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 پیشگفتار

استان فارس در جنوب غربی ایران قرار دارد. این استان از شمال به استان های اصفهان و یزد، 

کهکیلویه و بویراحمد، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق  از غرب به استان های بوشهر و

 به استان کرمان محدود می شود.

استان فارس با توجه به وسعت زیاد، وضعیت توپوگرافی، نزدیکی به خلیج فارس در نواحی 

جنوبی و مجاورت به کویر در نواحی شمال شرقی دارای تنوع اقلیمی است، به طوری که آب 

در نقاط مختلف، شامل کوهستانی، گرم و خشک، سرد و خشک و ...می باشد. و هوای استان 

نفر  4851274، جمعیت استان معادل 1395بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

بوده که از این نظر چهارمین استان پرجمعیت کشور محسوب می شود. استان فارس با مساحتی 

د از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده درص 5/7کیلومتر مربع،  122608بالغ بر 

 است و از این حیث در بین استان های کشور در جایگاه چهارم قرار دارد. 

زبان بیشتر مردم اهالی فارس، فارسی است و به گویش های مختلف محلی صحبت می کنند. 

 گویش های متداول در استان شامل گویش شیرازی، گویش شهرهای شمالی فارس، گویش

الری و گویش لری می باشند. زبان ترکی بعد از زبان فارسی رایج ترین زبان نزد اهالی این 

 استان می باشد. در بخشی از شهرستان های استان نیز به زبان عربی تکلم می کنند.

در تولید گندم کشور فارس، استانی کشاورزی به شمار می آید و سالهاست که صاحب مقام 

ی است که استان فارس این مقام را به قیمت از دست دادن آب های است. این در حال

زیرزمینی به دست آورده است. سایر منابع مهم اقتصادی استان بر پایه دامداری، شهرک های 

 صنعتی، پاالیشگاه ها، صنایع پتروشیمی و نیروگاه های مختلف بنا شده است.

فارس به دلیل ویژگی ها و توانمندی های تاریخی، فرهنگی خود، جایگاه خاصی در صنعت 

کشور داشته و از این رو می تواند تکیه گاهی مطمئن برای برنامه ریزی های بلند  توریسم

 مدت و حضور در عرصه های اقتصادی کشور باشد.
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یی کشور ، و حاکمیت دولت تدبیر و امید بر سکان اجرا 1399تا  1392ساله  8ه رطی دو

بین المللی علیه جمهوری اسالمی اقتصادی های مترین فشارها و تحریعلیرغم اعمال بی سابقه

درصد بوده است و تولید  3/3ساالنه  95های ثابت سال ران ؛ متوسط رشد اقتصادی به قیمتای

هزار میلیارد تومان در سال  87به  1392هزار میلیارد تومان در سال  72ناخالص داخلی استان از 

درصد در سال  5/4از تولید ناخالص داخلی کشور از  فارسافزایش یافت و سهم استان  1398

 . دیدبالغ گر 1398درصد در سال  7/4به  1392

میلیون تومان در سال  4/17به  1392میلیون تومان در سال  4/15درآمد سرانه ساکنین استان از 

 1710به  1392میلیون دالر در سال  500افزایش یافت و صادرات غیر نفتی استان نیز از  1398

 بالغ گردید .  1398میلیون دالر در سال 

از  ،های مناسب اقتصادی و اشتغالزادر حوزه بازار کار و اشتغال استان نیز با اعمال سیاست

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان جهت بررسی و رفع  384جمله برگزاری 

های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در زمینهمشکالت واحد

پرداخت تسهیالت رونق تولید به واحدهای صنعتی  ها و ...؛تقسیط و استمهال بدهی به بانک

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال ، پرداخت تسهیالت تومانمیلیارد  1233استان به مبلغ 

در استان به مبلغ  وستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملیپایدار در مناطق ر

( قانون 18های بالعوض بند )الف( تبصره )، پرداخت تسهیالت و کمکتومانمیلیارد  566

، سایر تسهیالت ارزان تومانمیلیارد  1127های مختلف اقتصادی استان بودجه سنواتی به بخش

ون لحاظ اشتغال پایدار روستایی و عشایری و بند )الف( قیمت بخش کشاورزی استان))بد
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یج مطلوبی و بهبود فضای کسب و کار استان نتا تومانمیلیارد  2391(( به مبلغ 18تبصره 

 حاصل شد. 

سال استان در بازار کار  15ت باالی معیبطوریکه همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی ج

ت فعال استان معیج ی، نرخ بیکار 1398درصد در سال  1/42به  1392درصد در سال  9/40از 

سال  تا 1392از سال  .کاهش یافت 1398درصد در سال  8به  1392درصد در سال  3/13هم از 

به بعد نرخ بیکاری  1395از سال  آنعالوه بر همه ساله نرخ بیکاری کاهنده بوده و  1399

 ده است .از نرخ بیکاری در سطح کشور کمتر بو هاستان همه سال
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 ( استانجاری)به قیمت  GDPسهم بخش های اقتصادی در 

 سهم استان در کشور )درصد( 1398سال  1392سال  واحد عنوان شاخص

 7.8 216117 74684 میلیارد ریال ارزش افزوده بخش کشاورزی استان
 2.1 228404 84360 میلیارد ریال ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان

