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 پیشینه تاریخی و فرهنگی

فارس یکی از کهن ترین مراکز تمدن بشری است. نقش های برجسته ای که در سینه کوهها و صخره ها 

کنده شده، ظروف سفالی پرنقش و نگار در تپه های پیش از تاریخ، آثار معماری بس زیبا و شگرف، صدها 

 های علمی، گواه این تمدن کهن است. مسجد، برج و بارو و سایر آثار بدست آمده در کاوش

های صنایع ادوار پیش از تاریخ مربوط به حدود شش هزار سال قبل، نقش برجسته آثار هنری و نمونه

های فارس مربوط به چهار هزار سال پیش، تخت جمشید، پاسارگاد، آثار دوران  دوران عیالمیان در کوهستان

برج نورآباد از آثار منحصر به فرد دوره اشکانیان و آثار دوران هخامنشی در حدود قرن ششم قبل از میالد، 

ساسانیان که در اغلب شهرستان های فارس پراکنده است، نشان از پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ این منطقه 

 دارد. 

بر اساس مدارک موجود، پارس یکی از اقوام آریایی است که در قسمت جنوبی ایران سکونت اختیار 

کردند و نام خود را بر این سرزمین نهادند. این کلمه بعدها به تمامی کشور ایران اطالق گردید و به صورت 

زبان های غیر ایرانی راه یافت.  پرشیا در زبان انگلیسی و پرس و یا پرشین در زبان فرانسه و با کمی اختالف به

 فارس معرف پارس است که امروز به این استان اطالق می گردد. 

 صنایع دستی

رشته گوناگون صنایع دستی فعالیت می کنند که بخشی از آن  58صنعت گران استان فارس در بیشتر از 

ی هفت رنگ، قلم زنی، روی فلزات، عبارتند از:قالی بافی، گبه بافی، گلیم بافی، خاتم سازی، منبت کاری، کاش

رنگرزی گیاهی، سفالگری، گره چینی، چاقوسازی، رودوزهای سنتی، جواهرسازی، مینیاتورسازی، خراطی، 

ترین  از مهم گبهو  گلیم، قالیتذهیب، معرق و..که نقش مهمی در تولید صنایع دستی کشور بازی می کنند. 

و پس از آن  خاتم کاریو  خاتم سازی، خاتمشوند، پس از آن باید از  صنایع دستی استان محسوب می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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کاشی هفت و  کاشی معرق، سرامیکو  سفالو  بچو، نقاشی روی منبت کاری چوب، چوبروی  کاری معرق

سازی، تذهیب و  )نگارگری، گل و مرغ نگارگریو  طراحیهای رایج در استان فارس  یاد کرد. از رشته رنگ

تشعیر( است. رنگرزی گیاهی و استفاده از مواد ملونه طبیعی در رنگرزی خامه و ابریشم نیز کاری پررونق در 

یاد کرد. از  نقرهروی  قلمزنیتوان از آثار  نیز می فلزو هنرهای مرتبط با  فلزکاریاستان فارس است. در زمینه 

سازی، پیکرتراشی،  محلی، عروسکهای  توان به دوخت لباس رایج در این استان می صنایع دستیهای  سایر رشته

 کشی فرش و گلیم اشاره کرد.  های سنتی، بافتنی، نقشه ، رودوزینمدمالی

ز جمله آنها نقاشی پرندگان، گل، ها کاربرد دارد. ا نوعی دیگر از هنرهای دستی در معماری ساختمان

 الملوک خانه زینت، نارنجستان قوامهای قدیمی نظیر  های بسیاری از عمارت شاخه درختان و فرشتگان بر سقف

وجود دارند.  باغ ارمو  آباد باغ عفیفهای  های هفت رنگی که در عمارت شوند و همچنین کاشی دیده می

های  درب و پنجرهخورند.  به چشم می شاهچراغهایی مانند  که در امامزاده کاری منبتو  بری گچو  کاری آینه

و طرح  فرنگی آباده عمارت کالهو کارهای دستی در  مسجد نصیرالملکهای قدیمی مانند  چوبی در ساختمان

