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 مسئله درجه اول کشوربیانات مقام معظم رهبری برای جهش تولید : 

؛ امسرال ارالج جهرشج تولیرد اارن  ا ر   رد «جهرش تولیرد»امسال بنده عرر  مینرنم  "

اهلل  ررا اندرکار هسرردند جرروری عنرر  کننررد کرره تولیررد ا  ررعار امسررال؛ کسررانس کرره داررن

  ".اهلل به وجود بیاورد ا کند و  ک تغییر محسواس در زندگس مردم ا جهش پیدا 

 دارج نظاممسئله اولو ّن

معنای تولیردج بره-اگر ما بخواهیم ا ردغال در کشرور بره وجرود بیا ردد با رد بره تولیرد ملّرس "

ی ا نهرا اهنّیّرن بردهیم؛ هنره -عامّ کلنه؛ تولید صرنعدسد تولیرد کشراورزید تولیرد تردمات

ا ر  مسرا، د جرزو مسرا،      ر زی بشرودبا سدس مورد توجّه قرار بگیررد و بررای ا نهرا برنامره

   ."ی اوّل نظام ااندار و درجهاولو ّن

 اادقالل اقدصادی

ی مرا ترا بره کرار ا رانرس و اررما ه  اادقالل اقدصادی بردو  تولیرد ملرس محقری ننیشرود "

گیرررد؛ و اگررر تولیررد ملررس  ررن  نگر ررند نگرررار مد تولیررد ملررس  ررن  ننی  ا رانررس اردرررام

اارردقالل اقدصررادی ا رر  کشررور تحقرری پیرردا ننیننررد؛ و اگررر اارردقالل اقدصررادی  ررک 

ی اقدصراد ندوانسرن ترودص تصرنیم بگیررد  عنرس در مسرئله -ای تحقی پیردا ننررد جامعه

اارردقالل ایااررس ا رر  کشررور تحقرری پیرردا ننیننررد؛ و اگررر  -و روی پررای تررود با سرردد 

ی رر هراد جرز رررچد  یرز د گرری ای تحقی پیردا ننرردد بقیرهاس  ک جامعهاادقالل ایا

نیسررن  تررا  ررک کشررور اقدصرراد تررود را قرروی نننرردد پا رردار نننرردد مدنررس برره تررود نننرردد 

  " .مسدق  ننندد ننیدواند از لحاظ ایااس و  رهنگس و غیره تأثیرگرار با د

 تاثیر تولید در زندگس مردم

ی رونری تولیرد ملرس  ا ر  کراری کره  در زمینره  م اثرر بگرراردتولید با د در زندگس مررد "

در     دهمج آ   یرزی کره بررای کشرور اردیرا  اارن نبا رد  تا راال  رده  را د ردّرس  رک

تولیررد تنررا  ترروردد ررکررن کرررد و راه ا درراد تررا  ررک ررردودید لنرر  اثررری در  ۹۸اررال 

رارانیم کره در زنردگسج زندگس مردم از آ  محسرو  نشرد  مرا با سردس تولیرد را بره جرا س ب

  ."مردم اثر بگرارد
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 پیشگفتار استاندار خوزستان 

ناا  گارار .ادر در  «جهاش تولیاد»ساال را  1399ساال مقاا  معمار رهیاری با تدبیر 

و فعاانن بشاش خصوصای بنگاههاای تولیادی و مأموریت قاوای ساه گاناه و تمرکاز این راستا 

توسااعه متااوازن و  .ااعار معفااود کردناادررا بااه تققاان ایاان ماادیران دسااتگاههای اجرایاای 

اساتان پایدار، مستلز  تعاما  منفقای ساه عاما  اساسای اجتمااط، مقایص و اقتصااد اساتر 

ای عملیااتی بارای هاای خاود نیازمناد تادوین برناماههاا و قابلیاتخوزستان با هماه ررفیات

برنامااه عملیاااتی جهااش تولیااد سااالی خااات اساات و  1399اسااتر زیاارا سااال  1399سااال 

، هااای صاانعتخوزسااتان متااازر از منااد مساااله مهاار بااین المللاای، ملاای، اسااتانی و بشااش

گاردد  یعرضاه کانهاا و خادمات ما شیباعا  افازا  دیارجهش تول کشاورزی و خدمات استر

و  یرونان اقتصااد شیافازا تیاا.اتاال و کااهش نارو تاور  و در نها شیدو ازر افازا یکه دارا

 با.در  یم یرفاه اجتماع

هااای خصوصای خواسااته .اد باارای تققاان اس از دسااتگاههای اجرایای و بشااشبار ایاان اسا

منویااات مقااا  معماار رهیااری، تاییاار و تقااول در ساااختار تقااولی کساا  و کااار و تولیاادی 

گزارش جهاش تولیادی اساتان در ساه بشاش عماده اقتصاادی صانعت، کشااورزی و  ،استان

 رتهیه گردد خدمات تهیه و برای اجرا در اختیار دستگاههای اجرایی و بشش خصوصی 

از همااه فعااانن بشااش خصوصاای، ماادیران دسااتگاههای اجرایاای، فرمانااداران، بششااداران، 

، خاناه صانعت، اهاواز شاهر، اتااق اصانادهاای بازرگاانی اهاواز، دباادان و خرمدهیاران و اتاق

معدن و تجاارت، دانشاگاهها و باانخا ساازمان مادیریت صانعتی خوزساتان کاه در تادوین 

.اود در اجارا و نماارت و ارزیاابی دن اهتماا  ویا ه این گزارش فعالیات دا.اته خواساته مای

مااهنگی و دا.ته با.ندر انشاهلل به فضا  الهای بتاوانیر در ساال جهاش تولیاد باا انساجا  و ه

 برنامه مقوری موجیات تقول و جهش و خیزش اقتصادی در استان فراهر گرددر

 

 دکتر غالمرضا .ریعتی

 استاندار خوزستان

 1399.هریور 
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 مقدمه معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان 

مقرام معظرم رهبرری بررا و منو ررات  13۹۹گرزارص راررر در رااردای تحقرری اهرداچ  رعار ارال 

هرای عنلیراتس در اره بخرش برنامره  عالیرن تردو    رده اارن  « جهرش تولیرد»ا نرام برنامگراری اال 

 146محررور اصررلسد  13و در قالرر   "صررنعند کشرراورزی و ترردمات "عنررده اقدصررادی اارردا   عنررس 

کر  منرراب    %62میلیرارد ر رال کرره  14۹311پرروهه طررررم عنلیراتس و اعدبراری بررال  برر   73۸برنامره و 

 مورد نیاز از بخش تصوصس تامی  تواهد  دد تدو    ده اان  

 ر زی  ده اان: بینس  ده برای جهش تولید به  رم ز ر برنامههای پیشدر ا   گزارص  عالین

ررارس برنامره عنلیراتس جهرش تولیرد ااردا  بره تهنیرک اره بخرش عنرده اقدصرادی صرنعند   1

ارتبرا  بری  اهرداچ اارناد باالداردس ماننرد ارند برنامره برقرراری کشاورزی و تدمات برا هردچ 

 شررمد اررند اقدصرراد مقرراومدسد اررند ا رردغال  راگیرررد اررند مقابلرره بررا بینرراری کرونررا و برنامرره 

 های مخدلف اقدصادی کشور و اادا  توزادا  عنلیاتس بخش

و بنناههررای  هررای اصرلس اقدصررادر رر   الش ای در راارردای کرراهش و  راهرجهرن گیررری برنامرره  2

 اادا   تولیدی

هرای ملرس و داردگاههای ااردانس هرای عنلیراتس کره در ارزا وزارتا جاد انسرجام بری  برنامره  3