 5 784752 241928 میلیارد ریال ارزش افزوده بخش خدمات استان
 ارزش افزوده بخش ساختمان و آب، برق و گاز

 استان
 9 324867 133300 میلیارد ریال

  13.8 14 درصد استان  GDPسهم بخش کشاورزی در 
  14.6 15.8 درصد استان  GDPدر  صنعت و معدنسهم بخش 
  50.8 45.2 درصد استان  GDPدر  خدماتسهم بخش 

  GDPدر سهم بخش ساختمان و آب، برق و گاز 
 استان

 25 20.8  
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 کالنبخش اقتصاد 

 جدول اطالعات شاخص های  کالن استان فارس
واحد  شاخص

 سنجش
 نرخ رشد سال

 )درصد( ساالنه
 توضیحات

1392 1398 
به قیمت استان تولید ناخالص داخلی 

 ثابت
  3.3 872532 719369 ریال میلیارد

به قیمت استان تولید ناخالص داخلی 
 جاری

   19.6 1565759 534779 میلیارد ریال

به قیمت کشور تولید ناخالص داخلی 
 جاری

  18.9 33489413 11804886 میلیارد ریال

)قیمت  کشور GDPسهم استان از 
 جاری(

  0.51 4.67 4.53 درصد

  2.07 174.3 154.1 ریالمیلیون  ثابتدرآمد سرانه به قیمت 
   30.7 32.5 درصد * تورم

 بیشترساله و  15برای جمعیت   8 13.3 درصد بیکاری
   38.7 45.8 درصد اقتصادی نرخ فالکت

 ساله و بیشتر 15برای جمعیت   42.1 40.9 درصد  اقتصادی نرخ مشارکت
 97آخرین آمار مربوط به سال   0.32 0.31 درصد **ضریب جینی مناطق شهری

 97آخرین آمار مربوط به سال   0.31 0.32 درصد ***ضریب جینی مناطق روستایی
غیرنفتی)ارزش صادرات انواع صادرات 

 کاال بجز نفت خام(
  22.7 17095 4998 ریال میلیارد

 

 درصد بوده است.  7.2معادل  1396نرخ تورم در سطح استان در سال *

 درصد بوده است.  0.38 در سطح مناطق شهری کشور 1398ضریب جینی در سال * 

 درصد بوده است   0.35در سطح مناطق روستایی کشور  1398ضریب جینی در سال **
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 بهداشت و درمان بخش

سال  واحد عنوان شاخص
1392 

سال 
1399 

 توضیحات

 نفر جمعیت 1000به ازای  1.5 1.2 تعداد تخت تخت فعال 
 نفر جمعیتهزار10به ازای  3.7 2.9 تعداد تخت نسبت تخت روانی و سوختگی و ویژه به جمعیت

  91 86.2 درصد فعال به مصوبنسبت تخت 
تعداد  پایگاه های اورژانس  

 پایگاه
 جمعیتهزارنفر  25به ازای  1.1 0.83

نسبت پزشک متخصص و فوق تخصص به 
 جمعیت استان 

 جمعیت هزارنفر 100به ازای  33 21 نفر

تعداد  مراکز بهداشت روستایی ملکی فعال تعداد 
 مرکز

 جمعیت هزارنفر 10به ازای  1.5 1.3

تعداد  مراکز بهداشت شهری ملکی تعداد 
 مرکز

 جمعیت  هزارنفر 10به ازای  0.48 0.4

 جمعیت هزارنفر 10به ازای  0.82 0.74 تعدادپایگاه پایگاه سالمت شهری ملکی فعال تعداد 

سرانه فضاهای آموزشی دانشگاه ها و دانشکده 
 های علوم پزشکی

متر  11استاندارد سرانه فضاهای آموزشی  4.2 3.9 متر مربع
 مربع است.

سرانه فضاهای کمک آموزشی و رفاهی دانشگاه 
 ها و دانشکده های علوم پزشکی

استاندارد سرانه فضاهای کمک آموزشی  9.3 8.8 متر مربع
 مترمربع است. 16و رفاهی 

سرانه فضاهای ورزشی دانشگاه ها و دانشکده 
 های علوم پزشکی

 5.4استاندارد سرانه فضاهای ورزشی  4.0 3.6 متر مربع
 مترمربع است.
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)بخش درمان( ه های به بهره برداری رسیدهژپرو  

 میلیارد ریال 
 اعتبار هزینه شده سال بهره برداری عنوان پروژه

تختی امام حسن عسکری)ع( زرقان  32بیمارستان   1392 48 
تختی امام هادی )ع( فراشبند 32بیمارستان   1392 48 
تختی بنی هاشم)ع( بیضا 32بیمارستان   1394 50 
تختی امام سجاد )ع(خشت و کنار تخته 60بیمارستان   1394 100 
تختی  جایگزین امام خمینی)ره( آباده 183بیمارستان  1394 187 

تختی جایگزین ولی عصر)عج(بوانات 37بیمارستان    1394 75 
تختی سوانح و سوختگی و ترمیمی امیر المومنین)ع(  130بیمارستان   1395 530 
تختی جایگزین امام خمینی)ره( استهبان111بیمارستان   1395 170 
تختی حضرت فاطمه الزهرا )س( کوار 32بیمارستان   1397 70 
تختی شهید فرج اهلل رضا زاده قائمیه کازرون 32بیمارستان   1397 80 