 هم از این دست هستند.  ریز مسجد کبیر نی

استان فارس رواج دارد.  شهرهایو نیز در  روستاییو  عشایریتولید انواعی از صنایع دستی در مناطق 

بافی  بافی و جاجیم بافی و گلیم شود. خیمه و روستاها به وسیله زنان بافته میها  بافی بیشتر در بخش بافی و گبه قالی

 های قشقایی رایج است.  ها و تیره بافی در میان عشیره و تنچه

. رایج است شیرازدر  سازی رنگ کاشی هفتو  سازی شیشه، کاری منبت، زنی قلم، کاری نقره، کاری خاتم

و  حصیربافی، سبدبافیو  استهباندر  سازی کاشیو  سازی سرامیک، کاری سفال، آبادهدر  افیب گیوهو  کاری منبت

، طالسازی، و کاری خاتممشهور است.شهر شیراز محل آثار دوران کهن ایران، با داشتن  کازروندر  بوریابافی

نظیر است و ظرافت و هنر را در  این شهر بی خاتمکاری محل معتبری برای خرید سوغات این استان است.  نقره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
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عشایری استان فارس رنگ و بوی آمیختگی با  جاجیمو  گلیم، قالیتوان مشاهده کرد.  شده می هر قطعه ساخته

 آید.  های اصلی این استان به شمار می طبیعت دارد و در زمره سوغات

 مفاخر 

محیط مساعد فارس در ادوار گوناگون ، دانشمندان ، سخنوران و نویسندگان بزرگی را در دامان خود 

است که آثار جاویدان آنها ، میراث علمی و ادبی ایران بشمار می روند. از شمار این بزرگان می توان پرورانده 

به سعدی ، حافظ ، سیبویه ، مالصدرا ، منصور حالج ، وصال شیرازی، قطب الدین شیرازی، فرصت شیرازی، 

سیمین دانشور، دکتر ریزی، مهدی حمیدی، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، میرزای شیرازی، احمد نی

 صورتگر و شهید دستغیب اشاره نمود. 

 

  :خالصهبطور استان فارس ی هابرخی قابلیت

 بخش کشاورزی

 مقام دوم کشور در تولید محصوالت کشاورزی

 درصد کل محصوالت کشاورزی کشور 10تولید 

 رتبه اول تولیدات باغی کشور

 رتبه دوم تولیدات زراعی کشور

 دامی کشوررتبه پنچم تولیدات 

 رتبه اول در تولید انگور، بادام، لیمو ترش، لیمو شیرین ، انار، انجیر، لوبیا، گوجه فرنگی و گوشت قرمز.

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85
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 بخش صنعت، معدن و تجارت

 کشور نسوز خاک استخراج میزان درصد کل 90 تولید با کشور در نسوز خاک استخراج اول رتبه

 کشور تزئینی سنگ درصد 20 تولید با کشور تزئینی سنگ تولید اول رتبه

 نمک سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ ساختمانی، سنگهای غنی ذخایر وجود

 ترانس نیرو ، قطعات صنایع الکترونیک، صنایع بخش در بزرگ کارخانه های استقرار

 باریت و روی سرب، مس، کبالت، کرومیت، نظیر ارزشمند معدنی مواد نوع 37 شناسایی

 

 گردشگریبخش میراث فرهنگی و 

 پاسارگاد باغ و ارم باغ پاسارگاد، جمشید، تخت قبیل از جهانی ثبت دارای تاریخی اثر 4 وجود

 تاریخی اثر 2891 با ملی شده ثبت تاریخی آثار تعداد در کشور اول رتبه

 فارس. استان در گردشگری بودن چهارفصل و گوناگون های اقلیم وجود ، طبیعت تنوع

 هم. کنار در طبیعی و تاریخی جاذبه صدها وجود

 استان. در مذهبی گردشگری نقش برجسته و بیت اهل حرم سومین و متبرکه بقاع وجود

 گسترده. پروازی شبکه و اقامتی امکانات همچون مناسب گردشگری زیرساختهای وجود

 استان. در روستایی  عشایری گردشگری اهمیت و گوناگون اقوام حضور و فرهنگی تنوع

 

