری استان ) هماهنگی
به منظور تکمیل مطالغات و برآورد هزینههای اجرایی صورت پذیرفته و پس ازآن تصمصم گبری
به منظور تامین اعتبار الزم صورت پذیرد .
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طرحها و پروژههای بازدید شده در سطح شهرستان الرستان
 .1راه ارتباطی محور جهرم-الر -بندعباس
 .2پردیس دانشکده علوم پزشکی الرستان
 .3محور الر -بستک
 .4کانال ندا


محور جهرم -الر -بندرعباس
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پردیس دانشکده علوم پزشکی الرستان

براساس مصوبه سال 1388شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دانشکده علوم
پزشکی الرستان تشکیل و براساس مصوبه سال 1392آن شورای به دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی الرستان ارتقاء پیدا کرد .درحالحاضر پروژه پردیس دانشکده مذکور با
مشارکت خیرین و با صرف هزینه  430میلیارد ریال در حال احداث میباشد .مشکل فعلی این
پردیس ،کمبود اعتبار جهت اجرای تأسیسات و خرید انشعابات آب ،برق و گاز میباشد.
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پروژه محور الر-بستک
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شهرستان المرد
شهرستان المرد در جنوب استان فارس با مساحت  3915کیلومتر مربع 3.2 ،درصد از مساحت
استان را به خود اختصاص دادهاست .براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395
جمعیت این شهرستان برابر با  91782نفر میباشد 49.8 .درصد از جمعیت شهرستان در چهار نقطه
شهـری ( المرد ،اشکنان ،اهل ،عالمرودشت ) و مابقی در روستاها سکونت دارند .شهرستان المرد
دارای  4بخش 8 ،دهستان و  4شهر میباشد.

قابليتهای شهرستان
 موقعیت مناسب اقلیمی در همسایگی منابع انرژی گاز و نفت برای توسعه صنایع با نقش ملیو استانی وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی.
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 واقع شدن در گذرگاههای بزرگ بین استان و بنادر جنوبی کشور. وجود میادین گازی تابناک ،شانول ،هما ،وراوی نزدیکی به منابع گازی ،نزدیکی به پاالیشگاه و فرودگاه در استانهای بوشهر و هرمزگان. بهرهمندی از منطقه ویژه صنایع انرژی بر در اشتراک با پارسیان در استان هرمزگان وجود بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم در جنوب کشور. بهرهمندی از دو شهرک صنعتی و به ویژه شهرک صنعتی انرژی(بهعنوان جزئی از سایتصنایع انرژی بر پارسیان در هرمز گان ) و یک ناحیه صنعتی (نیرائی).
 وجود شرکتها و تعاونیها دارای مجوز صنعتی در محصوالت تبدیلی و بسته بندی و نگهداری محصوالت کشاورزی
 دسترسی مناسب جمعیت شهری وروستائی به خدمات اجتماعی وزیر بنائی . امکان تجهز منابع مالی الزم برای توسعه توسط بخش خصوصی شهرستان بهرهمندی از فرودگاه نسبتا مجهز و شبکه حمل ونقل هوائی . پیشینه و تجربه شهرستان در بازرگانی خارجی با کشورهای همسایه ،به ویژه کشورهایحاشیه خلیجفارس .

پروژههای مهم شهرستان
 بهسازی راه اصلی المرد -خنج -عالمرودشت -خنج آزادراه المرد -پارسیان مجموعه ورزشی پارسیان احداث بیمارستان خیرساز  124تختی المرد -پروژه آبرسانی خط محرم
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طرحهای مهم اقتصادی و صنعتی شهرستان
 شرکت آلومینیوم جنوب کارخانه سیمان المردعمده 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 محوطهسازی بیمارستان  124تختخوابی المرد.
 تأمین اعتبار مورد نیاز برای انشعابات آب و برق مجموعه ورزشی پارسیان. ضرورت توجه به طرحهایهادی روستایی در سطح شهرستان. لزوم پیگیری پروژه آزادراه المرد -پارسیان.طرحها و پروژههای بازدید شده در سطح شهرستان المرد
 .1مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
 .2محور المرد – خنج
 .3آزاد راه المرد -پارسیان
 .4مجموعه ورزشی کارگران المرد
 .5مجموعه ورزشی پارسیان
 .6مرکز آموزش عالی المرد
 .7بیمارستان  124تختی المرد
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مجتمع صنایع آلومينيوم جنوب (سالکو)

شرکتمجتمعصنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)درسال  2003میالدی در راستای اهداف توسعه صنایع
انرژی بر و با هدف گسترش صادرات و استفاده بهینه از منابع عظیم گازی کشور از طریق ساخت
کارخانه ذوب آلومینیوم با ظرفیت تقریبی یک میلیون تن در سال در سه فاز جداگانه تاسیس شد.
 51درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایهگذاری غدیر و  49درصد آن متعلق به
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میباشد.

چشم انداز این شرکت تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در کشور و قرار گرفتن در
جمع  4تولید کننده برتر آلومینیوم در خاور میانه از طریق توسعه ظرفیت تولید آلومینیوم جهت ایجاد
ارزشافزوده در بخش انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی است .قرارداد این شرکت به
صورت  EPCFدر سال  2011با شرکت  NFCچین منعقد شدهاست و اعتبار اسنادی آن در ژانویه
سال  2015میالدی فعال گردیده است .این طرح در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد واقع
شدهاست .محصوالت کارخانه آلومینیوم جنوب شامل تولید ساالنه  144هزار تن شمش خالص،
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 156هزار تن بیلت و اسلب میباشد .ظرفیت اشتغالزایی مستقیم این کارخانه به  1900نفر میرسد.
این طرح در سفر آتی ریاست جمهوری به استان فارس افتتاح خواهد شد.



بهسازی و نوسازی محور "المرد -خنج" و "عالمرودشت – گلهدار"
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تصاویر مربوط به قطعه یک محور المرد-خنج (تونل شهيد باقری)


آزاد راه المرد -پارسيان

این آزاد راه یکی از شاهراههای حیاتی
اتصال منطقه انرژیبر المرد به
منطقه استراتژیک پارسیان و
همچنین بزرگترین اسکله تخصصی
در حال ساخت کشور در منطقه
عسلویه است .این پروژه به بخش
خصوصی واگذار شده و روند اجرایی
آن درحالحاضر متوقف میباشد.
براساس مستندات اولیه آزادراه المرد -پارسیان بهطول حدود  45کیلومتر شامل سه خط رفت و
سه خط برگشت با برآورد
تقریبی  3هزار و 600
میلیارد ریال ( 360میلیارد
تومان) توسط سرمایهگذار
بخشخصوصی و تحت
نظارت معاونت ساخت و
توسعه آزادراهها ساخته
میشود.
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مجموعه ورزشی کارگران المرد

مراسم کلنگزنی و ساخت استخر سرپوشیده به نام مجموعه فرهنگی ،ورزشی و رفاهی کارگران
شهرستان المرد در دهه فجر سال  1387آغاز شده و ساخت این مجموعه از محل مصوبات
نخستین سفر ریاست جمهوری به این شهرستان در سال  86بوده است .این مجموعه درحالحاضر
با صرف هزینه  7000میلیون ریال و  50درصد پیشرفت فیزیکی در فهرست طرحهای قابل
واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد.



مجموعه ورزشی پارسيان

بزرگ

مجموعه

ورزشی پارسیان المرد در 3
هکتار زمین و زیربنای
6500

متر

احداث

شدهاست .این مجموعه
شامل یک سالن سرپوشیده
چند منظوره با ظرفیت
حضور  2500تماشاچی،
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استخر سرپوشیده ،سونا ،جکوزی 6 ،سالن تخصصی برای فعالیت رشتههای مختلف ورزشی و
ساختمانهای اداری است .این مجموعه بزرگ و بین المللی با اعتبار  40میلیارد تومان از محل
اعتبارات طرحهای عمرانی وزارت نفت احداث شدهاست .اعتبار مورد نیاز برای خرید انشعاب آب
مبلغ  2میلیارد ریال است.



مرکز آموزش عالی المرد

پروژه ساخت مرکز آموزش عالی المرد در اواخر سال  1393از محل اعتبارات ملی آغاز شدهاست.
اعتبار مصوب سال  1398این پروژه از محل اعتبارات ملی با ویژگی استانی معادل  6499میلیون
ریال میباشد .درحالحاضر بیش از  600دانشجوی دختر و پسر در این مرکز درحال تحصیل
میباشند .مشکل فعلی این مرکز کمبود اعتبار جهت محوطه سازی و حصارکشی مرکز مذکور
میباشد.
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بيمارستان  124تختخوابی المرد

این بیمارستان دارای پیشرفت فیزیکی  80درصدی است که بخشهای ویژه ،بستری ،جراحی،
اطفال ،داخلی ،اتفاقات ،آزمایشگاه ،فیزیوتراپی و رادیولوژی به اتمام رسیده و بخشهای اتاق عمل
و زایشگاه نیز بهزودی شروع به کار مینماید.