ابرال   رده ترا بدروا  در ااردا  توزاردا  برا هنراهنگس و  13۹۹برای جهرش تولیردی در ارال 

 های دادگاهها را در مسیر جهش تولید هدا ن کرد وردت رو ه برنامه

اارردا   13۹۹  مررالسد مررادی و انسررانس مررورد نیرراز جهررش تولیررد در اررال  نااررا س منرراب  4

 توزادا  

نظررارت و کندرررل مراررر  اجرا ررس آ  توارری دارردگاههای مسررئول اارردانس و ارا،رره گررزارص ارره   5

 هاماهه از پیشر ن  عالین

ارز ررابس ترراثیر برنامرره عنلیرراتس ترردو    ررده بررر جهررش تولیررد در اارردا  توزارردا  و  نااررا س   6

 ها و موان  و ارا،ه راهنارهای بهبود آ   الشمسدنر 

 -از هنرره مررد را  دارردگاههای اجرا ررس و بخررش هررای تصوصررس و بررو  ه اررازما  مررد ر ن صررنعدس

-اری مرس ننرا یم  اندظرار مرسرگرننا ندگس توزادا  که در تردو   ا ر  گرزارص  عالیرن دا رده ار ا 

 ا   برنامه عنلیاتس دا ده با ند  رود هنه مد را  اهدنام تاصس در اجرا و نظارت و ارز ابس

امیردوار م برا الهررام از عنا رن رری تعررالسد و هننراری و مسرراعدت هنره مرد را  اارردا  در ارال جهررش 

تولید با ورردت و هنراهنگس و برنامره محروری بررای تحرول و توارعه اقدصرادی ااردا  اقردامات اااارس 

 انجام دهیم 

 زادهنوراله رس 

 ی اادانداری توزادا معاونن هناهنگس امور اقدصاد

 13۹۹ هر ور 
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ای از گزارش تفصیلی با فهرست مفال  زیر است که به صورت مشتصر در گزارش حاضر خالصه

 این خالصه گزارش ارائه .ده استر 

 
 صفقه مفال 

 1 فص  نشست : کلیات و .ناخت پروژه

وضا  موجاود   یا.اناخت و تقل ه،یامفالعاات پا)  هیامشار اناداز اول نیتادوفصا  دو : 

 1399)صنعت، کشاورزی و خدمات(  سال  -( استان خوزستان

25 

، کشااورزی و خادمات ساال اهداد کالن توسعه بشاش صانعت و معادن نیتدوفص  سو  : 

1399 

101 

 112 برنامه عملیاتی جهش تولید بشش صنعت، معدن و تجارت

 112 1399سال صنعت، معدن و تجارت برنامه عملیاتی در بشش فص  مهار :گزارش 

 214 کشاورزیبشش برنامه عملیاتی جهش تولید 

 214 1399کشاورزی سال برنامه عملیاتی در بشش فص  پنجر:گزارش 

 276 برنامه عملیاتی جهش تولید بشش خدمات

:  برنامه عملیاتی جهش تولیاد بشاش خادمات: اماور اقتصاادی و مالیااتی )تاامین 6.1فص  

 1399خارجی، مولد سازی دارایی( استان خوزستان سال  مالی، سرمایه گراری، تجارت

276 

: برنامه عملیاتی جهش تولیاد بشاش خادمات: برناماه عملیااتی جهاش تولیاد در 6.2فص  

 1399راه و .هرسازی استان خوزستان سال 

303 

میارا  فرهنگای، گرد.اگری : برنامه عملیاتی جهاش تولیاد در بشاش خادمات: 6.3فص  

 1399استان خوزستان سال  دستیو صنای 

412 

حااوزه  برناماه عملیااتی در: برناماه عملیااتی جهااش تولیاد در بشاش خاادمات : 6.4فصا  

 1399کس  و کار استان خوزستان سال 

428 

: برنامه عملیااتی جهاش تولیاد  بشاش خادمات : برناماه عملیااتی جهاش تولیاد 6.5فص  

 1399وزستان سال بشش اصناد )تولیدی/توزیعی/خدماتی /فنی( استان خ

475 

برناماه عملیااتی جهاش تولیاد برنامه عملیااتی جهاش تولیاد بشاش خادمات :  :6.6فص  

 1399های دانش بنیان استان خوزستان سال پارک علر و فناوری و .رکت

509 

طاارع عملیاااتی جهااش تولیااد : جماا  /و پروژه فصاا  هفااتر: مقورهااا، برنامااه 

هااای جهاش تولیااد اسااتان اولویاتهاای پیشاانهادی بار اساااس بنادی برنامااه

 1399خوزستان سال 

530 

فر  ارزیابی عملکارد دساتگاههای اجرایای بارای تققان برناماه هاای جهاش فص  هشتر:

 1399تولید استان خوزستان 

546 

 577 فهرست مناب  مورد استفاده گزارش
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 .رع خدمات پروژه
هاای صانعت، -در بشاش1399هدد اصلی پروژه تدوین برناماه عملیااتی جهاش تولیاد  ساال  

 کشاورزی و خدمات استر

هااای وضااعیت اقتصااادی اسااتان خوزسااتان  )بشااش تقلیاا  عملکاارد .اااخا ر1

 صنعت، بشش کشاورزی و بشش خدمات(

تکمیاا  زنجیااره  وتوسااعه تولیااد و تعمیاان ساااخت بررساای جهااش تولیااد در  ر2

 ارزش داخلی

 صااادرات و توسااعه صااادرات غیرنفتاای و ماادیریتبررساای جهااش تولیااد در  ر3

  واردات
 ریوتوسعه فناوری و بهیود بهرهبررسی جهش تولید در  ر4

  مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاریبررسی جهش تولید در  ر5
  بهیود فضای کس  و کاربررسی جهش تولید در  ر6

 گراریتأمین مالی و توسعه سرمایهبررسی جهش تولید در  ر7

بشاش هاای تولیادی  هاای راکاد و باناساتفاده دربررسی بالفع  کاردن ررفیات ر8

 استان

هاای منادر  هاا و مزیاتبررسی و انفیاق پروژه پیشانهادی میتنای بار ررفیات ر9

 در سند اجرایی دمایش سرزمین استان 

 بررسی و تشوین تولیدات با بهره گیری از طرفیت های دانش بنیان افزا ر10

 بررسی زمینه های استفاده  ازتوان و ررفیت بشش خصوصی  ر11

 بررسی و اولویت دادن تکمی  طرع ها و پروژه های نیمه تما   ر12

بررسی میزان ساازگاری پاروژه پیشانهادی باا مقادودیت تاامین منااب  ماالی و  ر13

 اعتیارات بشصوت در .رایص تقریر 
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جهااش  یاتیاابرنامااه عمل " یتیریخالصااه گاازارش مااد

 " 1399سال  دیتول
هررای عنلیرراتس و منرراب  هررا و ررررمهرراد پررروهههرردچ از مزالعرره رارررر برراررس محورهرراد برنامرره

ای و مرالس الزم بررای تحقری جهرش تولیرد در ااردا  توزاردا  اارن  هنرا  گونره کره در  صر  بودجه

گررزارص رارررر بررا هرردچ ترردو   پررروهه و ررررم عنلیرراتس   نااررس گررزارص بیررا  گرد رردنخسررن و روص

رراررس  ررده  ش تردماتدر اره بخررش صرنعند مرد  و تجررارتد بخرش کشراورزی و بخررجهرش تولیرد 

اان  با بهرره گیرری از روص تحقیری آمیخدره  رک  رارجوم مههرومس بررای جهرش تولیرد تعر رف  رده 

مز رن نسربس برا توجره بره کردهای آ سریک مررتبی  هرایاان  آنگاه بر پا ه آ  مدل مههرومس از نظر ره 