تخت( 167) توسعه بیمارستان شهید رجایی    1393 35 
تختی حاج محمود حاج حیدر المرد 124احداث بیمارستان   1399 350 

تخت( 50توسعه بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد )   1399 180 
تخت 96تخت به  36توسعه بیمارستان خرامه از   1396 120 

تخت بستری  64راه اندازی مرکز قلب در شهرستان آباده با دارا بودن   

 همراه با ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلنیکی مرتبط
1397 110 
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 اعتبار هزینه شده سال بهره برداری عنوان پروژه

توسعه بیمارستان پیمانیه جهرم )احداث مرکز تشخیص و غربالگری  

بخش -توسعه بخش اورژانس-کلینیک ویژه  -سرطان و شیمی درمانی

  (ستاره دار تخت 65)     آنژیوگرافی و اورژانس هوایی  بیمارستان(
1392-1399 155 

(ستاره دار تخت 5(    ) توسعه بیمارستان مطهری جهرم)بلوک زایمانی    1392-1399 120 

توسعه بیمارستان امیرالمومنین)ع(گراش)احداث مرکز پیشگیری از 

احداث بلوک -احداث بخش ام ار آی-سرطان و بخش شیمی درمانی

توسعه  -احداث وی آی پی-احداث و توسعه بخش آی سی یو-زایمانی

 43(    )  کلینیک دندان پزشکی-توسعه اتاق عمل -بخش اورژانس

( تخت بستری 22تخت ستاره دار +  21شامل:  تخت  

1392-1399 540 

پایگاه اورژانس 58احداث   1392-1399 90 

 4تخت ستاره دار +  1تخت شامل:  5) مرکز ناباروری الزهرا گراش

 تخت بستری

1396 17 

 تخت ستاره دار( 92بستری +  تخت 1172تخت )شامل  1264   جمع

پایگاه اورژانس 58+   

3075 

 
  (بخش بهداشت ) به بهره برداری رسیدهپروژه های 

 میلیارد ریال
 اعتبار هزینه شده سال بهره برداری عنوان پروژه

ساختمان شبکه بهداشت 3احداث   1392-1399 48 

مرکز جامع سالمت شهری و روستایی 56احداث   1392-1399 6900 
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پایگاه سالمت49احداث   1392-1399 250 

خانه بهداشت301احداث   1392-1399 1080 
 8278 جمع

 
(آموزشی کمک و آموزشی بخش)  رسیده برداری بهره به های پروژه  

 میلیارد ریال

 اعتبار هزینه شده سال بهره برداری عنوان پروژه

 100 1398 احداث دانشکده مدیریت سایت صدرای شیراز
آموزشگاه بهورزی 3احداث   92-99 60 

جهرم)خیرساز(احداث دانشکده پیراپزشکی   1397 50 
سالن -دیتا سنتر-سلف سرویس-توسعه سایت پردیس جهرم)استخر

 34 1399-1392 نمایش(

تکمیل فاز دوم ساختمان آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه علوم 

سالن اجتماعات و آفی تئاتر=آموزش مجازی(-پزشکی فسا)آزمایشگاه  1397-1398 8 

ورزشی)استخر( دانشگاه علوم پزشکی تکمیل فاز اول مجموعه پردیس 

 فسا
1399 50 

 302 جمع
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 اجرا دستپروژه های در 
 میلیارد ریال

پیشرفت 
 فیزیکی
 )درصد(

اعتبار هزینه 
 شده تا کنون

مقدار هدف بر اساس 
 پیوست قانون

 عنوان واحد

 احداث بیمارستان آموزشی امام حسین )ع( فسا تخت کل 160 1074 86
 احداث بیمارستان آموزشی جهرم تخت کل 310 1730 92

احداث بیمارستان جایگزین نمازی و زینبیه  تخت کل 1008 296 1
 شیراز)محمد رسول اهلل(

 احداث بیمارستان خاتم االنبیاء شیراز تخت کل 407 288 20
 احداث بیمارستان روانی شیراز تخت کل 289 685 64
 قائم فیروز آبادتوسعه بیمارستان  تخت کل 50 190 99
 توسعه بیمارستان کازرون تخت کل 217 76 20
 مطالعه و توسعه بیمارستان قادرآباد تخت  کل 35 50 10
 احداث بیمارستان رستم ممسنی تخت  کل 64 131 55
 احداث بیمارستان ارسنجان تخت  کل 64 133 58
 احداث بیمارستان  مرودشت تخت  کل 160 662 52
 احداث بیمارستان   داراب کل تخت 160 66 19
 احداث بیمارستان میانرود شیراز تخت کل 700   0

 تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی )شیراز( مترمربع 98000 477 35
 تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی )فسا( مترمربع 21500 32 5
 تامین فضای آموزشی و کمک آموزشی )جهرم( مترمربع 28800 145 9

تامین فضاهای پژوهشی)محمد رسول اهلل ( )سطح  مترمربع 12000 138 50
 استان(

 احداث بیمارستان نی ریز تخت 120 35 80
 احداث بیمارستان  تختخوابی جویم تخت 32 500 15
 جمع  تخت 3776 6708 
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 و ورزشی فرهنگیآموزشی،  بخش