بیمارستان المرد با زیربنایی به متراژ  11هزار متر مربع در سال  91توسط دانشگاه علوم پزشکی
شیراز کلنگ زنی و اسکلت آن بنا شده و در سال 1396توسط یکی از خیرین ،روند ساخت آن ادامه
یافته و پیشرفت فیزیکی آن در حدود  85درصد است .این بیمارستان  124تختخوابی شامل  4اتاق
عمل مجزا ،دو بخش سی سی یو وای سیو با هرکدام هشت تخت مجزا و چهار تخت انای سیو
نوزادان و دو بخش بستری جراحی مردان و زنان به صورت ویای پی و داخلی زنان و مردان به
صورت مجزا و ویای پی و اطفال و زایشگاه و دو بخش اداری و پشتیبانی و آزمایشگاه مجهز،
رادیولوژی ،فیزیوتراپی ،داروخانه ،آشپزخانه ،سالنهای همایش و موتورخانه است که پس از تکمیل
ساختمان ،وزارت بهداشت در تجهیز و راهاندازی آن اقدام خواهد کرد.
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شهرستان مرودشت
شهرستان مرودشت به مرکزیت شهر مرودشت با وسعت  4649کیلومترمربع % 3/8 ،کل مساحت
استان فارس را به خود اختصاص دادهاست .این شهرستان از شمال به شهرستانهای خرمبید و
اقلید ،از غرب به شهرستان سپیدان ،از جنوب به شهرستان شیراز و از شرق به شهرستانهای
ارسنجان و پاسارگاد محدود میشود .وسعت آن در حدود  4649کیلومتر مربع (8/3درصد از مساحت
استان) بوده و براساس آخرین تقسیمات کشوری شامل  5بخش و 7شهر (مرودشت،سیدان ،رامجرد
،خانیمن ،مشهد بیلو،فاروق ،زنگی آباد) و 15دهستان و 186آبادی مسکونی میباشد .بر پایه نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395جمعیت شهرستان بالغ بر  323هزار نفر ( معادل6/6
درصد جمعیت استان) بودهاست که از این تعداد 52،درصد در نقاط شهری و 48درصد جمعیت نیز
در نواحی روستایی سکنی گزیدهاند.
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قابليتهای و نقاط قوت و امکانات عمده شهرستان مرودشت:
 نزدیکی به مرکز استان. برخورداری از میراثهای طبیعی و فرهنگی – تاریخی ارزشمند در سطح ملی و فرا ملی. برخورداری از راههای دسترسی و شبکۀ ارتباطی مناسب بهعنوان بستر توسعۀ گردشگری . بهرهمندی شهرستان مرودشت از بیمارستان با کارکرد منطقهای و دارای استاندارد الزم. همجواری با راه آهن شیراز -اصفهان -تهران.– بهرهمندی از شبکۀ بزرگراهی و راههای چهارخطۀ اصلی ملی و به ویژه واقع شدن در مسیر
شیراز-اصفهان .
 دومین شهرستان صنعتی استان پس از شیراز . وجود صنایع مادر و بزرگ نظیر مجتمع پتروشیمی ،مجتمعهای صنایع غذایی ،صنایع برق والکترونیک و کانی غیرفلزی.
 امکان ایجاد صنایع و فراوردههای دامی ،چرمسازی و صنایع مرتبط . رایج بودن صنایع دستی نظیر قالی ،قالیچه ،گبه ،زیلو ،جاجیم و سایر به ویژه در مناطق روستاییو عشایری.
 معادن کانی غیرفلزی همانند آهک ،سنگ الشه و مرمریت و خاک رس. برخورداری اراضی بسیار حاصلخیز جهت رونق کشاورزی و داشتن ظرفیت باالی عملکرد درهکتار در بسیاری از محصوالت زراعی و باغی توانسته است کارخانههای بزرگی نظیر قند مرودشت،
انواع مجتمعهای تولید کنسرو جات و ربگوجه و صنایع مشابه را در خود جای دهد  .ایجاد خوشهها
و زنجیرههای صنعتی در این زمینه میتواند توسعه صنعتی شهرستان را تشدید نماید.
 -وجود سد درودزن و شبکههای آبیاری آن در سطح شهرستان.
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 دارا بودن رتبههای باال در تولید گندم و ذرت و برخی از غالت در استان و کشور. داشتن انواع فعالیتهای زراعی ،باغی ،گلخانهای ،پرورش ماکیان ،زنبور عسل ،دام بزرگ ،دامکوچک و کرم ابریشم.
 در ترکیب کشت محصوالت زراعی در شهرستان غالت ،برنج و ذرت دانهای نسبت به استان جایگاهویژهای دارند.
 در محصوالت باغی سیب و گردو و بادام نسبت به استان جایگاه ویژهای دارد. دارا بودن رتبه دوم در سطح استان از نظر جمعیت و نیروی انسانی پس از شهرستان شیراز وسهم  8.34درصدی از مساحت استان.
 داشتن آب و هوای معتدل با دمای حدود  29درجه سانتیگراد در تابستان و  6/2درجه سانتیگراددر زمستان .
 برخورداری از آب با کیفیت مناسب (بیکربنات با امالح بسیار کم).عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 -1عدم استفاده از ظرفیت گردشگری و جذب توریست و توسعه مراکز بومگردی و
محدودیتهای ناشی از ضوابط تخت جمشید
 -2تآمین آب شرب شهر مرودشت و روستاهای همجوار بهویژه روستاهای واقع در شرق شهر
مرودشت ( 29روستا با جمعیت  25000نفر)
 -3آب شرب شهر رامجرد و  16روستای واقع در جنوب آن
 -4ادامه و تکمیل محور چهار خطه پل خان به درودزن و بخشهای کامفیروز شمالی و جنوبی
و درادامه ارتباط آن با آزادراه شیراز به اصفهان
 -5اجرای چهار خطه ادامه مرودشت از نقش رجب تا شهرستان ارسنجان و از نقش رجب تا
شهر سیدان
-6

احداث کمربندی ضلع غربی و شرقی شهر مرودشت
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 -7ایستگاه راه آهن مرودشت
 -8دفع آبهای سطحی شهر مرودشت
-9

تکمیل فاضالب شهر مرودشت که بالغ بر  250کیلومتر اجرای شبکه باقی مانده

 -10خشکسالی و معضالت ناشی از آن در بخش کشاورزی
 -11توسعه شهرک صنعتی فتح آباد و ایجاد فضای مناسب جهت احداث و راهاندازی صنایع و
تآمین آب شهرک
 -12تکمیل و راهاندازی بیمارستان جدید مرودشت که بالغ بر  40درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 -13تکمیل و راهاندازی مرکز بهداشتی – درمانی  10تختخوابی شهر سیدان که بیش  75درصد
پیشرفت فیزیکی دارد
 -14راهاندازی مجدد کارخانه بیسکویت تینا با تآمین سرمایه در گردش مورد نیاز
 -15رسیدگی به رفع مشکالت بدهکاریهای بانکی و عدم جذب سرمایهگذار واحد صنعتی
آزمایش
 -16تکمیل پایانههای مسافر بری شهر مرودشت
 -17تکمیل ورزشگاه کارگران
 -18تکمیل استخر دانش آموزی مرودشت
 -19احداث پارک بانوان
 -20احداث فرهنگسرای بزرگ مرودشت
 -21احداث موزه تاریخی مرکزی مرودشت
 -22ساماندهی بوستان پردیس تخت جمشید به منظور ایجاد بازارچه صنایع دستی و اقامتی
 -23احداث میادین عرضه میوه و تره بار و محصوالت و فرآوردههای کشاورزی
 -24انتقال پساب فاضالب شهر مرودشت به پتروشیمی و خروجیهای فاضالب به کشاورزی
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پروژههای مهم شهرستان
 احداث باند دوم شهرضا  -سورمق  -صفاشهر  -سعادت شهر -مرودشت ،کمربندی شیرازوپل خان  -سه راهی تخت جمشید
 بهسازی راه اصلی مرودشت  -تخت طاوس – ارسنجان بهسازی راه اصلی مرودشت  -درودزن ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی درودزن احداث بیمارستان  160تختخوابی مرودشت پروژه آبرسانی به شهر مرودشت از سد درودزن تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی  10تختی سیدان تکمیل استخر دانش آموزی مرودشت احداث مجتمع فرهنگی و هنری مرودشت حفظ و مرمت تخت جمشید و پاسارگاد پروژه خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شهر شیراز پروژه تکمیل ورزشگاه کارگران مرودشتپروژههای بازدید شده:


بيمارستان  160تختی مرودشت:

سال شروع ،1393 :تعداد تخت 160 :تخت ،مجری :شرکت مادر تخصصی وزارت بهداشت،
پيمانکار :شرکت ایران رامپ
مشاور :پایاب طرح ،مبلغ قرارداد 495000 :میلیون ریال
تا پایان سال  ،96پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی فارس اجراء گردیده و در سال  97به طرح
ملی پیوست قانون تبدیل و تحویل شرکت مادر تخصصی وزارت بهداشت گردیده است .پیشرفت
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فیزیکی پروژه  50درصد و مربوط به اجرای اسکلت بتنی و پوشش سقف و دیوار چینی و اجرای
قسمتی از تاسیسات ساختمان اصلی میباشد .اعتبار ابالغی سال  1398مبلغ  34800میلیون ریال
از محل اعتبارات ملی پیوست قانون ابالغ شده و تاکنون مبلغ  870میلیون ریال آن تخصیص داده
شدهاست .کارهای باقیمانده پروژه شامل :نازک کاری ،سقف کاذب ،نصب درب و پنجهها ،نما
سازی ،اجرای سرامیک ،نقاشی و تکمیل تاسیسات و احداث و تجهیز موتورخانه ،خرید و نصب
سیستم سرمایشی و گرمایشی و احداث ساختمانهای جنبی ( پانسیون پزشکان ،نگهبانی و
سرایداری ،پارکینگ خودروها و آمبوالنسها ،تصفیهخانه فاضالب ،زباله سوز و پست برق و گاز و
خرید انشعابات و اجرای حصارکشی و محوطه سازی میباشد).
اعتبار مورد نیاز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه :بالغ بر  500000میلیون ریال میباشد.


پروژه حفاظت و آماده سازی و مرمت تخت جمشيد و پاسارگاد

سال شروع1396 :

حجم عمليات 32087 :متر مربع تأمین کاال ،نصب ،کفسازی و

ساماندهی مسیر ورودی در طول  3050متر
مجری :وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور

پيمانکار :شرکت راه و

ساختمان ساها سازه
مبلغ قرارداد 16.805 :میلیون ریال (با احتساب افزایش حجم مبلغ قرارداد به  19.463میلیون ریال
رسیده است)
اعتبار هزینه شده تا پایان سال  50.000 :1397میلیون ریال

پيشرفت فيزیکی35 :

درصد
اهم عمليات انجامشده تا پایان سال  :1397پیکنی و کوبیدن خاک ،بتنریزی ،نصب تک لبه
و کانیو ،نصب کفپوش پیشساخته ،نصب کفپوش ویژه معلولین ( طبق ضوابط و مقررات
مناسبسازی مسیر معلولین) ،بسترسازی شانه خاکی ،نصب موانع حرکت خودرو در کفپوش پیادهرو
در طول  550متر و خرید مصالح اعم از تک لبه ،کانیو و کف پوش مورد نیاز پروژه .
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تخصيص  61.000 :1398میلیون

ریال
اهم کارهای باقيمانده :عملیات اجرای نصب کفپوش ،نصب تک لبه ،پیکنی و کانال کنی،
لولهگذاری ( کاروگیت و لولههای بتن مسلح ) خاکریزی و کوبیدن تا رسیدن به تراکم مورد نیاز ،بتن
ریزی (بتن مگر) ،نورپردازی و ساماندهی فضای سبز و درختان حاشیه محور به متراژ  25.000مترمربع
در طول  2500متر.
اعتبار مورد نياز :جهت اتمام و بهر برداری از پروژه بالغ بر  40.000میلیون ریال میباشد.

 پروژه تصفيهخانه خط دوم آبرسانی به شهرشيراز:

سال شروع :اسفند ماه 1395
 20سال از تاریخ اتمام

دوره ساخت 20 :ماه از تاریخ شروع

سرمایهگذار :شرکت تولیدی صنعتی فراسان – شرکت فرابرد
سهامی آب منطقهای فارس

دوره بهرهبرداری:

خریدار آب :شرکت

پيمانکار :شرکت فرا آب خروشان درودزن
مشاور :مهندسین آبسار فارس

پشرفت فيزیکی 87 :درصد

مشخصات فنی پروژه :تصفیهخانه خط دوم آبرسانی به شهر شیراز به میزان حداکثر  3متر مکعب
در ثانیه به روش انعقاد و لخته سازی و شناور سازی با استفاده از هوای محلول ،تصفیه فیزیکی با
استفاده از فیلتر شنی ثقلی و گندزدایی با استفاده از محلول کلر با مدت دوره احداث  20ماه در
دست اجراء میباشد .تصفیهخانه شامل  9دستگاه حوضچه دفع ( ته نشین ) هرکدام به ابعاد
 17*10*4.3و  27دستگاه فیلتر شنی به ابعاد 12*5*3
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توضیح اینکه تامین مالی ،مهندسی ،بهرهبرداری ،مدیریت راهبردی ،تعمیر و نگهداری و بازسازی
تصفیهخانه خط دوم آبرسانی از سد درود زن به شهر شیراز به روش  BOTدر دست انجام میباشد.
الزم به ذکر است میزان تعهد دولت در اجرای این پروژه مبلغ  174000میلیون ریال میباشد که
تاکنون مبلغ  130000میلیون ریال آن پرداخت گردیده است .ضمنا خرید تضمینی آب از
سرمایهگذار توسط دولت با قیمت پایه هر متر مکعب  2940ریال مورد توافق طرفین میباشد.



پروژه تکميل استخر دانش آموزی مرودشت

سال شروع1397 :

مجری :اداره کل نوسازی مدارس استان فارس

پيمانکار:

شرکت فوالد پی
زیربناء 2210 :متر مربع ( به انضمام دیوارکشی  220متر طول و محوطه سازی  1000متر مربع
)
پيشرفت فيزیکی 20 :درصد در حد اجرای فونداسیون

مبلغ پيمان 72768 :میلیون

ریال
اعتبار هزینه شده تا پایان سال 10624 :1397میلیون ریال شامل 624 ( :میلیون ریال از
محل توازن و  10000میلیون ریال از محل اعتبارت ملی نوسازی مدارس
اعتبار ابالغی سال  21000 :1398میلیونریال شامل12000( :میلیون ریال از محل توازن و
 9000میلیون ریال از محل اعتبارت ملی نوسازی مدارس)
تخصيص سال  5900 :1398میلیون ریال شامل 3600 ( :میلیون ریال از محل توازن و 2300
میلیون ریال از محل اعتبارت ملی نوسازی )
کارهای باقيمانده :تکمیل کاسه استخر ،اجرای سوله ،اجرای موتورخانه ،اجرای بخش اداری و
سالن ورزشی جنبی
اعتبار مورد نياز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه 56244 :میلیون ریال
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توضیح اینکه طبق توافقات انجام شده این پروژه از محل اعتبارات ملی دستگاه اجرایی و کمکهای
استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین و به بهرهبرداری خواهد رسید.


پروژه تکميل ورزشگاه کارگران مرودشت

مجری :اداره کل تعاون ،کار و

سال شروع1373 :
رفاه اجتماعی استان فارس
حجم عمليات پروژه شامل 2500 :متر مربع ساختمانی به انضمام دیوارکشی  1540متر طول و
محوطه سازی  22045متر مربع
پيشرفت فيزیکی 60 :درصد ( کارهای انجام شده اجرای زمین تنیس ،چمن مصنوعی فوتسال
واجرای رختکن و ساختمان اداری و اجرای دیوارکشی و خیابانکشی محوطه که در سالهای قبل
اجراء گردیده )
اعتبار هزینه شده تا پایان سال  19807 :1397میلیون ریال
کارهای باقيمانده :تکمیل سالن ورزشی چند منظوره و بازسازی زمین فوتبال به چمن مصنوعی
و احداث استخر ورزشی روباز میباشد.
اعتبار ابالغی سال  8000 :1398میلیون ریال از محل اعتبارات توازن
اعتبار مورد نياز جهت اتمام و بهرهبرداری از پروژه 57600 :میلیون ریال