ده ااررن  بررا بخررش هررای ارره گانرره اقدصررادی اارردا  و مرردل مز ررن رقررابدس ما نرر  پررورتر  اارردهاده  رر

وری  هرای بهررههرای جد رد د ارتقرای فر یرنگرراری اا جراد فر یرنبهبود  ضای کس  و کرارد اررما ه

  برره عنرروا  مهندررر   عوامرر  ترراثیر گرررار C+I+G{X-M}د ثبررات ایااررس و اجدنرراعس و تقارررای کلررس ا

 نااررس و تحلیرر   رررا ی برری  بررر تحر ررک بخررش عرررره و تقارررای جهررش تولیررد بررر ااررا  آارری 

 سد ملس و اادا  توزادا  برراس  ده اان  النلل

-هرای اعالمررس تواری وزارت کشرور د اررازما  برنامره و بودجرهد وزارت تانررههنچنری  برر ااررا  اولو رن

محررور اصررلس 13هررای عنلیرراتس در قالرر  هررای مخدلررف کشررور و  رررا ی و رر ه اارردا  توزارردا  برنامرره

 س  ده اان:برای جهش تولید در قال  اهداچ کنس و کیهس ز ر پیش بین

هرای نسربس اقدصراد ااردا د روابری پیشری  و پسری  در بخش اهداچ کیهس تاکید برر اره اولو رن مز رن  1

وری و  نراوری ارالعراتد برقرراری ارتبرا  بری  اهرداچ هرا اصرلس و  رعرسد بهررهاقدصادی در بری  بخرش

ااناد باالدادس مانند ارند برنامره  شرمد ارند اقدصراد مقراومدسد ارند ا ردغال  راگیررد ارند مقابلره برا 

 کرراهش و  ررابینرراری کرونررا و پررروهه و ررررم عنلیرراتس بخررش هررای مخدلررف اقدصررادی کشررور و اارردا د 

د اردهادهاهرای راکرد و برال بالهعر  کررد  فر یرند  لیردیو بنناههرای تو هرای اصرلس اقدصرادر    الش

کاالهرای تولیردی  دصرادراتارتقرای ارزا  نراوری دهرای نینره تنرام در اولو رنهرا و پرروههتننی  رررم

ترروا  و فر یررن بخررش تصوصررس از اهررداچ کیهررس پررروهه جهررش تولیررد  د اارردهاده ازاارردا  برره تررار  

 اادا  اان 

محررور اصررلس د   12هررای عنلیرراتس در ارره بخررش اقدصررادی و در قالرر  ر بخررش کنررس برنامرره  عالیررند  2

میلیررارد ر ررال برره  رررم ارره بخررش عنررده  14۹311روهه و ررررم عنلیرراتس و پرر 727برنامرره و  146

 اقدصادی  پیش بینس  ده اان:

 میلیررارد ر ررال 27332 و پررروهه و ررررم عنلیرراتس 5۹برنامرره و  2۹محررور اصررلسد  7در بخررش صررنعن   3

 ان پیش بینس  ده ا

میلیررارد  1131۸3س و  پررروهه و ررررم عنلیررات 416برنامرره و  24محررور اصررلسد  11در بخررش کشرراورزید   4

 پیش بینس  ده اان  ر ال

 1۹463پررروهه و ررررم عنلیرراتس  و بودجرره  252و  برنامرره ۸2محررور اصررلسد 12در بخررش ترردمات    5

 بینس  ده اان پیشمیلیارد ر ال  
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محررور  12هررای عنلیرراتس در ارره بخررش در قالرر  برنامرره  عالیررندر بخررش کنررس اعدبرارات بودجرره ملررس   6

کر  منراب  مرورد نیراز   %۸میلیرارد ر رال  و  117۸6برال  برر  پرروهه و رررم  73۸برنامره و  146اصلس د  

 بوده اان  

محرور  12هرای عنلیراتس در اره بخرش در قالر  در بخرش کنرس برنامره  عالیرناعدبارات بودجه ااردانس   7

کرر  منرراب  مررورد   %7میلیاردر ررال  و  10064بررر پررروهه و ررررم عنلیرراتس  73۸ه و برنامرر 146اصررلس د  

 نیاز بوده اان  

هررای عنلیرراتس در ارره بخررش در در بخررش کنررس برنامرره  عالیررناعدبررارات بودجرره  رررکن هررای دولدررس   ۸

%  کرر  ط6میلیاردر ررال  و  ۹۸1بررر پررروهه و ررررم عنلیرراتس  73۸برنامرره و  146محررور اصررلس د   12قالرر  

 اب  مورد نیاز بوده اان  من

هرای عنلیراتس در اره بخرش در بخرش کنرس برنامره  عالیرناعدبارات اررما ه گرراری بخرش تصوصرس   ۹

میلیاردر ررال  و   ۹2502بررر پررروهه و ررررم عنلیرراتس  73۸برنامرره و  146محررور اصررلس د   12در قالرر  

 ک  مناب  مورد نیاز بوده اان    62%

هرای عنلیراتس در اره بخرش در در بخرش کنرس برنامره  عالیرناعدبارات اررما ه گرراری بخرش تعراونس   10

  %6میلیاردر ررال  و  ۸323.5بررر پررروهه و ررررم عنلیرراتس  73۸برنامرره و  146محررور اصررلس د   12قالرر  

 ک  مناب  مورد نیاز بوده اان  

 12تس در ارره بخررش در قالرر  هررای عنلیررادر بخررش کنررس برنامرره  عالیررناعدبررارات اا رطتسررهیالت   11

کرر  منرراب    %17میلیاردر ررال  و25654بررر پررروهه و ررررم عنلیرراتس  73۸برنامرره و  146محررور اصررلس د  

 مورد نیاز بوده اان  

 

هااای صاانعت، برنامااه هااای مقااوری و عملیاااتی جهااش تولیااد اسااتان خوزسااتان  در بشااش

 کشاورزی و خدمات

  رررکن  ررهرکهای صررنعدسد پدرو ررینسد در بخررش صررنعند معررد  و تجررارت : پررروهه هررای مربررو  برره 

منزقرره آزاد ارونررد تواررعه صرنا   در ررا س و د لروازم تررانگس و الندرونیررک روالدد صررنعن نیشررنرد معرراد د 

   تدو    ده اان

 : دام و  -از قبیرر  گلخانرره هررا برنامرره  35 در بخررش کشرراورزی: پررروهه هررای بخررش کشرراورزی  ررام

د امنیررن غرررا س ازنجیررره هررای تولیررد   -ا ررزا ش بهررره وری آم -صررنا   تبررد لس و غرررا س -ریررور

تولیررد گو ررن د زنجیررره تولیررد گو ررن مررر  اررهید اکیننررد  د تولیررد  رریر امرروردام  ررام  ارره پررروههد 

آبیراری تحرن  شرارد  بهسرازی کانرال هرا ی آبیراری و تجهیرز و  پرروهه هرای بخرش آم  و ترا :  قرمز د

انررواف  رررآوری دبسررده بنرردی د اررورتین  محصرروالت د پررروهه بخررش صررنا   : نواررازی ارارررس اررندس

کشرراورزی و د انررواف کشرردارگاه هررا د تررورا  دامد ریررور و آبز ررا  و     د نتیررره اررازی و انبررارداری در 

هررای اارردا  د رهااررازی بچرره مرراهس در صرریدگاه رریالت : هررای بخررش اررردتانه د ارریلوها و د پررروهه

اررازه ز سرردگاه مصررنوعس د پرررورص ماهیررا  گرمررابس د پرررورص  1000د رنرر د اارردقرار و پررا ش تر ررد
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ماهیررا  گرمررابس د مجدنرر  پرررورص ماهیررا  تاو رراری  رروها  دز ررولد 