 توضیحات 99سال  92سال  واحد شاخص عنوان

= نفر  1000استاندارد برای    100 70 مترمربع سرپوشیده به ازاء هزارنفر جمعیتفضاهای ورزشی 
 مترمربع104

= نفر  1000استاندارد برای    238 170 مترمربع فضاهای ورزشی روباز به ازاء هزارنفر جمعیت
 مترمربع363

 نفر= 1000 استاندارد برای  14 12 مترمربع به ازاء هزار نفر جمعیت هنریفضاهای فرهنگی و 
 مترمربع12.3

نفر =  1000استاندارد برای  15 14 متر مربع مساحت کتابخانه های عمومی به ازاء هزار نفر جمعیت
 مترمربع17.6

  20 18 مترمربع دانشجو هر ازاء به آموزشی کمک و آموزشی فضاهای

  3 2 مترمربع دانشجو هر ازاء به و ورزشی فرهنگی رفاهی فضاهای

  نفر 23.5 تراکم استاندارد=  20 23 نفر دانش آموز در کالس در کلیه مقاطعتراکم 
  18873 8357 متر مربع تخریب و بازسازی مدارس

 

 ، ورزشی و آموزشیفرهنگیهای در حوزه به بهره برداری رسیده پروژه های 

  

 

 میلیارد ریال

  
  
  
  
  

 اعتبار هزینه شده  سال بهره برداری عنوان پروژه

 2000 1397 هزار نفری پارس50ورزشگاه 

 70 1397 استخر ممسنی

 45 1399 مجتمع فرهنگی هنری سعادت شهر

 43 1399 مجتمع فرهنگی هنری خنج

1399-1392 (1392-1399) در مقاطع مختلفکالس آموزشی 2842احداث و بهره برداری تعداد  2273 

 70 1399 موزه ممسنی

 30 1395 موزه نی ریز

 100 1399 سلف سرویس( -برق و الکترونیک-فاز اول دانشگاه صنعتی)دانشکده هوا و فضا

 4631 جمع
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 و ورزشی ، آموزشیفرهنگیهای در حوزه  اجرا دستدر پروژه های 

 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی )درصد( اعتبار هزینه شده عنوان پروژه
 98 270 مجموعه ورزشی پارسیان المرد

 85 620 نفری حسینی الهاشمی6000سالن سرپوشیده 
 85 70 مجموعه ورزشی محبی گراش

 47 290 موزه منطقه ای فارس
 23 240 تاالر مرکزی شیراز

 80 27 مجتمع فرهنگی هنری خرامه
 95 19 مجتمع فرهنگی هنری المرد
 60 18 مجتمع فرهنگی هنری رستم

 35 20 مجتمع فرهنگی هنری سپیدان
 85 15 کتابخانه مرکزی داراب 

 72 17 کتابخانه مرکزی الر
 30 20 کتابخانه مرکزی کازرون 

 70 469 ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز
 85 60 پژوهشکده پتروشیمی و نفت    

 75 368 استخر دانشگاه صنعتی شیراز
 77 150 دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

 95 92 مجتمع کالسها دانشگاه صنعتی شیراز
  2765 جمع
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 بخش گردشگری

و مرکز میلیارد ریال(   130)مبلغ قرارداد واگذاری:  مشاهیر واگذاری پروژه های باغ موزه -

به سرمایه گذار  1396در سال میلیارد ریال(  54)مبلغ قرارداد واگذاری:  فرهنگی هنری سعدی

در حالیکه پیشرفت فیزیکی پروژه ها کمتر از  BOTبخش خصوصی از طریق قرارداد 

درصد و به حالت نیمه تعطیل درآمده بود؛ با فعالیت بخش خصوصی پیشرفت فیزیکی 30

 درصد رسیده است. 98و  75به ترتیب به  1399پروژه های فوق در سال 

م گردشگری استان از جمله بهشت احداث و ساماندهی زیرساخت های مه -

، سد  )مرودشت(دشتکروستای ،  )سپیدان(، آبشار مارگون )مرودشت(گمشده

تفرجگاه و  (داراب)چشمه گالبی و خرتنگ  ،، منطقه تنگ رغز )مرودشت(درودزن

 ریال میلیارد 105با اعتباری بالغ بر  (بوانات)پیرکدویه 

 فارس)بیشاپور ، فیروزآباد ، سروستان(.ثبت جهانی محور ساسانی استان  -

راه اندازی پروژه جامع فروش بلیط الکترونیکی اماکن میراثی و گردشگری استان فارس -

 بعنوان پایلوت در کشور.

 ثبت آباده به عنوان شهر جهانی منبت در حوزه صنایع دستی.-

 ثبت شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی -
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در دوازدهم در دولت های یازدهم و  بخش خصوصی افتتاح شدهمهم های پروژه

 بخش گردشگری

 بهره برداریسال  تعداد تخت عنوان پروژه
گذاری شده در مبلغ سرمایه

 ریال( میلیاردپروژه) 

 400 1397 163 هتل بین الحرمین شیراز

 728 1392 316 هتل بزرگ شیراز

 420 1394 160 هتل زندیه 

 228 1398 100 هتل شیرازیس

 64 1392 132 هتل کریمخان

 54 1393 96 هتل رویال

 52 1395 72 هتل نصیرالملک

 39 1395 60 هتل کیوان 

 29 1397 60 هتل وکیل 

 17 1397 28 ون هتل ریت

 90 1393 50 هتل الیزه 

 48 1396 55 هتل قوام

 19 1398 36 هتل درباری

 6 1397 30 هتل یورد

 2194  1358 جمع

 