پروژه احداث بزرگراه مرودشت – درود زن

مجری :اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
سال شروع1390 :
طول مسير 45 :کیلومتر
پيمانکار :آریا مسیر پارس
طول در دست اجرا 15 :کیلومتر
طول بهرهبرداری شده 30 :کیلومتر
مبلغ پيمان 510000 :میلیون ریال شامل 140000 ( :میلیون
پيشرفت فيزیکی 65 :درصد
ریال  370000 +میلیون ریال)
اعتبار هزینه شده تا پایان سال  588000 :1397میلیون ریال
اعتبار ابالغی سال  74000 :1398میلیون ریال
تخصيص سال  39000 :1398میلیون ریال
اعتبار مورد نياز جهت اتمام 480000 :میلیون ریال
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس عملیات اجرایی پروژه حد فاصل مرودشت  -درودزن بهطول
 45کیلومتر را در سال  1390در دو قطعه شروع نموده که تاکنون  30کیلومتر آن اتمام و در حال
بهرهبرداری میباشد و  15کیلومتر دیگر نیز با وجود معارضین در حال پیگیری و انجام است که
پیشبینی میشود تا پایان سال  98در صورت تامین اعتبار کافی و تامین قیر مورد نیاز از  15کیلومتر
در دست اجراء مذکورحدود  12کیلومتر اتمام و به بهرهبرداری برسد و  3کیلومتر باقیمانده نیز در
صورت رفع مشکالت معارضین ( ادارات آب ،برق ،گاز و پتروشیمی ) در سال  99عملیاتی گردد.
در سال  1398اداره کل راه و شهرسازی فارس درخواست افزایش طول پروژه را از  45کیلومتر
به  70کیلومتر حد فاصل درودزن به آزاد راه شیراز – اصفهان بهطول  25کیلومتر عالوه بر مسیر
قبلی پروژه بزرگراه مرودشت – درودزن بهطول  45کیلومتر نموده و ظاهرا سازمان برنامه و بودجه
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
مجوز ماده  23واگذار نمودهاست  .ضمنا بر آورد ریالی اجرای افزایش حجم مذکور نیز به طور
تقریب حدود  750000میلیون ریال میباشد که پس از اتمام دقیق مطالعات مشخص و به سرجمع
اعتبار مورد نیاز پروژه اضافه خواهد گردید.


پروژه خط دوم آبرسانی از سد درود زن به شهر شيراز

محل اجرا :مرودشت – شیراز
تاریخ( شروع)1380 :

دستگاه اجرایی :شرکت آب منطقه ای فارس
تاریخ برآورد خاتمه(تاریخ برآورد بهرهبرداری)1399 :

درصد پيشرفت فيزیکی% 82 :

مشاور طرح :شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن

پيمانکار :قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

مبلغ قرارداد 1932 :میلیارد ریال

اعتبار هزینه شده تا پایان سال  4090 :1397میلیارد ریال
اعتبار مصوب  841 :1398میلیارد ریال

تخصيص سال  478 :1398میلیارد ریال

اعتبار مورد نياز در صورت تخصيص کامل در سال  1398جهت اتمام :مبلغ 2000
میلیارد ریال میباشد( .صرفا جهت خط دوم)
هدف کمی طرح :انتقال سه متر مکعب در ثانیه آب به شهر شیراز
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خالصه مشخصات فنی طرح:

خط انتقال از سد درود زن به مخازن معالی آباد بهطول  77کیلومتر لوله فوالدی – تصفیهخانه به
ظرفیت  3مترمکعب در ثانیه  -تلمبه خانه به ظرفیت  3مترمکعب و فشار کار  25بار – تونل عبور
خط لوله و جاده سرویس بهطول حدود  4500متر – احداث  3مخزن ذخیره آب بتنی به ظرفیت
هر کدام  20هزار متر مکعب
ميزان تملک اراضی طرح:

حدود  15درصد از مسیر تملک گردیده و علت عدم تملک تغییر اعتبارات از نقدی به اسناد و اوراق
بوده است.
اهم اقدامات انجام شده تاکنون:

اتمام حفاری تونل  -احداث  3مخزن بیست هزار متر مکعبی– اجرای 60کیلومتر جاده سرویس –
سیویل ایستگاه پمپاژ %90
خرید و حمل الکترو پمپهای خط به کارگاه آبرسانی شیراز –الینینگ کف و  %90از دیواره تونل-
اجرای  62کیلومتر از خط لوله
اهم اقدامات باقی مانده:

تکمیل عملیات لوله گذاری ،تکمیل و اجرای کامل تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ
عملیات برق رسانی ،آبگیری ،تست وراه اندازی خط انتقال
توضيحات تکميلی و مشکالت طرح:

باتوجهبه رشد جمعیت شهر شیراز و و توسعه شهرها و روستاهای اطراف و همچنین وجود صنایع
مختلف در نزدیکی آن مسئله تامین آب این شهر از دغدغههای اصلی شرکت آب منطقهای فارس
میباشد .درحالحاضر آب شهر شیراز از سد درودزن و چاههای آهکی و آبرفتی حاشیه شهر تامین
میگرددکه بهدلیل رشد شهری و عدم رعایت حریم مناسب این چاهها مشکالت بهداشتی پیدا
کرده و از چرخه بهرهبرداری خارج شدهاند همچنین بهدلیل برداشت زیاد سطح آب زیرزمین افت
نموده و مشکالت بهرهبرداری پیدا کردهاند .بنابراین باتوجهبه موارد یاد شده احداث خط دوم
آبرسانی به شیراز از درودزن در دستور کاراین شرکت قرار گرفته است و می بایست هرچه سریعتر
به بهرهبرداری برسد.
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برآورد اولیه موعد بهرهبرداری سال  96بودهاست که دالیل تعویق پروژه-1:اعتبارات (الف-تغییر
از نقدینگی به اسناد و اوراق ب-کمبود اعتبارات) -2تغییر شدید قیمتها
دیگر عوامل موثر - 1 :تغییرات شدید در نرخ ارز(بخشی از تجهیزات ایستگاه پمپاژ از خارج تهیه
شدهاست).
 -2تغییرات شدید قیمت مصالح و تجهیزات داخلی از جمله لوله و شیراالت
همکاری سایر ارگانها ذیربط جهت  15کیلومتر آخر که درون شهر انجام خواهد شد برای آزادسازی
مسیر ضروری است.
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شهرستان ممسنی
این شهرستان به مرکزیت شهر نورآباد با جمعیتی بالغ بر  117هزار نفر (سرشماری سال  )95و
مساحتی بالغ بر  5438کیلومتر مربع از شمال به شهرستان سپیدان و استان کهگیلویه و بویراحمد،
از غرب به بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد ،از جنوب به شهرستان کازرون و استان بوشهر و از شرق
به شهرستانهای شیراز و سپیدان محدود میگردد .این شهرستان از سه بخش مرکزی (شامل
طوایف بک ،جاوید) ،بخش دشمنزیاری و بخش ماهور میالتی تشکیل شدهاست.

قابليتهای شهرستان
-

بهرهمندی از منابع آب سطحی و امکان استفاده از جریانهای فصلی و سیالبی
بهدلیل توپوگرافی کوهستانی شهرستان
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بهرهمندی از مزیت نسبی در تولید محصوالت دامی و دامپروری چون گوشت قرمز
( 10درصد تولید استان) عسل ( 6درصد تولید استان) و ماهی از آبهای طبیعی
( 70درصد تولید استان)

-

قابلیت کشت محصوالت جالیزی و توسعه کیفی این محصوالت و کشت گیاهان
دارویی و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

-

بهرهمندی از معادن نفت و امکان ایجاد صنایع وابسته

-

بهرهمندی از شبکه تولید و انتقال برق و خط لوله سراسری گاز طبیعی .

پروژههای مهم شهرستان
 احداث راه اصلی"نورآباد -میشان -گناوه" ،احداث راه اصلی"دالین -نورآباد"،احداث راه اصلی"نورآباد -مشایخ  -خانزنیان" ،ایجاد تأسیسات فاضالب شهر
نورآباد ،مجموعه آبرسانی کالتون و میالتون

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

مشکالت شهرستان در حوزه تأمین آب شرب ،موارد مرتبط با حوزه بهداشت و
درمان و پروژههای بخش حملونقل

پروژههای بازدید شده


"احداث راه اصلی کنارتخته – کازرون" و "احداث راه نورآباد ممسنی  -بابامنير
– ميشان -گناوه"

باتوجهبه لزوم توسعه کریدور ارتباطی جنوب به مرکز و بهرهبرداری از ظرفیت بیشتر بنادر جهت
ترانزیت کاال به کشور در محور بوشهر – خوزستان  -کهگیلویهوبویراحمد و همچنین کاهش سوانح
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و تصادفات جاده ای ،صرفه جوئی در انرژی و زمان و محرومیت زدایی ،این طرح تعریف و اجرایی
گردید .پیشرفت فیزیکی کلی طرح  15/3درصد و پیشرفت ریالی آن  25درصد است.