 پیش بینس  ده اان   مزرعه پرورص ماهیا  تاو اریاروزعلس امامس  

 اقدصررادی و دارا ررسد راه و هررا س مرررتبی بررا بخررش هررای در بخررش ترردمات : برنامرره و پروههطررررم

  هراازید گرد گری و میراث  رهنگسد پار  علم و  ناورید کس  و کار پیش بینس  ده اان 
 

هررای : برنامرره هررای محرروری و عنلیرراتس جهررش تولیررد اارردا  توزارردا  در بخررش1جرردول 

 صنعند کشاورزی و تدمات

مقورهای اصلی، برنامه/پروژه و طرع 

 عملیاتی 

برنامه / 

ع/برنامه
پروژه/طر

 

ت
صنع

ش 
ش
ب

ی 
شاورز

ش ک
ش
ب

 

ت
ش خدما

ش
ب

 

ن
ستا

  ا
ک

 

 وتواررعه تولیررد و تعنیرری ارراتن   1

 تننی  زنجیره ارزص داتلس

 44 ۹ 20 15 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

40 37۸ 24 442 

تواررررعه صررررادرات غیرنهدررررس و   2

  واردات صادرات و مد ر ن
 47 12 20 15 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

3۸ 260 100 3۹۸ 

 35 15 10 10 برنامه  ریوتواعه  ناوری و بهبود بهره  3

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

30 100 70 200 

مررررد ر ن بررررازار و ارررراماندهس   4

  لجسدیک تجاری
 26 ۸ 10 ۸ برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

25 20 47 ۹2 

 60 20 25 15 برنامه    ضای کس  و کاربهبود   5

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

40 411 120 571 
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مقورهای اصلی، برنامه/پروژه و طرع 

 عملیاتی 

برنامه / 

ع/برنامه
پروژه/طر

 

ت
صنع

ش 
ش
ب

ی 
شاورز

ش ک
ش
ب

 

ت
ش خدما

ش
ب

 

ن
ستا

  ا
ک

 

تررررررأمی  مررررررالس و تواررررررعه   6

 گراریارما ه

 43 10 1۸ 15 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

37 320 54 411 

-برراررس بالهعرر  کرررد  فر یررن  7

هررررای راکررررد و باالاارررردهاده در 

 بخش های تولیدی اادا 

 5۹ 1۸ 21 20 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

45 370 70 4۸5 

بررارررررس و انزبرررررا  برنامررررره    ۸

هرا و پیشنهادی مبدنس برر فر یرن

هرررای منررردر  در ارررند مز رررن

 اجرا س آما ش ارزمی  اادا  

 135 ۸2 24 2۹ برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

5۹ 416 252 727 

برراس و تشو ی تولیردات برا بهرره   ۹

گیررری از رر یررن هررای دانررش 

 بنیا  ا زا

 60 30 15 15 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

30 330 120 4۸0 

بررارررس زمینررره هرررای ااررردهاده    10

 ازتوا  و فر ین بخش تصوصس 

 55 20 20 15 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

40 37۸ ۸0 4۹۸ 

بررارررس و اولو رررن داد  تننیررر    11

 ررم ها و پروهه های نینه تنام 

 61 20 21 20 برنامه 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

41 370 70 4۸1 

 6 6 * * برنامه 
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مقورهای اصلی، برنامه/پروژه و طرع 

 عملیاتی 

برنامه / 

ع/برنامه
پروژه/طر

 

ت
صنع

ش 
ش
ب

ی 
شاورز

ش ک
ش
ب

 

ت
ش خدما

ش
ب

 

ن
ستا

  ا
ک

 

هررا ر ررزی توارعه ز رارراتنبرنامره  12

و کسرر  و کارهررای ررروزه میررراث 

 رهنگرررسد گرد رررگری و صرررنا   

 دادس

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

* * 14 14 

 146 ۸2 24 2۹ برنامه  جن  ک   13

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 

5۹ 416 252 727 

 

: جن  بندی تامی  مالس و ااعدبار مورد نیاز برنامه جهش تولید بخش ها صنعند معد  و تجارتد 2جدول 

 13۹۹کشاورزی و تدمات اادا  توزادا  امیلیارد ر ال  
 

 جم  ک  خدمات کشاورزی صنعت مق  تامین مالی

 جن  

 

 جن   درصد

 

 جن   درصد

 

 جن  ک  درصد

 هابخش

 درصد

 %۸ 117۸6 %41 7۹2۸ %1.4 1541 %۸ 2317 اعدبارات بودجه ملس

 %7 10064 %2۸ 5452 %3.1 3522 %4 10۹0 اعدبارات بودجه اادانس

  %6 ۹۸1  %001 5.۸5 0 0 %3.6 ۹75 بودجه  رکدهای دولدس

ارما ه گراری بخش 

 تصوصس
۹622 

35% 
7۸2۸2 

6۹% 45۹۸ 24% 
۹2502 

62% 

ارما ه گراری بخش 

 تعاونس
23۹2 

۸.7% 
5۹30 

5.2% 1.5 001%  
۸323.5 

6% 

 %17 25654 %3 64۹ %21 23۹0۹ %40 10۹36 اا رط تسهیالت

 100 14۹311 100 1۹463 100 1131۸3 %100 27332 جن 
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های عنلیاتس جهش تولید اادا  توزادا  در بخش صنعند معد  و هاطررمها و پروههمحورهاد برنامه

 تجارت توزادا  

 27332پررروهه و ررررم عنلیرراتس  5۹برنامرره و  2۹محررور  رعررسد  11محررور اصررلسد 7صررنعن  ر بخررش د 

 ررارس  ده اان  میلیارد ر ال

ر ااا   ررا ی ااردا  توزاردا  در بخرش صرنعند معرد  و تجرارت : پرروهه هرای مربرو  بره ب 

لرروازم تررانگس و  رررکن  ررهرکهای صررنعدسد پدرو ررینسد  رروالدد صررنعن نیشررنرد معرراد د 

   منزقه آزاد اروند تدو    ده اانتواعه صنا   در ا س و د الندرونیک

 : برنامه های محوری و عنلیاتس جهش تولید اادا  توزادا  در در بخش صنعند معد  و تجارت توزادا 3جدول 

ف
ردی

 

 عنوان مقور
برنامه/پروژه و 

 طرع عملیاتی
 اولویت

بشش 

 صنعت

 دات  در راادای جهش تولیدتواعه و تعنیی ااتن  1

 برنامه 

1 

7 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
13 

 مد ر ن واردات و تواعه صادرات غیر نهدس 2

 برنامه 

3 

3 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
۹ 

 تواعه معاد  و صنا   معدنس 3

 برنامه 

11 

5 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
۸ 

 تواعه  ناوری و محصوالت دانش بنیا  4

 برنامه 

6 

4 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
14 

 مد ر ن بازار و ااماندهس لجسدیک 5

 برنامه 

۹ 

3 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
6 

 بهبود  ضای کس  وکار 6

 برنامه 

4 

3 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
4 

 2 5 برنامه  تامی  مناب  مالس و تواعه ارما ه گراری 7
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پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
۸ 

۸ 
برراس و انزبا  پروهه های پیشنهادی مبدنس بر فر یدها 

 ومز دهای مندر  در انداجرا س اما ش ارزمی  اادا 

 برنامه 

۸ 

* 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
* 

۹ 
برراس و تشو ی تولیدات با بهره گیری از فر یدهای دانش 

 بنیا  ا زا

 برنامه 

10 

5 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
۸ 

10 
زمینه های اادهاده از توا  وفر ین بخش برراس 

 تصوصس

 برنامه 

7 

* 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
* 

11 
برراس و اولو ن داد  تننی  رررها و پروهه های نینه 

 تنام

 برنامه 

2 

6 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
15 

12 
برنامه ر زی تواعه ز رااتدها وکس  وکارهای روزه 

 صنا   دادسمیراث  رهنگسدگرد گری و 

 برنامه 

12 

* 

پروهه و ررم 

 عنلیاتس 
* 

 جن  ک 
 2۹ پروهه

 5۹ برنامهط ررم عنلیاتس

 