 

 

 

 

 



18 

 

 و صنعت و معدن منابع طبیعی ،بخش کشاورزی

 کشاورزی  -

 تغییرات 99سال  92سال  واحد شاخص عنوان
 599 724 125 هکتار سطح گلخانه و سایبان

 5510 112078 106568 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی
 12040 113840 101800 هکتار احداث شبکه های فرعی آبیاری

متر  میلیون طرح های تامین آب
 8 44 36 مکعب

 76349 301816 225467 هکتار آبیاری تحت فشار
 52 80 28 واحد واحد های به بهره برداری رسیده صنایع تبدیلی

میلیون متر  اجرای طرح های آبخیزداری
 49 313 264 مکعب

 875947 1019147 143200 هکتار ممیزی اراضی )کاداستر(
 193990 901800 707810 تن کل تولیدات دامی

 1.4 7.2 5.8 تنمیلیون  تولیدات زراعی

 5896 347036 341140 تن خرید تضمینی گندم

 

 : شرکت شهرکهای صنعتیصنعت و معدن

 تغییرات 98سال  92سال  واحد شاخص عنوان

 4  71 67 واحد بهره برداری از شهرک یا ناحیه آماده واگذاری
نواحی  واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک ها و

 صنعتی
 1773  3299 1526 واحد

 16966   37706 20740 نفر میزان اشتغال ایجاد شده
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 : سازمان صنعت معدن و تجارتصنعت و معدن

 تغییرات 98سال  92سال  واحد شاخص عنوان
 95 287 192 تعداد پروانه بهره برداری صنعتی
 38713 40984 2271 ریال (سرمایه گذاری) میلیارد  پروانه بهره برداری صنعتی
 2497 4797 2300 اشتغال پروانه بهره برداری صنعتی
 329 690 361 سرمایه گذاری) میلیارد ریال ( پروانه بهره برداری معدنی

 3084 5409 2325 استخراج ساالنه ) هزار تن ( مجوز برداشت

 334 382 48 میلیارد ریال حقوق دولتی وصولی

 

  رسیدهبهره برداری به سدهای 

 میلیارد ریال

 عنوان پروژه
تنظیمی  آب حجم 

 )میلیون مترمکعب(
 اعتبار هزینه شده  سال بهره برداری

 528 93 96 سد رودبال

 985 98 30.35 سد چشمه عاشق

 1513  126.35 جمع

 

  در دست اجراسدهای 

 میلیارد ریال

 عنوان پروژه
تنظیمی آب حجم 

 )میلیون مترمکعب(
 اعتبار هزینه شده  پیشرفت فیزیکی )درصد(

 884 60 145 سد کوار

 2135 89 67.9 سد هایقر

 2368 63 192.6 سد نرگسی

 5387  405.5 جمع
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 شبکه های آبیاری و زهکشی در دست اجرا

 میلیارد ریال

 هکتار عنوان پروژه
پیشرفت فیزیکی 

 )درصد(
 اعتبار هزینه شده 

 644 95 4400 تنگ براقشبکه آبیاری و زهکشی 

 272 78 112000 شبکه آبیاری و زهکشی درودزن

 431 83 13000 شبکه آبیاری و زهکشی تنگاب

 326 80 10700 شبکه آبیاری و زهکشی سیوند

 342 68 17000 شبکه آبیاری و زهکشی کوار

 222 44 16450 شبکه آبیاری و زهکشی رودبال

 101 51 27000 شبکه آبیاری و زهکشی قیر

 2338  200550 جمع کل

 

 شاخص های کلی فصل منابع آب

 شاخص های توسعه
واحد 

 سنجش
 تغییرات 99سال 92سال 

پر و مسلوب المنفعه نمودن 
 چاههای غیر مجاز

میلیون متر 
 مکعب

350 1354 1004 

تجهیز چاهها به ابزار اندازه 
 گیری هوشمند

 9883 13131 3248 دستگاه

طریق ظرفیت تامین آب از 
 سدهای بزرگ

میلیون متر 
مکعب در 

 سال
1471 1677 206 

میلیون متر  حجم مخازن سدها
 مکعب

2640 2936 296 

میلیون متر  حجم آب تنظیمی سدها
 مکعب

1614 1765 151 
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 و ... حمل و نقل ،عمران شهری، روستایی 

 تغییرات 99سال  92سال  واحد شاخص عنوان

 0  0 0 کیلومتر طول آزاد راه
 708  1727 1019 کیلومتر طول بزرگراه

 619  5490 4871 کیلومتر طول راه های اصلی و فرعی
 0  505 505 کیلومتر طول خطوط ریلی

 411905 3607522 3195617 نفر جمعیت تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی شهری

  99.7 97.2 درصد درصد جمعیت شهری برخوردار از آب شرب سالم

 128302 1245909 1117607 نفر پوشش آب شرب سالم و بهداشتی روستایی جمعیت تحت

  86.9 79.8 درصد درصد جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب سالم

جمعیت تحت پوشش شبکه های جمع آوری فاضالب 
 شهری

 791037 1624166 833129 نفر

درصد تحت پوشش جمعیت شهری از شبکه جمع آوری 
 فاضالب

  44.9 25.3 درصد

جمعیت تحت پوشش شبکه های جمع آوری فاضالب 
 روستایی

 1400 1400 0 نفر

نسبت روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده به کل 
 روستاهای دارای طرح هادی  *