مسير نورآباد – ميشان – گناوه

این طرح بهصورت مشارکتی با وزارت نفت در حال اجرا میباشد .اعتبار کل طرح در سال  1398از
محل منابع عمومی بودجه  70میلیارد ریال است .مطالبات پیمانکار ،آزمایشگاه و معارضین مسیر
 132میلیارد ریال میباشد و پیشبینی میگردد پروژه جهت اتمام به  3800میلیارد ریال اعتبار نیاز
خواهد داشت.
 -1از نورآباد تا خومهزار بهطول  9کیلومتر با بزرگراه نورآباد -قائمیه مشترک بوده و به
بهرهبرداری رسیدهاست .
 -2از خومه زار تا میشان بهطول  80کیلومتر مطالعات طرح انجام شده و توسط شرکت
ساخت در دست بازنگری است.
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 -3از میشان تا سه راهی باباکالن بهطول  8کیلومتر راه اصلی احداث و به بهرهبرداری
رسیدهاست و مطالبات پیمانکار بالغ بر  10میلیارد ریال میباشد.
 -4از سه راهی باباکالن تا سهراهی بیبیحکیمه بهطول 13کیلومتر توسط شرکت ساخت
در دست مطالعه میباشد.
 -5قطعات  1و  2گناوه  -میشان (از روستای تاج ملکی تا سه راهی بیبیحکیمه) بهطول
 36کیلومتر دارای  % 17.68پیشرفت فیزیکی است که  15کیلومتر ابتدایی آن در مرحله
سابگرید بوده و مطالعات کیلومتر  15تا  36در حال بازنگری است .مطالبات پروژه بالغ
بر  12میلیارد ریال است.
 -6از روستای تاج ملکی تا کمربندی گناوه بهطول  13کیلومتر بر محور"گناوه – گوره –
گچساران" منطبق بوده و هم اکنون توسط راه و شهرسازی استان بوشهر در حال اجرا
است.
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احداث راه اصلی دالين – نورآباد

سال شروع پروژه 1385و طول مسیر  69.5کیلومتر بوده و بهعنوان میانبُر استانهای خوزستان و
بوشهر را به استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد متصل مینماید .پروژه شامل سه قطعه است،
قطعات اول و سوم اجرایی شده ولی قطعه دوم بهعلت ممانعت سازمان محیط زیست و مباحث
زیستمحیطی بالتکلیف میباشد .در صورت اجرای طرح ،مسیر"شیراز – نورآباد" حداقل  45دقیقه
کاهش می یابد .در این پروژه تاکنون بالغ بر  272میلیارد ریال هزینه شدهاست و در سال 1398
مبلغ  15میلیارد ریال اعتبار برای پروژه در قانون بودجه مصوب شدهاست .پیشرفت فیزیکی کل
طرح  15.75درصد میباشد .قطعه اول بهطول  26کیلومتر با  24درصد پیشرفت فیزیکی (مطالبات
پیمانکار بالغ بر  38میلیارد ریال) و قطعه سوم نیز بهطول  32کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 26
درصد ( مطالبات پیمانکار برابر با  16میلیارد ریال) میباشد .پیشبینی میگردد جهت اتمام پروژه
مبلغی در حدود  3350میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.
طول کل

ردیف

عنوان پروژه

1

راه اصلی دالين نوراباد قطعه اول

2
3

راه اصلی دالين نوراباد قطعه
سوم
جمع

دست

خاتمه

شروع

اجرا

یافته

نشده

26

26

0

0

11.5

0

0

11.5

32

32

0

0

69.5

58

0

11.5

)کيلومتر (

راه اصلی دالين نوراباد قطعه دوم

طول کل ( کيلومتر)

باند دوم بزرگراه "شيراز -قائميه -نورآباد -باباميدان" و "شيراز – دشت ارژن –
قائميه"
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باتوجه به لزوم توسعه کریدور ارتباطی جنوب به مرکز و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت بنادر جهت
ترانزیت کاال به داخل کشور در و همچنین کاهش سوانح و تصادفات جادهای ،صرفهجویی در انرژی
و زمان و محرومیت زدایی مناطق این طرح تعریف و اجرایی شدهاست .محور چهارخطه قائمیه -
نورآباد بهطول  26/5کیلومتر بخشی از کریدور برازجان – دالکی – کنارتخته  -قائمیه – نورآباد
– بابامیدان در سال  1389با قراردادی به مبلغ  14.6میلیارد تومان آغاز گردید و تا پایان سال
 1393پیشرفت فیزیکی  50درصدی داشته و با پیگیریهای انجام شده از سال  1394در اجرای
عملیات تسریع گردید و در سال  17 ،1395کیلومتر از مسیر به بهرهبرداری رسید و در سال  98از
کیلومتر  0تا ( 9از نوراباد تا خومه زار) به بهرهبرداری رسید .ضمنا عملیات سازه  8دستگاه زیرگذر
عابر پیاده و  3دستگاه زیرگذر ماشین رو به اتمام رسیده و رمپهای خروجی و ورودی زیرگذرهای
ماشین رو و پلهها ی زیرگذر آنها به علت مشکالت معارض ،تاسیساتی و ملکی تاکنون اجرایی
نشدهاست .تجهیزات تونل ،نیوجرسی مسیر و احداث زیرگذرها نیز باقی مانده و نیازمند اعتبار جدید
میباشد.
مسیر"شیراز – دشت ارژن – قائمیه" بهطول  113کیلومتر است که  90کیلومتر آن به بهرهبرداری
رسیده و کل پروژه در حدود  % 80پیشرفت فیزیکی دارد و  23کیلومتر باقیمانده در قالب دو قطعه
در حال انجام میباشد که قطعه اول بهطول  12کیلومتر دارای  77درصد پیشرفت و قطعه دوم
بهطول  11کیلومتر دارای  67درصد پیشرفت فیزیکی است  .در  3کیلومتر از قطعه اول الیه اول
آسفالت انجام گرفته 5 ،دستگاه پل خاص تا مرحله سرستون به اتمام رسیده و تمامی تیرها نیز
ساخته شدهاست و  6کیلومتر نیز تا مرحله سابگرید اجرا شدهاست  .قطعه دوم نیز  5کیلومتر سابگرید
یک اجرا شدهاست و مابقی در مراحل خاکریزی و خاکبرداری است .دو دستگاه تونل یکی  180متر
و دیگری  445متر به طور کامل حفاری و تونل  180متری الینینگ کامل شده و تونل دومی
بهطول  130متر الینینگ شدهاست .مجموعا  11دستگاه ابرو در محدوده اتصال دو قطعه200،
هزار متر مکعب خاکبرداری و  140هزار متر مکعب خاکریزی باقی ماندهاست و نصب و اجرای دال
 5دستگاه پل خاص و اجرای دو الیه بیس و آسفالت باقیماندهِ هر دو قطعه ،قرار است در قرارداد
متمم انجام گیرد.
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پیشرفت ریالی قطعه اول  116درصد و قطعه دوم  92درصد میباشد .پس از بارندگیهای ابتدای
سال  1398و لغزش و رانش ترانشههای انتهای قطعه اول با انجام اآزمایشهای مکانیک خاک و
بازنگری در طرح اولیه گالری بهطول  300متر تصویب گردید که می بایست در قرارداد تکمیلی
اجرا شود .باتوجهبه عدم پیشبینی عملیلت پیکوری در قراردادهای اولیه هر دو قطعه و همچنین
عدم پیشبینی دور برگردان و اتصال راه روستایی کندهای و عدم پیشبینی کنار گذر پلها و تونلها
و اتصال جاده قدیم و جدید سریز عملیات اجرایی هر دو قطعه برآورد و درحالحاضر توسط مشاور
دیگری در مراحل تدقیق بوده و پیشبینی میگردد قرارداد تکمیلی آنها تا پایان سال  1398منعقد
شود.
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شهرستان مهر
شهرستان مُهر در جنوب استان فارس مساحتی حدود  2354کیلومترمربع دارد .براساس سرشماری
سال  1395جمعیت شهرستان  64827نفر بودهاست که  50درصد آن در مناطق شهری و 50
درصد نیز در روستاها سکونت دارند .این شهرستان دارای  4بخش(وراوی ،مرکزی ،گلهدار و اسیر)،
 8دهستان( وراوی،خوزی ،مهر ،ارودان ،فال ،گلهدار ،اسیر و دشت الله) و  6شهر (گله دار ،مهر،
وراوی ،خوزی ،اسیر و فال ) میباشد.