 درمان بخش بهداشت و

 تخصصی. و فوق تخصصی های رشته کلیه در کشور جنوب پزشکی علوم قطب

 خاورمیانه. سطح منطقه در المعده لوز و کبد پیوند جمله از اعضاء پیوند قطب
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 ایرانی. پزشکان ترین پرآوزه و متبحرترین از مندی بهره

 دریافت جهت فارس خلیج حوزه عربی به کشورهای نزدیک پزشکی مرکز مجهزترین و ترین نزدیک

 پزشکی. توریسم و سالمت خدمات گردشگری

 

 بخش انرژی

 در مترمربع بر ساعت کیلووات 5/2 - 5/4 تابشی انرژی با سال، در تابش متوسط ساعت 3400 از برخورداری

 روز.

 استان. مختلف نقاط از سراسری گاز لوله خط چهار عبور

 نفت و المرد آغاروداالن،پارسیان گاز و نفت میادین جمله از استان در گاز و نفت توجه قابل منابع وجود

 سروستان.

 طبیعی. گاز از ارزش افزوده با محصوالت تولید امکان نتیجه در و گازی خوراک با شیراز پتروشیمی وجود

 

 بخش حمل و نقل

 کشور. جنوب به شمال کریدور مسیر در گرفتن قرار

 کاال. ترانزیت اصلی مسیرهای از عنوان یکی به خوزستان و هرمزگان بوشهر، های استان با همجواری

 فرودگاههای بین در چهارم جایگاه و های کشور استان بین در شیراز دستغیب شهید فرودگاه دوم جایگاه

 کاال. هوایی ونقل حمل لحاظ به کشور

 خارجی. و داخلی مسافری و باری آهن راه وجود
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 شهرک های صنعتی

 واگذاری. آماده صنعتی شهرک 61 وجود

 مخابرات، اینترنت، فاضالب، خانه تصفیه گاز، برق، راه، آب، :قبیل از امکاناتی به سریع و آسان دسترسی

 تاکسی نشانی، درمانگاه، آتش اجتماعات، سالن مسجد، نمایشگاه محصوالت، رستوران، نگهبانی، باسکول،

 .شهرک صنعتی در ... و بیمه پست، تلفنی،

 منابع طبیعی، زیست، محیط :قبیل از متعدد های و سازمان ادارات از جداگانه مجوز کسب به نیاز عدم

 امور اجتماعی، و کار ترابری، و راه ثبت، خاکشناسی، میراث فرهنگی، اراضی، امور برق، آب، کشاورزی،

 ... و ها شهرداری

 

 منطقه ویژه اقتصادی شیراز

 1300 وسعت در شیراز، شهر شرقی جنوب در و دریا سطح از متر 1460 ارتفاع با منطقه اراضی گرفتن قرار

 فاز. 5 به شده هکتار، تقسیم

 های جاده و آهن راه خط و شیراز المللی بین فرودگاه مجاورت در شدن واقع و شیراز شهر کالن به نزدیکی

 ترانزیتی.

 بسته. مدار های دوربین و منطقه پلیس نیروهای استقرار با منطقه در مناسب امنیت ایجاد

 سبز، فضای آسفالت، سازی، محوطه روشنایی معابر، نوری، فیبر تلفن، گاز، برق، آب، زیرساختهای وجود

 منطقه. دوم و اول فاز اراضی در آتشنشانی گمرک، دیوارکشی، باسکول،

 مترمربع. 1600 مساحت به ایمنی وسایل کلیه به مجهز و استاندارد سرپوشیده انبار 3 وجود
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 انرژی بر المرد منطقه ویژه

 شمال کیلومتری6 فاصله در و المرد شهرستان فارس، استان جنوب در المرد بر انرژی ویژه منطقه شدن واقع

 هکتار. 8500 به نزدیک مساحت در المرد شهر شرق

 هرمزگان. استان اسکله و بندر پارسیان، بر انرژی ویژه منطقه با کیلومتری 30 هوایی فاصله