  54.82 36.46 درصد

نسبت واحدهای مقاوم سازی شده روستایی به کل واحد 
 های مسکونی موجود **

  56.8 45.7 درصد

 126 3280 3154 روستا )واجد شرایط( برق دار شدهروستاهای 

  90 85 درصد  درصد روستاهای برخوردار از برق

 1439 2117 678 تعداد )واجد شرایط(روستاهای گازرسانی شده

  91 29.5 درصد درصد روستاهای گازرسانی شده 

 25 105 80 تعداد شهرهای گازرسانی شده

  93 71 درصد درصد شهرهای گازرسانی شده
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 تغییرات 99سال  92سال  واحد شاخص عنوان
 14478 29743 15265 کیلومتر شبکه گاز اجرا شده

 4055 8491 4436 تعداد مشترکین صنعتی

 69 286 217 تعداد جایگاه های بنزین

   16 129 113 تعداد CNGجایگاه های 

 

طرح روستا  1264، در  1398سال تا پایان خانوار استان،  20روستای باالی 2328از مجموع    *

روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم طرح  481که از این تعداد،   هادی اجرا شده است

 هادی آنها اجرا شده است.

 64207که  ، مقاوم سازی شده استروستایی واحد239121تعداد   1398تا پایان سال   **

 واحد آن در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.

 

 

 اصفهان -پروژه آزاد راه شیراز

 دستگاه اجرایی: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه راه

 کیلومتر 220حدود  :طول مسیر

 میلیارد ریال 18200هزینه شده: اعتبار 

 میلیارد ریال. 21800  اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه:

 درصد 84.5 پیشرفت فیزیکی پروژه:  

 یافته  کاهشکیلومتر 135با اجرای این پروژه فاصله مرکز دو استان فارس و اصفهان حدود 

 کند.ساعت کاهش پیدا می 2و زمان سفر نیز حدود 
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 )راه و حمل ونقل(به بهره برداری رسیده های پروژه

طول کل  عنوان پروژه 
 مسیر)کیلومتر(

 )  بهره برداری شده طول
 کیلومتر ( 

اعتبار هزینه 
 شده 

 )میلیارد ریال(
 سال بهره برداری 

 سال  8طی  3540 118 290 کهگم  -داراب  -فسا  -شیراز 
 سال  8طی  500 20 20 کمربندی آباده 

 سال  8طی  1200 48 100 سپیدان  -شیراز 
 سال  8طی  420 14 55 الر  -جهرم
 سال  8طی  1100 43 270 فیروزاباد  -کوار

 سال  8طی  1950 78 200 قطرویه -استهبان  -فسا
 سال  8طی  2100 70 160 جهرم  -شیراز 

 سال  8طی  1320 44 45 درودزن  -مرودشت
 سال  8طی  810 27 100 داراب-محور قدیم فسا 

 سال  8طی  780 26 153 یاسوج -اقلید  -سورمق
 سال  8طی  720 24 100 قیر -فیروزآباد

 سال  8طی  400 20 20 درب قلعه  -ایج
 سال  8طی  780 26 70 قیر  -جهرم  -فسا 

 سال  8طی  750 30 80 خرامه  -شیراز 
بابامیدان  -قائمیه -کنار تخته -برازجان

 و شیراز دشت ارژن 
 سال  8طی  2150 97 284

 سال  8طی  420 14 36 کمربندی شیراز 
 سال  8طی  350 17 87 خان زنیان  -زرقان 
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طول کل  عنوان پروژه 
 مسیر)کیلومتر(

 

  بهره برداری شده طول
 ) کیلومتر ( 

اعتبار هزینه 
 شده 

 )میلیارد ریال(
 سال بهره برداری 

 سال  8طی  300 12 58 بوانات -مزایجان -کره ای-ارسنجان 
 سال  8طی  1470 49 171 فیروزآباد  -فراشبند -کازرون

 سال  8طی  400 20 45 دهکویه -گلکویه 
 -خرامه  -ارسنجان  -سعادت شهر 

نیریز  -باب انار و استهبان  -سروستان 
 آباده طشک ارسنجان 

 سال 8طی  2000 96 159

 سال  8طی  1120 75 75 توتک  -سوریان
 سال  8طی  240 12 67 استهبان  -ایج -داراب
 سال  8طی  900 40 108 نیریز  -خرامه 
-الر-جهرم محور دوم باند احداث

 بندرعباس
 سال 8طی  540 27 204

 – الر محور اصلی راه احداث
 (دوم باند احداث بصورت)بستک

 سال 8طی  140 7.5 68

-الر محور دوم باند از برداری بهره
 گراش

 سال 8طی  75 5 13

-گراش محور دوم باند از برداری بهره
 اوز

 سال 8طی  300 14 14

 سال 8طی  200 6 7 الر غربی کمربندی بزرگراه احداث

 سال 8طی  45 3 3 منصورآباد-جویم بزرگراه

 دوراهی-المرد فرعی راه بهسازی
 (اشکنان-آباد رکن)آبکنه

 سال 8طی  540 27 85

 دارالمیزان- مهر محور اجرای
 ( دار گله - مهر حدفاصل)