قابليتهای شهرستان
 وجود پاالیشگاه گاز پارسیان و پاالیشگاه درحال احداث پاالیش سپهر پارسیان معادن مهم معادن گچ ،مارن ،سنگ ،آهک ،نمک ،ماسهای و سایر معادن در حال شناسائی موقعیت اقلیمی مناسب شهرستان در همسایگی سایتها و مناطق بزرگ تولید انرژی کشور -واقع شدن درگذرگاههای بزرگ بین استان و بنادر جنوبی کشور.
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 نزدیکی به منابع گازی ،نزدیکی به پاالیشگاه و فرودگاه در استانهای بوشهر و هرمزگان. بهرهمندی از یک شهرک صنعتی و مجوز احداث یک شهرک دیگر در بخش گله دار . دسترسی مناسب جمعیت شهری وروستائی به خدمات اجتماعی وزیر بنائی . امکان تجهز منابع مالی الزم برای توسعه توسط بخش خصوصی شهرستانپروژههای مهم شهرستان
 احداث راه اصلی مهر -دارالمیزان احداث راه دسترسی شهر مهر به منطقه گردشگری تنگ مهر تأمین زیرساختهای شهرک صنعتی مهر تأمین آب آشامیدنی مجموعه روستاهای بخش اسیر مجموعه ورزشی شهر مهرطرحهای مهم اقتصادی و صنعتی شهرستان
 پاالیشگاه گاز پارسیان شرکت پاالیش سپهر پارسیان شرکت پترو پیمان داناعمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
 بررسی مشکالت مربوط به پروژه تکمیل ساختمان فرمانداری. بررسی مشکالت زیرساختهای شهرک صنعتی مهر. تأمین اعتبار برای مرکز اسالمی فاطمیه مهر. باتوجهبه وجود پروژههای در حال اجرای شهرستان در حوزه راه و شهرسازی ،مسائل ومشکالت این پروژهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرحها و پروژههای بازدید شده در سطح شهرستان مهر
 .1شرکت پاالیش سپهر پارسیان
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 .2شهرک صنعتی مهر
 .3شرکت پترو پیمان دانا
 .4مجموعه ورزشی مهر
 .5پلهای در حال احداث محور مهر-دارالمیزان
 شرکت پاالیش پارسيان سپهر
این طرح بهعنوان یکی از طرحهای تامین خوراک صنعت پتروشیمی به منظور استحصال اتان از
گازهای خروجی پاالیشگاه گاز پارسیان با آب گیری گازهای یادشده در منطقه مُهر وجداسازی
متان و سپس انتقال باقیمانده گازها از طریق خط لوله به عسلویه ،جهت تفکیک اتان (و تزریق به
خط خوراک ) و ارسال محصوالت پروپان ،بوتان و 5C+به مخازن ذخیره در زمینی به مساحت 30

هکتار واقع در شهرستان مُهر استان فارس و  23هکتار در عسلویه در بهمن ماه  1393آغاز به کار
کرد.طرح فوق دارای واحدهای فرایندی ،پست وخط انتقال برق ،مخازن صادراتی ،خط لوله
انتقال 2C+و واحد سرویسهای جانبی است.
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این پاالیشگاه ظرفیت تولیدی روزانه  75میلیون متر مکعب اتان را خواهد داشت .پیشرفت فیزیکی
کل پروژه تا پایان خرداد ماه  1398برابر 76.5درصد بوده و نیروی انسانی مستقیم مشغول به کار
دراین پروژه  1200نفر است  .براساس برنامه ریزی انجام شده ،تاریخ بهرهبرداری از این طرح سال
 1399برآورد میشود.
سهامداران
حقوقی
گروه توسعه انرژی تدبیر
گروه مالی پارسیان
نفت پارس
سرمایهگذاری تدبیر
توسعه صنعت نفت وگاز پرشیا
توسعه حفاری تدبیر
سایر
کل

درصد
30
30
20
19.7
زیر یک درصد
زیر یک درصد
زیر یک درصد
100
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 شهرک صنعتی مهر
شهرک صنعتی مهر دارای مشکالت زیست محیطی و توام با مخاطرات طبیعی است  .طغیان
رودخانهی در مجاورت این شهرک چالش مهمی برای سرمایهگذاران است که هزینه احداث
واحدهای تولیدی را به میزان چشمگیری افزایش میدهد.

 شرکت پترو پيمان دانا
شرکت پترو پیمان دانا با سرمایهگذاری
 500میلیارد تومانی بخش خصوصی در
حال احداث است .درحالحاضر پیشرفت
فیزیکی پروژه  60درصد است و پس از
بهرهبرداری برای  300نفر بصورت
مستقیم و  600نفر بصورت غیرمستقیم
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اشتغالزایی خواهد داشت .ظرفیت پاالیشگاه  20هزار بشکه معادل  3ملیون و  300هزار لیتر در
روز میباشد .
مواد اولیه این شرکت میعانات گازی است که شامل ترکیبات سنگینتر از بوتان است که در شرایط
آتمسفر دارای حالت مایع میباشد .این ترکیبات با ارزش پس از تثبیت فشار بخار و تنظیم نقطه
شبنم به مخازن انتقال یافته و پس از ذخیره سازی به بازارهای جهانی عرضه میگردد.
گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال میشود عمدتاً حاوی حجم قابل مالحظهای میعانات
گازی است .مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زیاد باشد .میعانات گازی به جریان
هیدروکربنی مایع گفته میشود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته نشین
در گاز استخراجی یافت میشود و عمدتاً از پنتان و هیدروکربنهای سنگینتر تشکیل شده و دارای
گوگرد پایین میباشد و معموالً عاری از انواع فلزات است و تقریباً نیمی از آن را نفتا تشکیل میدهد.
میعانات گازی بر خالف بوتان و پروپان نیازمند شرایط ویژه برای مایع ماندن نیستند و به شیوههای
مختلف قادر به تبدیل به نفت سفید ،بنزین ،سوخت جت و… هستند .در قیاس با پاالیشگاه نفت
خام ،در پاالیشگاه میعانات گازی ،فرایندهای تبدیلی و پاالیشی کمتر است بنابراین هزینه
سرمایهگذاری آن نصف هزینه سرمایهگذاری پاالیشگاه نفت خام است .نزدیک بودن به پاالیشگاه
گازی پارسیان و تامین خوراک بدون حمل دسترسی به نیروی متخصص در منطقه و عدم تحمیل
هزینههای جانبی پرسنل اقماری ،موقعیت مناسب پخش محصوالت کیفیت خوراک اولیه ،استفاده
از تکنولوژی جدید و ظرفیت فنی و مهندسی داخل افزایش تولید سرانه ملی GNPو تولید سرانه
داخلی GDPو جلوگیری از خام فروشی اشتغالزایی مستقیم بالغ بر  200نفر و غیرمستقیم بالغ بر
 1000نفر ،توسعه زیرساختها ،افزایش ظرفیت تولید بنزین در داخل استان ،تولید ملی و حمایت
از کار و سرمایه ملی ،کاهش تصدی گری دولت ،ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری خصوصی ،جذب
سرمایههای خرد و مدیریت آنها در منطقه بهعنوان نقاط قوت این طرح به شمار می رود.
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 مجموعه ورزشی مهر (شهدای صنعت نفت)

مجموعه ورزشی شهرستان مهر در زمینی به مساحت  8هکتار و با اعتباری بالغ بر  15میلیارد
تومان از محل طرحهای عمرانی وزارت نفت شامل استخر سرپوشیده ،سالن ویژه بانوان ،سالن
چندمنظوره ورزشی ،چمن مصنوعی بزرگ ،جاده تندرستی ،خوابگاه ورزشی 4،زمین تنیس خاکی و
 2زمین تنیس در حال ساخت بوده و پیشرفت فیزیکی آن در حدود  20درصد میباشد .مواردی که
در این پروژه انجام شده عبارتند از :
 اجرای فونداسیون ،سازه فلزی و دیوارچینی سالن بانوان. اجرای فونداسیون استخر سرپوشیده و همچنین اجرای فونداسیون جانبی استخر. اجرای کانال و آمادگی اجرای فونداسیون سالن مسابقاتی. اجرای دیوار چینی کل مجموعهکل اعتبار پروژه  150000میلیون ریال
اعتبار هزینه شده 20000 :میلیون ریال
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 احداث راه اصلی مهر-دارالميزان
هدف از عملیات احداث
محور مهر -گلهدار-
دارالمیزان،

برقراری

ارتباط میان شهرهای
مهر و المرد با بزرگراه
جم

-

میباشد.امکان

فیروزآباد
ارتباط

مناطق صنعتی جنوبی
استان ،به خصوص چهار
حوزه گازی کشف شده در این منطقه شامل تابناک ،شانول ،وراوی و هما ،پاالیشگاه پارسیان
شهرستان مهر و صنایع انرژی بر المرد با دیگر مناطق صنعتی کشور نیز فراهم میشود .جاده
موجود که در حال سرویس دهی به ترافیک عبوری میباشد به صورت محور دو خطه جدا نشده
میباشد که دارای مشخصات ضعیف و نامطلوب هندسی (از جهت عملکرد راه شریانی) بوده و از
مناطق مسکونی عبور می نماید که این مسایل ضرورت اقدامات الزم جهت تعریض یا بهسازی و
افزایش مشخصات هندسی مسیر موجود را مشخص می سازد .این پروژه ،از جمله پروژههای اقتصاد
مقاومتی ،مصوبات سفر ریاست جمهوری و مصوبات ردیف  171سند پیشران توسعه استان فارس
میباشد.
مشخصات:

سال شروع1388 :
طول طرح (پروژه) 65 :کیلومتر
تعداد ابنیه فنی 163 :دستگاه
ابنیه خاص :یک دستگاه پل دو دهانه  40.5متری و یک دستگاه پل دو دهانه  45متری
مطالبات پیمانکار و مشاور 155 :میلیارد ریال
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اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه (بدون در نظر گرفتن مطالبات) 250 :میلیارد ریال
پیشرفت فیزیکی 98 :درصد
 -عملکرد پروژه:

احداث باند دوم ،از مهر تا گله دار بهطول  25کیلومتر به بهرهبرداری رسیدهاست و حدفاصل گله
دار-دارالمیزان ،احداث  2دستگاه پل خاص (  2*45و  2*40متری ) و راههای طرفین آن ،مجموعاً
بهطول  8کیلومتر و نیز ،اجرای آسفالت رویه (توپکا) حدفاصل گله دار-دارالمیزان در دست اجرا
میباشد.
-موانع و مشکالت :

کمبود اعتبار و عدم تخصیص مناسب اعتبارات
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شهرستان نیریز
شهرستان نیریز با قدمتی چندهزار ساله ،گذشتهای درخشان ،با مردمانی اصیل و فرهنگی پویا،
ریشه در تاریخ شکوهمند ایران زمین دارد .جغرافیای منحصربهفرد این منطقه همهی مواهب
طبیعی(دریاچه ،رودخانه ،جنگل ،کویر ،کوه ،سرما ،گرما) را یکجا در خود جای دادهاست ،اقلیم آن
طوری است که خواستگاه انواع درختان است .نیریز را به باغات میوه و کوچه باغهای رؤیاییاش
میشناسند .شهد شیرن میوهی باغهایش و رز کوهستانش آن را به شربتخانه فارس تبدیل کرده
است .انار نیریز در جهان بیهمتاست .انجیر و بادام آن از مرغوبترین نوع موجود است .نیریز در
فاصله حدود  230کیلومتری شرق شیراز واقع است.

شهرستان نیریز از شمال به شهرستان خاتم استان یزد ،از شمال شرقی به شهرستان
سیرجان و شهرستان شهر بابک استان کرمان ،از جنوب شرقی به شهرستان حاجیآباد استان
هرمزگان ،از جنوب به شهرستان داراب ،از غرب به شهرستان استهبان و از شمال غربی
به شهرستان خرامه و شهرستان بختگان محدود میشود .ارتفاع شهر نیر یز از سطح دریا 1795
متر است .شهرستان نیریز با مساحتی حدود  7060کیلومتر مربع دارای سه بخش (  -1مرکزی
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به مرکزیت شهر نی ریز -2بخش قطرویه به مرکزیت شهر قطرویه و  -3بخش پشتکوه به مرکزیت
شهر مشکان) میباشد .براساس سرشماری سال  1395جمعیت شهرستان  113291نفر بودهاست
که پس از جدایی بخش "آباده طشک" از شهرستان و ایجاد شهرستان تازه تاسیس"بختگان"
جمعیت شهرستان به  81067نفر کاهش یافت .شهرستان تازه تاسیس بختگان به مرکزیت آباده
طشک با وسعتی حدود 3727کیلومتر مربع دارای  32224جمعیت و شامل دو بخش مرکزی و حنا
میباشد.

قابليتهای شهرستان:
 22هزار هکتار باغ آبی و دیم 9 ،هکتار کشت گلخانه ،رتبه اول تولید انار در کشور ،رتبه دوم تولید
انجیر در کشور ،رتبه اول بادام و پسته در استان فارس
برخورداری از غنیترین ذخائر و معادن سنگ چینی ( با تخمین  20میلیون تن) که عمده معادن
در دو منطقه تنگ حنا و چاه سوارآغا قرار دارد .وجود  15کارخانه تولید پودر سنگ و پودر میکرونیزه
 250،کارخانه سنگبری /ساخت شومینه و آثار هنری  .وجود عمده معادن سیلیس در  4نقطه ،تل
دراز غوری ،چشمه انجیر ،دهچاه و بیدخلو  .وجود معادن مرمریت در دامنه کوههای الیرز و منطقه
هرگان از نوع مرمریت کرم  .وجود معادن آهک ،شن و ماسه ،گرانیت ،رسوبات دریاچهای و
کانسارهای فلزی شامل :کرومیت ،آهن ،طال ،نقره و منگنز
وجود منطقه نمونه گردشگری و پارک ملی بهرام گور و دریاچه بختگان ،وجود تفرجگاههایی چون
پلنگان نیریز ،منطقه بکر و خوش آبوهوای دشتهای اللههای واژگون مشکان ،وجود بناهایی
چون مسجد جامع کبیر ،مقبره احمد نیریزی که بهعنوان میراث فرهنگی ثبت شدهاند ،تنوع تولیدات
صنایع دستی از جمله سفال ،سرامیک ،معرق ،مشبک کاری ،چاقوسازی ،فرش و گلیمبافی
عمده موضوعات طرح شده توسط فرماندار در نشست با رئيس سازمان:
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-

مشکل عدم واگذاری پهنه معدنی بهرام گور به کارخانه فوالد نی ریز

-

درخواست اجرای تصفیهخانه آب شرب سد چشمه عاشق و اجرای خط انتقال آبرسانی به
شهرهای قطرویه ،نیریز ،مشکان ،آباده طشک و روستاهای مسیر انتقال بهطول 190
کیلومتر

-

مشکالت مربوط به پروژه بزرگراه "نیریز -سیرجان" (موضوع  19کیلومتر "گردنه الی
ریز" به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت)

-

مسأله رانش زمین در مسیر جاده "استهبان -نی ریز"

-

مشکالت مربوط به جاده "تم شولی" (فاقد شانه)

-

بیمارستان جدید نیریز که یک پروژه مشارکتی بنیاد برکت و وزارت بهداشت است .پروژه
 80درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

-

مشکالت مربوط به ساختمان فرمانداری نیریز و ضرورت تکمیل ساختمان

-

پروژه راه "مشکان -نی ریز" ( گردنه نقاره خانه) که فاقد کد پروژه است 3 .کیلومتر آن
آسفالت شده و  9کیلومتر نیز آماده آسفالت است.

پروژهای مهم شهرستان:
سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی سد ( حجم مخزن سد =  62میلیون متر

-1
مکعب)

احداث "باند دوم محور فسا – استهبان -قطرویه -سیرجان"

-2
-

روگذر ورودی شهر نیریز ( 600متر حدود  8درصد پیشرفت)

-

از پلیس راه تا سه راهی مشکان(گردنه رایرز) ( 19کیلومتر حدود  90درصدپیشرفت)

-

سه راهی مشکان تا گردنه چاه سبز( 10کیلومتر بدون پیشرفت فیزیکی)
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( 315کیلومتر در استان فارس قرار دارد که  155کیلومتر حد فاصل گلگهر تا نیریز عملیاتی نشده
ولی قطعات 3و  4حدفاصل "نی ریز – استهبان  -فسا – سروستان – شیراز" در حال اجراست )
-5

پروژه "تاسیسات فاضالب شهر نیریز" با  15درصد پیشرفت فیزیکی

-6

احداث "بیمارستان  120تختخوابی نیریز" از محل اعتبار بنیاد برکت و وزارت خانه با

 80درصد پیشرفت فیزیکی
-7

کارخانه کنستانتره انار ( بخش خصوصی  -شرکت مزرعه سبز )

-8

کارخانه فوالد نی ریز ( در حال احداث و بهرهبرداری از یک فاز ) با تولید آهن اسفنجی

-9

کارخانه رینگ اسپورت ( بزرگترین تولید کننده رینگ آلومینیومی کشور )

-10

کارخانههای سیمان سفید و خاکستری

-11

منطقه ویژه اقتصادی در حال ایجاد "غدیرگه" با قابلیت صادرات و واردات کاال و

موجود بودن زیرساختهای الزم در این مکان
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ب-بازدید از طرحهای مهم استان

-1

سد چشمه عاشق و شبکه آبياری و زهکشی:

سد چشمهعاشق در فاصله  96کیلومتری جنوب شرق شهر نیریز و حدود  160کیلومتری جنوب
غرب شهرستان سیرجان و سمت جنوب روستای وزیره بر روی رودخانه چشمه عاشق در ابتدای
تنگه قصر دختر واقع شدهاست .این سد از نوع بتنی غلطکی( )RCCبوده و هدف از احداث آن جمع
آوری آب رودخانه چشمه عاشق و سرشاخه منشعب در مواقع سیالبی و در نهایت ذخیره سازی و
مصرف تدریجی آن در طول سال برای مصارف آب کشاورزی اراضی پایاب میباشد .حجم مخزن
سد در رقوم نرمال  62میلیون متر مکعب و حجم قابل تنظیم سالیانه  30.35میلیون متر مکعب
بوده و اعتبار هزینه شده آن مبلغ  1099میلیارد ریال میباشد .اعتبار سال طرح مبلغ  34.8میلیارد
ریال است.
اقدامات انجام شده :اتمام بدنه سد ،اتمام سرریز ،نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال ،ابزار دقیق
و ایستگاه هواشناسی
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عمليات باقيمانده :تکمیل جاده دسترسی ،محوطه سازی ،فنسکشی ،تکمیل اتاق نگهبانی،
ساختمانهای بهرهبرداری و کل شبکه آبیاری و زهکشی
اعتبار مورد نیاز جهت اتمام :جهت پرداخت مطالبات و سایر کارهای باقیمانده در این مرحله
1000میلیارد ریال
موضوعات مطرح شده در نشست با فرماندار:
 -1اجرای خط انتقال بهطول  190کیلومتر
- -2تصفیهخانه آب شرب
 -3ایستگاههای پمپاژ
اعتبار مورد نیاز جهت موارد سهگانه فوق جمعا مبلغ  3000میلیارد ریال میباشد .آبرسانی
از سد چشمه عاشق به منظور تامین آب قابل شرب فاقد کد طرح میباشد.

 -4مجتمع فوالد غدیر نیریز (سهامی خاص)
مجتمــع فوالد غدیر نیریــز در سال 1386با هدف تولید ساالنه  800هزار تن آهن اسفنجی و
یک میلیون تن فوالد با سرمایهگذاری کامل
دولتی در فاصله  70کیلومتری معادن غنی
سنگآهن گل وگهر احداث شده در سال
 1392با گذشت  6سال از شروع احداث
مجتمع بدلیل عدم تامین منابع مالی و
طوالنی شدن پروژهها ،سازمان توسعه و
نوسازی صنایع معدنی ایران تصمیم به
استفاده از سرمایهگذار نمود و در پی آن
سرمایهگذاری غدیر بهعنوان شریک
انتخاب و شرکت فوالد غدیر نیریز با سهام
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داری سرمایهگذاری غدیر  65درصد و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران  35درصد
تشکیل گردید .هم اکنون واحد احیای مستقیم مجتمع فعال و آهن اسفنجی تولید می نماید.
موضوعات مطرح شده در رابطه با مجتمع فوالد غدیر نیریز :
الف -کمبود منابع آب :حل مساله آبرسانی از سد چشمه عاشق به مجتمع با خط انتقال بهطول 50
کیلومتر
(فعال آب از طریق چاه تامین میشود) .در این خصوص ،نقشه مسیر خط انتقال به همراه مکاتبات
و قرارداد مشارکت در هزینههای احداث سد به شرکت آب منطقهای استان جهت بررسی ،تایید
و تنظیم قرارداد خرید حقآبه باتوجهبه نزدیکی خاتمه قرارداد اولیه ارسال گردید .کمیتهای نیز
جهت انعقاد قرارداد جدید با شرکت آب منطقهای تشکیل شدهاست.
ب -کمبود گندله و عدم امکان تامین بهموقع :این محصول هم اکنون از مجتمع فوالد گلگهر
تامین میشود .پیشنهاد میگردد جهت گرفتن مجوز بهرهبرداری از پهنه معدنی بهرام گور (در سفر
رییس محترم جمهوری موضوع از طریق اداره صمت پیگیری شود ) اقدام گردد.
ج-مشکل حملونقل :برای رفع این معضل تکمیل مسیر "نیریز –قطرویه" -سیرجان ( 19کیلومتر
از پلیس راه تا گردنه الیرز) ضروری است ( در این محور  16کیلومتر در مرحله آسفالت و  2کیلومتر
ابنیه فنی انجام شده ولی خاکبرداری و خاکریزی و سایر مراحل انجام نشدهاست) .پیگیری جهت
تامین اعتبار مورد نیاز از منابع ملی الزم است.
د -پایین بودن فشار گاز در زمستان :باعث کاهش تولید و استهالک تجهیزات میشود .الزم است
تسریع در مناقصه اجرای رینگ گاز "مشکان –هرات" بهعمل آید.
ه -تاخیر ناشی از تطویل عقد قرارداد تجهیزات با مدت تحویل طوالنی و کافی نبودن مدت زمان
باقیمانده (تا اتمام  ) LCبرای اتمام بخشهای باقیمانده
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 -5مناطق حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه
منطقه حفاظتشده بهرامگور زیستگاه
اصلی گور ایرانی است این منطقه دارای
تنوع گیاهی و جانوری بسیاری بوده و
یکی از بهترین زیستگاههای طبیعی
ایران به شمار میرود .محدوده بهرامگور
ر سال  1351با عنوان منطقه
حفاظتشده بهرامگور تحت کنترل اداره
کل حفاظت محیطزیست فارس قرار
گرفت و بهدلیل وجود زیستگاه
منحصربهفرد و وجود گونه درخطر انقراض گورخر ایرانی ،قسمتی از ضلع غربی منطقه با
تصویب شورایعالی محیطزیست ) )1386به پارک ملی قطرویه ارتقا یافت  .وسعت کل منطقه
درحالحاضر  408هزار هکتار است .درخواستهای مرتبط مطرح شده -1:تقویت شبکههای
رادیویی و بی سیم منطقه حفاظتشده بهرامگور -2 ،مرمت و نگهداری جادههای دسترسی منطقه
 -3احداث آبشخورهای مختلف متناسب با نیاز گونههای جانوری  -4فنسکشی حاشیههای منطقه
و تجهیز منطقه به دوربینهای مدار بسته  -5واگذاری مجوز اکتشاف پهنه معدنی منطقه بهرام
گور به فوالد نی ریز(قابل ذکر است که مجوز اکتشاف پهنه معدنی به شرکت ایمیدرو داده شده و
این مجوز توسط شرکت ایمیدرو به مجتمع فوالد گوهرفرزانگان خرامه داده شدهاست).
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 -6تاالبها
در سال  1346دریاچه بختگان ،دریاچه طشک و مناطق کوهستانی بین آنها بهعنوان منطقه شکار
ممنوع و سپس در سال  1347حفاظت شده اعالم شد و در اوایل دهه  1350سطحی در حدود 329
هزار هکتار تبدیل به پناهگاه حیات وحش شد .در سال  1354دریاچه نیریز (شامل دریاچه بختگان،
دریاچه طَشک ،تاالب کمجان و چشمه کمبان) به وسعت  108هزار هکتار تحت
عنوان" تاالبهای نیریز و کم جان" در فهرست تاالبهای با اهمیت بین المللی کنوانسیون
رامسر به ثبت رسید .در سال 1374دریاچه بختگان و بخشی از اراضی کوهستانی شمال این دریاچه
بهعنوان پارک ملی اعالم شد و بعدها دریاچه طشک نیز به پارک ملی اضافه شد .درحالحاضر
مساحت پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان  329هزار هکتار است .عمق دو دریاچه
بختگان( بهطول حدود  77کیلومتر و مساحت  75هزار هکتار) و طَشک (با مساحت44
هزارهکتار) ،در سالهای پر آبی به  5تا  12متر هم رسیدهاست و در زمانهای کم آبی نزدیک
به  12جزیره کوچک و بزرگ ( از جمله جزیره نرگس ،جزیره فالمینگوها ،جزیره علی
یوسف ،جزیره مناک و  ) ..در آن برونزد داشته اند  .دریاچههای بختگان و طشک از جمله
دریاچههای آب شور هستند که به دو بخش دریاچه بختگان در جنوب و دریاچه طشک در شمال
تقسیم می شوند؛ این دو دریاچه در زمانی که سطح آب باال میآید به یکدیگر متصل میشوند.
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بیشنهاد برای احیاء تاالبها:
 -1لحاظ نمودن حقابه تاالبها در طرحهای کوچک و بزرگ تامین آب
 -2کشاورزی پایدار و مدیریت و بهینه سازی مصرف آب
 -3الیروبی رودخانههای ورودی به تاالبها
 -4جلوگیری از کاهش سفرههای زیرزمینی آب
 -5تهیه طرح مطالعاتی و تصویب اعتبار برای این موضوع ( ضمن تعریف شرح وظایف
دستگاههای مرتبط)