جهررش تولیررد اررازما  صررنعند معررد  و  هررای اارردانس: محورهرراد عنرراو   برنامرره و ررمطپررروهه4جددل   

  تجارت توزادا 

 استانی برنامه/پروژه و طرع اهداد استانی برنامهعنوان  مقور

1-
ن 

می
تع
و 
ه 
سع

تو

در 
  
اخ
 د
ت
اخ
س

ش 
جه

ی 
تا
س
را

ید
ول
ت

 

 نهضن ااتن دات 

جا گز نس تولید بجای واردات در راادای تنظیم تولید و  -1

 بازارالوله 

  mdfکاهش وابسدگس تولید به مواد اولیه وارداتسا -2

  نااا س اقالم گلوگاهس تولید با مالرظات تحر م-3

 برگزاری ننا شگاه ااتن دات  در اادا -4
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 استانی برنامه/پروژه و طرع اهداد استانی برنامهعنوان  مقور

  عالسازی واردهای راکد صنعدس

 نهر ۸10واردط 45 عال اازی واردهای راکد اادانس **ا-1

هدا ن ارما ه گرارجد د برای بهره مندی از فر ین -2

 واردهای راکد در جهن ا جاد و راه اندازی واردهای جد د

تننی  و راه اندازی رررهای 

 مندخ  نینه تنام
 ۹۹راه اندازی  ررم بزرگ صنعدس در اادا  در اال

برنامه  عال کرد  فر ین تالس 

 واردها

 بهره برداری از فر ین تالس واردها و تولید بدو  کارتانه

 

 ا جاد و تواعه مراکز تعنیر و ااتن  ناور تواعه صنا   در ا س

 ررم تواعه پو ا  روادا س
ا جاد نام و نشا  ملس در عرصه پو ا  با قابلین رقابن در 

 مجید  –عرصه بی  النللس ابرند اازی 

تواعه صنا   کو ک و مدوای 

و پیوند انها با صنا   بزرگ در 

 راادای تننی  زنجیره ارزص

ا جاد پیوند بی  اازندگا  تجهیزات نهن وگاز با صنا    -1

 بزرگ اادا 

 نا   تننیلس نیشنر با صنعن  نرا جاد پیوند بی  ص -2

ا جاد پیوند بی  صنا   پا ی  دادس و تننیلس پدرو ینس -3

 و صنعن مادر پدرو ینس

2- 
ی
فت
ر ن
غی
ت 

درا
صا
ه 
سع

تو
و 
ت 

دا
وار

ت 
ری
دی
م

 

ا زا ش رجم  وتنوف محصوالت 

کشور هنسا ه و  15صادراتس به 

 دو کشور هند و ی 

 کشور هنسا ه 15ا زا ش رجم صادرات به  -1

 ا زا ش رجم صادرات به دو کشور  ی  وهند-2

تواعه موثر صادرات و تامی  

 امنین مالس صادرکنندگا 

 مد ر ن پو ش ر سک های تحاری-1

 4تواعه  رکدهای مد ر ن صادرات ادررال رارر -2

  رکن موا قن اولیه گر ده اند 

 صدور بینه نامه ورنانن نامه صادراتس-2

تواعه وگسدرص ز رااتدهای 

 تجاریط صادراتس

تواعه و تقو ن ز رااتدهای تجاری  ام   انبارط  -1

 اردتانهط مراکز باراندازکاالط

 پا انه های صادراتس تخصصس با اولو ن مرزی-2

 بازار ه های مرزی-3

 مناری ازاد-4

 ارداث ننا شگاه دا،نس-5

 

3 - تو س ط ه  ط  اد ن  و  ت ن ا ی ط  ط  د ن ی
 

 جو س مواد معدنس نااا س و پس  تواعه  عالیدهای اکدشا س
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اریاط  عال اازی و تواعه معاد  

 مقیا  کو ک
 باز عالس معاد 

 تننی  زنجیره ارزص  لزات
 مزالعه  لزات در اادا الیدیم و    -1

 پیگیری ا جاد صنا   باال دان الومینیوم در اادا -2

 تجهیز و نواازی معاد 
 جا گز نس ما ی  االت  راوده معدنس و لودرط بلدوزرط

 دادگاههای رهاری

4-
ن
یا
 بن
ش

دان
ت 

ون
ص
ق
و م

ی 
ور
نا
ه ف

سع
تو

 

ررارس و اادقرارمدل  رته 

 مد ر ن بهره وری

 مزالعه اادقرار مدل  رته مد ر ن بهره وری-1

 اندازه گیری و بهبود  بهره وری عوام  تولید -2

اجرای ررم تواننند اازی تولید 

 و تواعه ا دغال پا دار اتاپ 

 بنگاههای اقدصادیتوانننداازی -1

 تواعه کنس و کیهس  رکدهای دانش بنیا -2

 ا جاد هام تبادل  ناوری

اجرای پروهه ها س دررنا ن ازراوخ  ناوری ا جاد  ده -1

 توای  رکدهای دانش بنیا  به صنعن

 اکارتانه  ناوری 

 برراس ا جاد مرکز تحول انقالم صنعدس  هارم-2

ارتقا بهره وری از رر ی بازاازی 

و نواازی صنا   و صنوچ 

 تولیدی

 نااا س و پیگیری جهن بازاازی و نواازی صنا   وصنوچ 

 تولیدی

رنا ن از تولید تودروها و 

 موتوراینلن برقس و هیبر دی

پیگیری و امنانسنجس اادقرار  ک وارد مونداه و تولید 

تودرو و موتوراینلن برقس و هیبر دی با اولو ن منزقه 

 ازاد اروند
5-

ک
تی
س
ج
ی ل

ده
مان
سا
و 
ار 
از
ت ب

ری
دی
م

 

ااماندهس لجسدیک تجاری و 

 زنجیره های تامی 

 ااماندهس  رکدهای پخش وتوز  -1

 درصدی  رو گاههای زنجیره ای 20ا زا ش -2

تننی  وتواعه مراکز توز   لجسدیک  هری و الگوی -3

 میاد   میوه وتره بار

 پیگیری راه اندازی  هر  صنهس-4

های نظارتس کاال تقو ن ایسدم 

وتدمات ونظام توز   از تولید و 

 واردات تا مصرچ

 ا جاد پا گاه ها و ااماندهس نظارت در  هرهای بزرگ-1

تننی  پروهه ملس و ارااری در  بر س  قینن -2

 درتنامس مبادی تولیدی و مصر س

 تواعه وتننی  اامانه های انبارد رصدد قینن و گاراندس-3

 ایسدم های نظارتسهد نند وهو ننداازی -4

 و تدمات پیش بینس و مد ر ن بحرا  کاال-5
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 مبارزه با قاجا  درکاالی مهم لوازم تانگس و پو ا -6

مد ر ن نتا ر راهبردی نهاده ها 

 و کاالهای ااااس

اگندمط برنجط روغ ط  رهظ و مد ر ن کاالهای ااااس-1

  نرط     

 جد دتننی  مراکز نگهداری کاال و ا جاد مراکز -2

 تواعه تجارت الندرونیک
 ا زا ش ازا تجارت الندرونیک-1

 اندهاف اادا  از مالیات تجارت الندرونیک-2

6-
ار
وک
  

س
 ک
ی
ضا

د ف
یو
به

 