 و سیکل ترکیبی نیروگاه,آن،سیمان،منیزیم،پتروشیمی دست پایین صنایع و آلومینیوم صنایع استقرار امکان

 منطقه. در فوالد دست پائین صنایع

 جهت بوشهر و فارس،هرمزگان های استان سیاسی و اقتصادی های پتانسیل و ها ظرفیت از استفاده امکان

 توسعه. توسعه

 در واقع فارس خلیج المللی بین فرودگاه به نزدیکی و منطقه مجاورت در المرد المللی بین فرودگاه به دسترسی

 .)عسلویه(پارس انرژی منطقه ویژه
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 :1399سال در  برداری رسیده به بهرههای از پروژه برخی

 

 بخش درمان

 میلیارد ریال 
 اعتبار هزینه شده سال بهره برداری عنوان پروژه

تختی حاج محمود حاج حیدر المرد 124احداث بیمارستان   1399 350 

تخت( 50توسعه بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد )   1399 180 
توسعه بیمارستان پیمانیه جهرم )احداث مرکز تشخیص و  

توسعه بخش -کلینیک ویژه  -غربالگری سرطان و شیمی درمانی

)     بخش آنژیوگرافی و اورژانس هوایی  بیمارستان(-اورژانس

  تخت ستاره دار( 65

1392-1399 155 

تخت  5(    ) توسعه بیمارستان مطهری جهرم)بلوک زایمانی  

دار(ستاره   1392-1399 120 

توسعه بیمارستان امیرالمومنین)ع(گراش)احداث مرکز پیشگیری 

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

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

کلینیک دندان -توسعه اتاق عمل -توسعه بخش اورژانس -آی پی

تخت  22تخت ستاره دار +  21تخت شامل:  43(    )  پزشکی

 بستری( 

1392-1399 540 

پایگاه اورژانس 58احداث   1392-1399 90 

پایگاه  58+  تخت ستاره دار( 91بستری +  تخت 196تخت )شامل  287   جمع

 اورژانس

1435 
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  99در سال  (بخش بهداشت ) به بهره برداری رسیدهپروژه های برخی از 

 میلیارد ریال
پروژهعنوان   اعتبار هزینه شده سال بهره برداری 

ساختمان شبکه بهداشت 3احداث   1392-1399 48 

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

پایگاه سالمت49احداث   1392-1399 250 

خانه بهداشت301احداث   1392-1399 1080 
 8278 جمع
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99در سال  (آموزشی کمک و آموزشی بخش)  رسیده برداری بهره به های پروژهبرخی از   

 میلیارد ریال
 اعتبار هزینه شده سال بهره برداری عنوان پروژه

آموزشگاه بهورزی 3احداث   92-99 60 

-دیتا سنتر-سلف سرویس-توسعه سایت پردیس جهرم)استخر

 34 1399-1392 سالن نمایش(

ورزشی)استخر( دانشگاه علوم تکمیل فاز اول مجموعه پردیس 

 پزشکی فسا
1399 50 

 144 جمع
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 1399در سال  در حوزه های فرهنگی، ورزشی و آموزشیبه بهره برداری رسیده پروژه های 

  

 

 میلیارد ریال

  
  
  
  
  

 اعتبار هزینه شده  سال بهره برداری عنوان پروژه

 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

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

 2531  جمع
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 1399در سال  )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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 :اهم فعالیت ها

 شهرستان استان 36در حال اجرا در های اقتصادی مهم های عمرانی و طرحبازدید از پروژه -

 :با های مستمر نشست نظیر استان، با نهادهای اثرگذار در توسعه تعامل سازنده -

شاهچراغ)ع( )یک جلسه(، فرمانده جلسه(، تولیت آستان مقدس حضرت 2)مرکز استان نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه  

جلسه(، 2، رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان )جلسه( 3) نیروی انتظامی استان فرمانده(، جلسه 2) ستانسپاه فجر ا

نمایندگان  جلسه(،2جلسه(، مدیرکل دیوان محاسبات استان )2مدیرکل بازرسی استان ) جلسه(، 2اطالعات استان )کل مدیر