 سال 8طی  170 25 65

 فرعی محور تبدیل اجرای و مطالعه
 (بیرم ورودی) اصلی راه به المرد-الر

 سال 8طی  40 3 48

 سال 8طی  60 2.5 37 احشام - عالمرودشت دوم باند احداث
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طول کل  عنوان پروژه 
 مسیر)کیلومتر(

 

  بهره برداری شده طول
 ) کیلومتر ( 

اعتبار هزینه 
 شده 

 )میلیارد ریال(
 سال بهره برداری 

 و خنج-المرد محور نوسازی و بهسازی
 دار گله عالمرودشت

 سال 8طی  940 10.5 183

 دارالمیزان- مهر محور اجرای
 ( دارالمیزان - دار گله حدفاصل)

 سال 8طی  990 40 65

 سال 8طی  520 68 68 خنج-قیر- فیروزآباد راه بهسازی

 فرعی محور تبدیل اجرای و مطالعه
 اصلی راه به المرد-الر

 سال 8طی  90 6 48

 چک-گراش فرعی  مسیر احداث
 (زیارت کنار)چک

 سال 8طی  120 7 35

 درزوسایبان فرعی راه تکمیل و احداث
( بندرعباس-سیرجان بزرگراه به اتصال)
 متری 300 آبنمای اتمام و

 سال 8طی  75 5 17

-دهکویه فرعی راه احداث
 (آباد حاجی-الر)گلکویه

 سال 8طی  150 10 15

 سال 8طی  20 12 37 (یک قطعه) کورده - باغان فرعی راه

  30735 1298.5 3765 جمع
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 (راه آهن)  در دست اجراپروژه های 

 میلیارد ریال

 عنوان پروژه 

اعتبار 

هزینه شده 

 تاکنون

اعتبار هزینه شده 

 هایطی سال

 98-1392 

اعتبار مورد 

نیاز جهت 

 تکمیل پروژه 

 فیزیکی )درصد( پیشرفت

 98سال   92سال  

 645عسلویه )بطول  -بوشهر -راه آهن شیراز
 کیلومتر(

2840 2120 150000 4.5 10.41 

 22.8 15000 6395 8000 کیلومتر( 274یزد )بطول  -راه آهن اقلید

 

75 

شیراز  -فسا -استهبان -نی ریز-راه آهن گلگهر
زادمحمود –جهرم و داراب  -و آنتنی داراب
 کیلومتر 639جمعا به طول 

2093 1400 72000 5.4 17.5 

   237000 9915 12933 جمع

  

 

 پروژه مترو )شیراز(

 میلیارد ریال

 عنوان 
 پیشرفت فیزیکی )درصد(

 اعتبار هزینه شده 

 پیوست قانون
فروش اوراق مشارکت)با 

 98سال  92سال  % دولت(50سهم 

 8950 5860 98 65 خط یک

 4120 130 65 0 خط دو

 13070 5990 جمع
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 )آب( رسیدهبهره برداری به پروژه های 

  

 

 میلیارد ریال

  
  
  
  
  

 عنوان پروژه
سال بهره 

 برداری
 اعتبار هزینه شده 

 26 1392 متر مکعبی سرسره صدرا10000مخزن 

 2 1393 متر مکعبی صدرا3000مخزن 

 34 1393 مترمکعبی چمران15000مخزن 

 52 1398 شرق صدرا متر مکعبی15000مخزن 

 1399 * )فاز یک( شیراز 2فاضالب شماره  تصفیه خانه
ریال میلیارد  948

میلیون یورو29.4و  

 286 1397 ایجاد تاسیسات فاضالب شهر استهبان 

 488 1397 ایجاد تاسیسات فاضالب شهر جهرم 

 364 1398 ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نورآباد 

 70 1395 آبرسانی به شهر ایزخواست 

 80 1395 آبرسانی به شهر خرامه 

 40 1392 آبرسانی به شهر اقلید 

 76 1398 آبرسانی به مجتمع روستاهای دادین شهرستان کازرون

 35 1398 روستای رامجرد و درودزن شهرستان مرودشت 16برسانی به آ

  48 1398 روستای چهارطاق و کالکلی شهرستان جهرم به آبرسانی

  51 1398 روستای تم شولی شهرستان نی ریز به آبرسانی

  148 1394 فال و ارودان شهرستان مهر به روستای آبرسانی

  42 1398 پسکوه جلیل شهرستان رستم روستای  به آبرسانی

  10 1395 روستای مبارک آباد شهرستان پاسارگاد به آبرسانی

  33 1398 سپیدانروستاهای خفری ، چهارمور و آبگرم شهرستان  به آبرسانی
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 عنوان پروژه
سال بهره 

 برداری
 اعتبار هزینه شده 

 
 33 1393 روستای فداغ شهرستان گراش به آبرسانی

  31 1398 روستای بیشه زرد شهرستان فسا به آبرسانی

  47 1394 روستای قدمگاه ارسنجان به آبرسانی

  9 1396 روستای صحرای باغ شهرستان الرستان به آبرسانی

 110 1398 روستای دهنو و زرک شهرستان زرین دشت به آبرسانی

میلیارد ریال  3063 جمع 

میلیون یورو 29.4و   

 