پیگیری الزامات بهبود  ضای 

کس  وکار و هناهنگس با اا ر 

 دادگاههای ن ربی

 تسهی  محیی کس  و کار -1

و کنس  مزالعات کاربردی با هدچ ارتقا ازا کیهس  -2

 اادا  در محیی کس  و کار

 تننی  و راه اندازی پنجره وارد ارما ه گراری اادا -3

ا جاد و تواعه اامانه های جام  

 ارالعاتس

تواعه و بهبود اامانه جام  ارالعات تولیدات اادا  -1

Khzco.ir 
 اا ن توا  ا را -2

تدو   اند ایاادهای صنعدسد 

 معدنس و تجاری

ارا،ه بسده های ایاادس زنجیره ارزص  نااا س و -1

 بننظور تقو ن رلقه های رعیف و مهقوده صنا   مندخ 

 بازنگری اند اما ش صنعدس اادا   -2

7-
ی
رار

 گ
یه
ما
سر

ه 
سع

تو
و 
ی 
مال
  
ناب
ن م

می
تا

 

بنارگیری ابزارهای نو   مالس با 

هدچ جرم ارما ه های 

 ارگردا 

 ارما هتحقی  را ی پر رص  رکدها در بازار  -1

 اادهاده از فر ین صندوقهای رنا دس-2

تواعه مناری محروم و کندر 

 برتوردار
 ارا،ه برنامه تواعه صنعدس جهن  هرادانهای اند نا و ا ره

جرم ارما ه گرار و مناب  مالس 

 تارجس

ترغی  و جرم ارما ه گرار تارجس تصوصا در منزقه ازاد 

 اروند و منزقه و  ه پدرو ینس
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: جن  بندی تامی  مالس و ااعدبار مورد نیاز برنامه جهش تولید در بخش صنعند معد  و تجارت 5جدول 

 13۹۹توزادا  اادا  توزادا  امیلیارد ر ال  

 جن   مح  تامی  مالس

 

 درصد

 %۸ 2317 اعدبارات بودجه ملس

 %4 10۹0 اعدبارات بودجه اادانس

 %3.6 ۹75 بودجه  رکدهای دولدس

 %35 ۹622 ارما ه گراری بخش تصوصس

 %۸.7 23۹2 ارما ه گراری بخش تعاونس

 %40 10۹36 اا رط تسهیالت

 %100 27332 جن 

 

 بشش کشاورزی استان خوزستان  99جم  بندی برنامه های عملیاتی جهش تولید سال 
 

   1131۸3پررروهه و ررررم عنلیرراتس و   416برنامرره و  24محررور اصررلسد  11در بخررش کشرراورزید 

 پیش بینس  ده اان  میلیارد ر ال
 بخش کشاورزی اادا  توزادا   ۹۹جن  بندی برنامه های عنلیاتس جهش تولید اال : 6 جدول

 

 برنامه محور
عنوان طرح/ 

 پروژه پیشنهادی

میزان 

پیشرفت 

 عملیاتی 

 اهداف کمی طرح طرحمعرفی مختصر 
اشتغال 

 نفر

اعتبار 

)میلیارد 

 ریال(

افزایش 

ضریب 

خوداتکایی و 

توسعه 

 صادرات

افزایش 

تولیدات 

 باغی

احداث گلخانه سبزی 

 و صیفی
50 

افزایش سطوح زیر کشت 

محصوالت سبزی و صیفی 

 80گلخانه ای  به میزان 

 هکتار 

 162افزایش تولید به میزان 

هزارتن با درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال 8100

400 3293 
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توسعه 

صادرات غیر 

 نفتی

افزایش 

تولیدات 

 باغی

گلخانه گل های شاخه 

 بریده
70 

افزایش سطوح زیر کشت 

گلخانه گلهای زینتی به 

 هکتار  35میزان 

افزایش تولید به میزان 

میلیون شاخه بریده    55

 5600و درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال

175 1268 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

افزایش 

تولیدات 

 باغی

توسعه باغات و کشت 

 گیاهان داروئی
70 

توسعه کشت گیاهان 

داروئی در اراضی دیم و 

اراضی شیبدار در سطح 

 هکتار   70

افزایش تولید گیاهان 

تن  500داروئی به میزان

تولید و درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال 200

280 157 

تکمیل 

زنجیره تولید 

و افزایش 

 صادرات

صنایع 

 فراوری

صنایع تبدیلی و 

تکمیلی بخش 

کشاورزی)فراوری ، 

بسته بندی و 

 انبارداری(

50 

در راستای تکمیل زنجیره 

ارزش و افزایش ارزش 

افزوده بخش کشاورزی 

نیاز به توجه حلقه های 

پسین و پیشین بخش 

کشاورزی است و صنایع 

تبدیلی بخش قابل 

توجیهی را پوشش خواهد 

واحد  11داد. ایجاد 

 صنایع تبدیلی 

واحد صنایع  4ایجاد 

تبدیلی سرد خانه و 

نگهداری محصوالت 

 13فیت کشاورزی با ظر

هزار تن. افزایش ظرفیت 

 1/6فرآوری و نگهداری تا 

میلیون تن محصوالت 

کشاورزی و درآمد ناخالص 

هزار میلیارد  120

واحد صنایع  2ریال.ایجاد 

تبدیلی سرد خانه و 

نگهداری محصوالت 

 59کشاورزی با ظرفیت 

 هزار تن

287 1580 

تکمیل 

زنجیره تولید 

و افزایش 

 صادرات

افزایش 

 تولیدات

 دامی

زنجیره تولید گوشت 

 مرغ سفید )کیمند(
70 

تکمیل ده واحد مرغداری 

 20به ظرفیت متوسط 

هزار قطعه و تکمیل مرغ 

 145تخمگذار به ظرفیت 

 هزار قطعه

هزار تن گوشت  20تولید 

هزار تن تخم مرغ  3مرغ و

 در سال

500 4300 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

افزایش 

تولیدات 

 دامی

 50 تولید شیر

راس دام 1000افزایش 

سنگین برای افزایش 

ظرفیت واحدهای شیری و 

 ایجاد واحدهای جدید

هزارتن تولید شیر با 380

 13000افزایش درآمد 

 میلیارد ریال

600 6800 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

افزایش 

تولیدات 

 دامی

 50 تولید گوشت قرمز

راس دام  8000افزایش 

سبک و سنگین برای 

واحدهای افزایش ظرفیت 

موجود و ایجاد واحدهای 

 جدید

هزارتن تولید گوشت 48 

قرمز و افزایش درآمد 

ناخالص به میزان 

 میلیارد ریال48000

1200 21063 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

افزایش 

تولیدات 

 زراعی

 90 گندم

افزایش ضریب خود 

اتکایی در زمینه تولید 

گندم افزایش عملکرد 

در واحد سطح از 

تن در  4.5تن به  4.02

 هکتار

افزایش عملکرد در واحد 

سطح و افزایش تولید 

هزار تن( و درآمد  1900)

 ناخالص

  23160 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

افزایش 

تولیدات 

 زراعی

 90 کلزا

افزایش سطح زیر کشت  

هکتار به  30000کلزا از 

هکتار و  55000میزان 

افزایش عملکرد در واحد 

افزایش عملکرد در واحد 

 100سطح و افزایش تولید ) 

هزارتن(و درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال 4660

  1815 
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تن  1.8تن به 1.6سطح از 

 در هکتار

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

افزایش 

تولیدات 

 زراعی

 90 چغندر قند

افزایش سطح زیر کشت  

 12210چغندر قند از 

 13000هکتار به میزان 

هکتار و افزایش عملکرد 

تن  75 در واحد سطح از

 تن در هکتار 78به 

افزایش عملکرد در واحد 

سطح و افزایش تولید 

هزارتن( و درآمد 1000)