برنامه( برای تشریح فعالیت های  3های سیمای مرکز فارس )جلسه(، حضور در برنامه 41مجلس شورای اسالمی )استان در 

  .سازمان و عملکرد دولت تدبیر و امید در استان

 

های مهم عمرانی مرحله( بازدید از پروژه 2سفر معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ) -

 :و استان

میلیارد تومان به شرح  740و  4میلیارد تومان آن به شرح صفحه  2/97)به استان اعتبار میلیارد تومان  2/837تخصیص

 برای تکمیل پروژه های عمرانی استان( سه سطر بعد

 کیلومتر( 23طول  میلیارد تومان اعتبار برای چهارخطه نمودن تنگه ابوالحیات )به 140                    

آزاد راه  تکمیل ( برای 1399میلیارد تومان مصوب قانون بودجه  200میلیارد تومان )عالوه بر  300                    

 اصفهان      -شیراز  

 یزد تا پایان دولت  –آهن اقلید  میلیارد تومان( اعتبار مصوب برای تکمیل راه 300تخصیص کامل )                     

میلیارد تومان از محل  4) یلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات مورد نیاز صدا و سیمای مرکز فارسم 15نامه  تفاهم

 نامه تا کنون ابالغ و تخصیص یافته است(. این تفاهم

درصد از اعتبار مورد نیاز برای احداث خط سوم متروی شیراز )در قالب ارائه تضمین برای انتشار اوراق  50تعهد تامین 

 ت(مشارک
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واحد مسکن  3500میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت برای احداث  175میلیارد تومان کمک بالعوض و  105

 محرومین

 هزار زوج جوان  2میلیارد تومان کمک بالعوض برای تامین جهیزیه ازدواج  3

کسب رتبه و های مالیاتی و بانکی آنها  با بدهیبه پیمانکاران عمرانی  های دولتمیلیارد تومان از بدهی 258تهاتر  -

 چهارم کشوری در این زمینه

 

ریزی برای وصول و برنامه 1398میلیارد تومان( درآمدهای مصوب استان در سال  3200) درصد 3/99وصول  -

 1399میلیارد تومان( در سال  4000درآمدهای مصوب استان )

 

پروژه  120ای از های سرمایهین اعتبار از محل اعتبارات تملک داراییهای عمرانی جدید جهت تأمکاهش تعداد پروژه -

  99پروژه در سال  11به  1398در سال 

جای ابالغ تخصیص  پروژه به و میزان پیشرفت فیزیکی های عمرانی استانی بر اساس اهمیتابالغ تخصیص پروژه -

 السّویه  صورت علی هب

های واگذاری پروژه )قانون بودجه  19( و تبصره 2قانون الحاق ) 27ر اجرای ماده معاونت بودجه دکارشناسان فعال  مشارکت -

 به بخش غیر دولتی( عمرانی 

-جلسات شورای برنامهعنوان دستور کار ثابت  هب "ای قانون بودجههای مالی و توسعه استفاده از ظرفیت"لحاظ نمودن موضوع  -

: مولدسازی و ا به انجام تکالیف بودجه ) نمونههای اجرایی برای ملزم نمودن آنهگیری منظم از دستگاهریزی و توسعه و گزارش

 (1399قانون بودجه  12تبصره  – فروش اموال مازاد دولت

تصویب سندهای راهبری و اجرایی آمایش استان در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین و مشارکت فعال در  

 گاه استان فارس در سند ملیتدوین سند آمایش ملی و تبیین جای

 1399سال در  روستا 890 ایبر "مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی"انجام  انتخاب مشاور واجدالشرایط برای فراخوان -

 ؛های مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشوربندی سازمان استان به رعایت زمان ملزم بودن -
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، ابالغ )تا پایان شهریور(عمرانی های  نامه موافقتو  )تا پایان مرداد( ایهای هزینه نامهموافقت ی مبادله ،تنظیم سند اجرای بودجه