ات فاضالب شهری برخوردار شده درصد از جمعیت شهری شیراز از تاسیس 30با افتتاح این طرح *
شهری سال درصد تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب 45درصد جزئی از  30اند. )البته این 

 می باشد( 1399
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 )آب(  در دست اجراپروژه های 

 میلیارد ریال

 اعتبار هزینه شده  عنوان پروژه 
اعتبار مورد نیاز 

 جهت تکمیل پروژه 

پیشرفت 

  )درصد(فیزیکی

 70 3700 4573 آبرسانی به شیراز خط دوم 
 75 2450 1042 از سد رودبال آبرسانی به داراب و زرین دشت

 95 1200 1550 از سد سلمان فارسی آبرسانی به جهرم

 68 870 1854 از سد رودبال آبرسانی به فسا و استهبان

 73 300 349 های سیونداز چاه آبرسانی به ارسنجان و سعادت شهر
 76 500 526 تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا

ریال میلیارد237   (2شیراز )فاز  2تصفیه خانه فاضالب شماره
 میلیون یورو12.6و

1050 

** 
99 

 56 1300 458 ایجاد تاسیسات فاضالب کازرون

 39 600 192 ایجاد تاسیسات فاضالب سپیدان

 25 1450 277 ایجاد تاسیسات فاضالب فسا

 38 1350 191 ایجاد تاسیسات فاضالب داراب

 50 1250 157 ایجاد تاسیسات فاضالب نی ریز

 52 1250 148 ایجاد تاسیسات فاضالب آباده

 45 1150 124 ایجاد تاسیسات فاضالب فیروزآباد

 جمع

میلیارد  11678

ریال و 

میلیون یورو12.6  

18420  

 میلیارد ریال مربوط به دیون فاز یک پروژه است 210از این رقم مبلغ **
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 اقتصاد مقاومتی

 به بهره برداری رسیده  طرح های   

 ریال میلیاردبه  مبالغ ریالی

سال بهره  پروژهعنوان 

 برداری

 نفر-ایجاد شده اشتغال اعتبار هزینه شده

  ارزی )دالر( ریالی

توسعه مجتمع صنعتی ذوب آهن 

 پاسارگاد 

 2000  26000 1398 آهن اسفنجی
  25000 1399 گندله

 1270  20670 98 شرکت کربنات سدیم کاوه فیروزآباد

شهرک صنعتی ملوسجان  –توسعه نوین آبان فن آور سپیدان 

 ) تولید مبدلهای حرارتی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی (
97 1047  439 

 560  36400 98 فوالد نی ریز ) آهن اسفنجی (

 374  3985 96 سیمان خاکستری  نی ریز

 28  223 96 شرکت تابان انرژی برق ایرانیان –پنل های خورشیدی شیراز 

 750  186000 99 جنوبمجتمع صنایع آلومینیوم 

 450  1399 95 توسعه کاشی پاسارگاد سرام 

 300  250 89 توسعه کاشی صدیق سرام

 200  24689 97 توسعه پتروشیمی شیراز

 230  814 95 کاشی پردیس آباده

 232  113 93 تولیدی ،صنعتی باالن صنعت

 100  161 93 صنعتی تیر و ستون پارس

 287  861 98 کیمیا)پارس توسعه (توسعه فاتح صنعت 

 213  498 95 توسعه رینگ اسپرت نی ریز

 173  657 95 سیمان سپهر قیرو کارزین

 530  105 95 کیمیا الیاف

 70  2000 98 شرکت شایان دیزل صنعت پارس

 65 میلیون دالر 11 1200 98 شرکت آرای سان رونیکا

 30  1037 97 بهسازان توسعه آرمان)بتا(

 8301 میلیون دالر 11 333109 جمع
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 طرح های مهم در دست اجرا

 ریال مبالغ ریالی به  میلیارد

پیشرفت فیزیکی  اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل اعتبار هزینه شده عنوان پروژه

 ارزی ریالی ارزی ریالی )درصد(

توسعه مجتمع صنعتی ذوب آهن 

 کنسانتره-پاسارگاد 

8000 

 
0 2000 

0 
40 

 97 0 70 0 3200 صدف سرام  استقالل آباده کاشی

 85 0 1100 0 6000 فارس زاگرس کاغذ شرکت احداث

 91 0 1340 0 6000 توسعه کربنات سدیم کاوه فیروزآباد

 97 0 - 0 124200 پاالیش سپهر پارسیان مهر

 65 0 1000 0 1200 پاالیشگاه پترو پیمان دانا

 54 0 1500 0 200 توسعه سیمان الرستان

 28 میلیون دالر 21 2000 0 1000 انتقال سیمان فارس به خرامه

 35 0 1750 0 400 پتروگاز دالین

میلیون 35 2500 توسعه فوالد نی ریز)انواع شمش(

 یورو

 45 میلیون یورو 215 4000

 6 میلیون یورو 128 0 0 0 گوهر فرزانگان خرامه

فاز چهارم توسعه شرکت مجتمع صنعتی 

 پاسارگادذوب آهن 

 15 میلیون یورو 63 3000 0 3000

 و میلیون دالر 21 17760 35 155700 جمع

 میلیون یورو 406

 

 

 

 

 