 میلیارد ریال 5000ناخالص 

  2854 

افزایش 

ضریب 

خوداتکایی و 

توسعه 

 صادرات

افزایش 

تولیدات 

 باغی

 90 سبزی و صیفی

افزایش سطح زیر کشت  

 87689سبزی و صیفی از 

 90000هکتار به میزان 

هکتار و افزایش عملکرد 

تن  37در واحد سطح از 

 تن در هکتار 40به 

افزایش عملکرد در واحد 

سطح و افزایش تولید به 

هزار تن و  3600میزان 

درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال180000

  27315 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

تولید 

خوراک 

 دام

 90 نباتات علوفه ای

افزایش سطح زیر کشت 

ای از نباتات علوفه 

هکتار به میزان  49395

هکتار و افزایش  51000

عملکرد در واحد سطح از 

 تن در هکتار 45تن به  41

افزایش عملکرد در واحد 

سطح و افزایش تولید  به 

هزارتن و  2300میزان 

افزایش درآمد ناخالص به 

 میلیارد ریال 23000میزان 

  8000 

بهره وری 

 آب

خدمات 

فنی و 

 مهندسی

 70 فشار آبیاری تحت

صرفه جویی در مصرف 

آب با ایجاد سسیتم های 

نوین آبیاری در سطح 

 هکتار 5000

افزایش راندمان  مصرف 

درصد و  80آب به میزان 

 40صرفه جویی میزان 

 میلیون متر مکعب 

200 700 

بهره وری 

 آب

خدمات 

فنی و 

 مهندسی

بهسازی کانال ها ی 

 آبیاری
90 

پوشش انهار و لوله گذاری 

 1000تامین آب جهت 

 هکتار ازا اراضی استان

افزایش بهره وری مصرف 

درصد( و  15آب به میزان  )

صرفه جوئی یک میلیون متر 

 مکعب

100 144 

بهره وری 

 آب

خدمات 

فنی و 

 مهندسی

تجهیز و نوسازی 

 اراضی سنتی
90 

تسطیح اساسی اراضی در 

هزار هکتار از  10سطح 

 اراضی استان

افزایش بهره وری مصرف 

درصد( و  30آب به میزان )

میلیون متر  3صرفه جوئی  

 مکعب

1000 96 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

بازسازی و 

حفظ 

ذخایر 

ماهیان 

 بومی

رهاسازی بچه ماهی 

در صیدگاه های 

 استان

15 
تن در  50افزایش تولید 

 سال

حفظ، احیاء و بهسازی منابع 

آبزیان دریایی و افزایش 

درصد تکثیر طبیعی آبزیان 

 دریایی.

  20 

افزایش 

ضریب 

 خوداتکایی

بازسازی و 

حفظ 

ذخایر 

ماهیان 

 بومی

خرید، حمل، استقرار 

سازه  1000و پایش 

 زیستگاه مصنوعی 

60 

در صورت بهسازی و احیاء 

زیستگاه های مصنوعی 

مذکور حداقل سالیانه 

صیاد از این پروژه 10000

بهره برداری خواهد نمود 

و منجر به حفظ اشتغال 

صیادان مذکور خواهد 

 گردید.

بهسازی منابع آبزیان 

دریایی، افزایش میزان 

برداشت از ذخایر دریایی، 

کنترل صیدهای مخرب  که 

تن به برداشت  40ساالنه 

 صیادی افزوده خواهد شد.

  50 
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توسعه 

صادرات غیر 

 نفتی

آبزی 

 پروری

پرورش ماهیان 

 گرمابی آبادان
10 

پرورش آبزیان به منظور  

تولید و تامین بخشی از 

-پروتئین موردنیاز جامعه

تولید کپور ماهیان 

-هندی و بومی -چینی

برآورد ارزش تولید 

 میلیارد ریال 30ساالنه 

هدف از این طرح باال بردن 

میزان تولید و افزایش 

اشتغال پایدار جهت افراد 

بومی و همچنین افزایش 

ن سهم تولید ملی و باال برد

صادرات غیرنفتی می باشد. 

تن در  200افزایش تولید 

 سال

450 590 

توسعه 

صادرات غیر 

 نفتی

آبزی 

 پروری

پرورش ماهیان 

 گرمابی هویزه
30 

پرورش آبزیان به منظور  

تولید و تامین بخشی از 

-پروتئین موردنیاز جامعه

تولید کپور ماهیان 

 -هندی و بومی-چینی

برآورد ارزش تولید 

 میلیارد ریال52.5ساالنه 

هدف از این طرح باال بردن 

میزان تولید و افزایش 

اشتغال پایدار جهت افراد 

بومی و همچنین افزایش 

دن سهم تولید ملی و باال بر

صادرات غیرنفتی می باشد.  

تن در  350افزایش تولید 

 سال

700 785 

توسعه 

صادرات غیر 

 نفتی

آبزی 

 پروری

مجتمع پرورش 

ماهیان خاویاری 

 دزفول  

20 

هدف این پروژه افزایش 

تولید با پرورش گونه های 

محصوالت  جدید و تولید

با ارزش)گوشت و 

(  خاویار ماهی

صادراتی می باشد هر 

کیلو گوشت ماهی 

هزار  95خاویاری 

تومان و هر کیلو 

میلیون  45خاویار 

 تومان می باشد

 60تن گوشت ماهی و 2400

سال  5تن خاویار در طی 

 تولید می گردد

720 1940 

توسعه 

صادرات غیر 

 نفتی

آبزی 

 پروری

مجتمع پرورش 

ماهیان خاویاری 

 گتوند

80 

هدف این پروژه افزایش 

های تولید با پرورش گونه 

محصوالت  جدید و تولید

با ارزش)گوشت و 

(  خاویار ماهی

صادراتی می باشد هر 

کیلو گوشت ماهی 

هزار  95خاویاری 

تومان و هر کیلو 

میلیون  45خاویار 

 تومان می باشد

هدف این پروژه افزایش 

تولید با پرورش گونه های 

جدید و تولید محصوالت با 

ارزش)گوشت و خاویار 

 باشد ماهی(  صادراتی می

30 750 
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جهاد کشاورزی  13۹۹: جدول جن  بندی تامی  مالس نها س محورهای برنامه جهش تولید اال 7 جدول

 اادا  توزادا 

       
 

 محل تامین مالی

 کل اعتبار
منابع مالی هزینه شده 

 تاکنون

اعتبار الزم برای اتمام طرح 

 99تاپایان سال 

 عنوان
ریالی )میلیون 

 ریال(

ارزی 

)دالر یا 

معادل 

 دالر(

ریالی 

)میلیون 

 ریال(

ارزی 

)دالر یا 

معادل 

 دالر(

ریالی )میلیون 

 ریال(

ارزی 

)دالر یا 

معادل 

 دالر(

             اعتبارات بودجه ملی

احداث 

گلخانه های 

سبزی و 

 صیفی

   30000   63056   93056 اعتبارات بودجه استانی

   0         شرکت های دولتیبودجه 

   0         اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   1250000   100000   1350000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

   0         سرمایه گذاری بخش تعاونی

   650000   400000   1050000 سایر )تسهیالت(

   1930000 0 563056 0 2493056 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

گلخانه گل 

 های زینتی

   30000   63056   93056 اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   770000   20000   790000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             بخش تعاونیسرمایه گذاری 

   285000   100000   385000 سایر )تسهیالت(

 0 1085000 0 183056 0 1268056 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