 ها، ....( به موقع تخصیص اعتبارات عمرانی برای تسریع در اجرای پروژه

 جاری ای استان تا پایان مهرماه سال انعقاد قراردادهای پژوهشی از محل یک درصد سایر اعتبارات هزینه -

های موردی در زمینه مسائل و موضوعات روز اقتصادی کشور و چاپ گزارش های تهیه شده و ارسال آن به انجام پژوهش -

 ، تحلیل وضعیت نرخ ارز( 19ها )تحلیل نوسانات شاخص کل بورس، اثرات اقتصادی کووید سازمان برنامه و بودجه کشور و استان

 ای سازمان تا پایان شهریورماه سال جاری: با دبیرخانه استانی جلساتو به تعداد قابل قبول موقع  برگزاری به

 6) ...رگروه اجتماعی، فرهنگیکا، جلسه( 9گذاری ) کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه جلسه(،  10) ریزی و توسعهشورای برنامه

رماندهی اقتصاد ستاد ف جلسه(، 3) و ... جلسه(، کارگروه آموزش، پژوهش8) کارگروه زیربنایی، آمایش و ...          جلسه(،

 جلسه(،9) مقاومتی 

 جلسه( 3)توسعه مدیریت استان  و شورای راهبری 

  در سازمان نفر( 6های اجرایی ) مامور از سایر دستگاه ها از طریق کاهش تعداد نیروهای جویی در هزینه صرفه

آوری اطالعات( و افزایش متعارف قراردادهای  ی فن )حوزه درصدی( در مبلغ قرارداد پشتیبانی سازمان 70جویی )کاهش صرفه

 درصد( و تنظیفات )برابر حداقل دستمزد مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 25اجاره خودرو )

 ساماندهی اموال سازمان ) ثبت همه اموال در سامانه مربوطه و تطابق اموال ثبت شده در سامانه با وضع موجود ( 

 یزیکی( معاونین/مدیران در کنار کارکنان آن معاونت/مدیریت استقرار )ف

های اجرایی / فرمانداران / نمایندگان  حضور و مشارکت کارشناسان سازمان در جلسات رییس سازمان با مدیران کل دستگاه

 گیری ها مجلس / ....... / جلسات استانی در راستای تقویت انگیزش و مشارکت کارکنان در تصمیم

 در جهت تقویت مدیریت مشارکتی ها  گیری سازمان در تصمیم نظرات معاونین و مدیراناخذ 
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 شامل: از سازمان برنامه و بودجه کشور،ی استان هاها و پروژهاعتبارات مصوب طرح عالوه براعتبار میلیارد تومان  5/111اخذ  -

  های المرد و مهر میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت 100مبلغ 

  میلیارد تومان برای تغذیه مصنوعی و سد تاخیری تنگ خمار فسا 5/7مبلغ 

  میلیارد تومان برای تصفیه خانه آب شرب فیروزآباد 4مبلغ 

اقتصاد 

 مقاومتی

 نظیر:  اقتصادی مهمو  عمرانیهای تکمیل تعدادی از طرح         -       

 ( رنف 1000میلیارد تومان و اشتغال  2000 گذاریسرمایهات سدیم کاوه فیروزآباد )نبرک 

 نفر(  1200میلیارد تومان و اشتغال  15000 گذاریسرمایهآلومنیوم جنوب المرد ) شمش 

 ( 298میلیارد تومان و اشتغال  4800 گذاریسرمایهفازهای دوم و سوم ذوب آهن پاسارگاد کوار  )نفر 

  میلیارد تومان(،  420 گذاریسرمایهکاغذ زاگرس شیراز )کارخانه درصدی  85پیشرفت 

 نفر(  200میلیارد تومان و اشتغال  1770گذاری )سرمایه پیشرفت پاالیشگاه پارسیان مهر 

 میلیارد تومان(  824گذاری ریز )سرمایهاز دوم کارخانه سیمان خاکستری نیف 

  میلیارد تومان( 34 گذاریسرمایهستاره رز ) 5احداث هتل 

  میلیارد تومان( 25 گذاریسرمایهستاره ) 3هتل 

 

 

اقتصاد 

 مقاومتی

میلیون یورو  4/62و ( ریالیمیلیارد تومان ) 1375با سرجمع اعتباری معادلپروژه اقتصاد مقاومتی استان  17تصویب  -

 1399سال  رماندهی اقتصاد مقاومتی کشور برایدر ستاد فارزی )از منابع ملی( 

آباد شیراز، مدول  هزار متر مکعبی حسین 20صنعتی بزرگ شیراز، مخزن  شهرک 5الب فاز ایستگاه پمپاژ فاض)نظیر:  

 شرکت سیرجان بنیاد مرودشت و ....( هکتاری پنج  ی خانه فاضالب شرق صدرا، گل ی اول تصفیه خانه
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 اقتصاد مقاومتی

، بانکی( بالغ بر گذاری )دولتی، خصوصیبا سرمایه 1399جهش تولید در استان فارس برای سال پروژه  37 تصویب -

میلیارد تومان از منابع  257های دولتی / آورده خصوصی و  تسهیالت بانکی / منابع شرکت میلیارد تومان  1043

های عمرانی جهش تولید  میلیارد تومان( برای پروژه 4/51درصد تخصیص ) 20عمرانی )ملی( بودجه عمومی و اخذ 

  استان

میلیارد  300کاغذ زاگرس  ، کارخانهمیلیارد تومان 50تومان، بیمارستان رستم  میلیارد 150تکمیل سد هایقر : نمونه)

 میلیارد تومان و ...(  300میلیارد تومان، انواع مواد بهداشتی و شامپوهای تخصصی  100 کشندهتومان، تولید کامیون 

 

 های مهم عمرانی استانتکمیل طرح

 باشد می 99و نیمه اول  98طی نیمه دوم  ارقام داخل پرانتز اعتبارات تخصیص یافته به طرح

 ( درصدی 95، پیشرفت میلیارد تومان 5/16رسانی به جهرم ) آب 

 (درصدی 75، پیشرفت میلیارد تومان 35) دشتو زرین رسانی به داراب آب 

 درصد(  99میلیارد تومان، پیشرفت 4/2رسانی به فسا ) آب 

 درصدی( 67، پیشرفت میلیارد تومان 60) و فسا از سد رودبال رسانی به استهبان آب 

 درصد(73میلیارد تومان، پیشرفت  4/15) شهرو سعادت رسانی به ارسنجان آب 

  درصد(  82میلیارد تومان، پیشرفت  144رسانی به شیراز ) آب 2افتتاح خط 

 (میلیون یورو ارزی 43 ریالی + تومانمیلیارد  161شیراز )سرمایه گذاری  2شماره  ی خانه صفیهت 

 درصد( 65میلیارد تومان، پیشرفت  2/34فاضالب صدرا )سرمایه گذاری  ی خانه تصفیه 

 ریز، فیروزآباد، داراب، سپیدان( با استفاده از منابع  استان )آباده، فسا، نی شهر 6 تأسیسات فاضالب هایپروژه یاجرا

 یورو( و منابع عمومی بودجه میلیون 143توسعه استانی ) بانک

 میلیارد تومان( 20رمایه گذاری س درصدی، 95پیشرفت ) شناسی سعدینگی فره حداث مرکزا 
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  میلیارد تومان(  28گذاری سرمایه ،درصدی 58پیشرفت ) ایوزه منطقهماحداث 

 میلیارد تومان(  24گذاری سرمایه ،درصدی 70 باغ موزه مشاهیر فارس )پیشرفت 

  درصد( 92میلیارد تومان، پیشرفت  23)خوابی جهرم  تخت 310بیمارستان 

  درصد( 90میلیارد تومان، پیشرفت  12) تختخوابی فسا 160بیمارستان 

 درصد( 55میلیارد تومان، پیشرفت  4/13) خوابی رستم تخت 64 بیمارستان 

 

استان فارس به  ریزیتقدیر معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سازمان مدیریت و برنامه- 

 های اصالح نظام اداریعنوان سازمان برتر استانی در زمینه اجرای برنامه