توسعه باغات 

و کشت 

گیاهان 

 داروئی

   36000   36804   72804 اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   8600   5000   13600 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   35900   35000   70900 سایر )تسهیالت(

 0 80500 0 76804 0 157304 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

صنایع 

و تبدیلی 

 تکمیلی

             اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   5700000   100000   5800000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   1800000   400000   2200000 سایر )تسهیالت(

   7500000   500000   8000000 جمع

زنجیره تولید              اعتبارات بودجه ملی

             اعتبارات بودجه استانی مرغ
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             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   2260000   300000   2560000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

   0         سرمایه گذاری بخش تعاونی

   1540000   200000   1740000 سایر )تسهیالت(

   3800000   500000   4300000 جمع

   462920   317080   780000 اعتبارات بودجه ملی

آبیاری تحت 

 فشار

             اعتبارات بودجه استانی

             شرکت های دولتیبودجه 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   462920   317080   780000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   0         سایر )تسهیالت(

   925840 0 634160 0 1560000 جمع

   960   1040   2000 اعتبارات بودجه ملی

 تولید شیر

             اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   5250000   50000   5300000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   1400000   100000   1500000 )تسهیالت(سایر 

   6650960 0 151040 0 6802000 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

تولید گوشت 

 قرمز

   130000   132949   262949 اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   16100000   100000   16200000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   4300000   300000   4600000 سایر )تسهیالت(

   16230000 0 232949 0 16462949 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

بهسازی 

کانالهای 

 آبیاری

   96000   48000   144000 استانیاعتبارات بودجه 

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

             سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

           0 سایر )تسهیالت(

   96000 0 48000 0 144000 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

تجهیز و 

نوسازی 

 اراضی سنتی

   63968   31984   95952 اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

             سرمایه گذاری بخش خصوصی

             تعاونیسرمایه گذاری بخش 

           0 سایر )تسهیالت(

   63968 0 31984 0 95952 جمع

 گندم             اعتبارات بودجه ملی
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   60000       60000 اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   18480000       18480000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   4620000       4620000 سایر )تسهیالت(

   23160000 0 0 0 23160000 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

 کلزا

             اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   1452000       1452000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   363000       363000 سایر )تسهیالت(

   1815000   0   1815000 جمع

   253640       253640 اعتبارات بودجه ملی

 چغندر

             اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   2080000       2080000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   520000       520000 سایر )تسهیالت(

   2853640 0 0 0 2853640 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

نباتات علوفه 

 ای

             اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   3000000   3000000   6000000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   1000000   1000000   2000000 سایر )تسهیالت(

   4000000   4000000   8000000 جمع

             اعتبارات بودجه ملی

سبزی و 

 صیفی

   15572       15572 اعتبارات بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

   21900000       21900000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

             سرمایه گذاری بخش تعاونی

   5400000       5400000 سایر )تسهیالت(

   27315572 0 0 0 27315572 جمع

 
      

 

 میلیون ریال 33گندم و کلزا  هزینه تولید هر هکتار

 میلیون ریال 200هزینه تولید هر هکتار چغندر قند 

 میلیون ریال 157هزینه تولید هر هکتار علوفه 

 میلیون ریال 300هزینه تولید هر هکتار  سبزی و صیفی 
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 اصله ور  موجود و مزلوم محصوالت اادا  توزادا  بر ااا  مصرچ ارانه اادا  

 توزادا 

های جهش تولید بخش کشاورزی اادا  در کاهش  اصله ور  موجود و مزلوم : تاثیرات برنامه۸ جل  

 محصوالت اادا  توزادا  بر ااا  مصرچ ارانه اادا  توزادا 

 نا  مقصول ردیف
میزان 

 مصرد

میزان 

 تولید
 موازنه

برنامه های کاهش 

 فاصله

  115د2۸5 000د450 ۸۸5د164 برنج 1

  6۸5د122د1 000د۹00د1 315د777 گندم 2

  312د152 000د1۹0 6۸۸د37 ترما 3

  6۹0د6 ۸00د53 110د47 ربوبات 4

 -50۹د37 000د52 50۹د۸۹ روغ  5

تواعه کشن دانه های 

روغنس در اال بعد به دلی  

 ارزص ا زوده باال

  670د500 000د642 330د141  نر 6

 -۹0۸د۸3 000د4۸ ۹0۸د131 گو ن قرمز 7

ا زا ش دام دا دس برای 

تامی  دام ابک و انگی  

تخصیص تسهیالت  -پرواری

کم بهره برای ارما ه 

تننی  زنجیره از  -گرارا 

رر ی ارداث کشدارگاه 

 های مورد نیاز

 -1۸7د171 000د3۸0 1۸7د551  یر ۸
ا زا ش دامداری های 

 دا دس

 -4۸6د11 000د111 4۸6د122 مر  ۹

تسهیالت کم بهره تخصیص 

وارد   50برای رداق  

 دارای پیشر ن  یز نس

  ۹۸4د44 250د73 266د2۸ ماهس 10
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  664د1 ۹00د1 236 میگو 11

 -۸21د41 000د10 ۸21د51 تخم مر  12

اتدصاص تسهیالت کم بهره 

برای ارداث مرغداری های 

 تخنگرار

 -211د2 500د2 711د4 عس  13

آموزص بهره بردارا  و 

زنبوراادا  ها در تواعه 

مناری کوهسدانس و  نالس 

 اادا  مس با د 

14 
ابزی و 

 صیهس
  6۸0د034د3 000د600د3 320د565

 

 

اقدصررادی و دارا ررسد راه و هررا س مرررتبی بررا بخررش هررای برنامرره و پروههطررررم در بشااش خاادمات :

  ده اان  هراازید گرد گری و میراث  رهنگسد پار  علم و  ناورید کس  و کار پیش بینس 
   پررروهه و ررررم عنلیرراتس  و بودجرره  252و  برنامرره ۸2محررور اصررلسد 12در بخررش ترردمات

 پیش بینس  ده اان میلیارد ر ال   1۹463

 جهااش تولیاد امااور اقتصاادی )تااامین هااای عملیااتی در بشاش کمای برنامااه فعالیات

 5 ااردا  توزاردا  تعرداد گراری، تجاارت خاارجی، مولاد ساازی دارایای(مالی، سرمایه

برنامره عنلیراتس جهرش تولیرد امرور اقدصرادی اترامی  مرالس  25برنامه محروری جهرش تولیرد و 

برنامررهد بهبررود محرریی کسرر  و  4برنامررهد تواررعه تجررارت تررارجس  5گررراری برنامررهد ارررما ه 6

پرریش  ۹۹برنامرره در اررال  3 انضرربا  مررالس و مولررد اررازی دارا ررس هررای دولررنبرنامرره و  7کررار 

 بینس  ده اان  

 هرای اهرداچ کیهرس تاکیرد برر اره اولو رن مز رن راه و .هرساازی برنامه عملیاتی ششدر ب

-هرا اصرلس و  رعرسد بهررهنسبس اقدصاد اادا د روابری پیشری  و پسری  اقدصرادی در بری  بخرش

وری و  نرراوری ارالعرراتد برقررراری ارتبررا  برری  اهررداچ ااررناد باالدارردس ماننررد اررند برنامرره 

 شررمد اررند اقدصرراد مقرراومدسد اررند ا رردغال  راگیرررد اررند مقابلرره بررا بینرراری کرونررا و برنامرره 

هررای اصررلس ر رر   الش کرراهش و  رراعنلیرراتس بخررش هررای مخدلررف اقدصررادی کشررور و اارردا د 

هرا هرای راکرد و برال ااردهادهد تننیر  رررمبالهعر  کررد  فر یرند  و بنناههای تولیدی اقدصاد

دصرادرات کاالهرای تولیردی ااردا  بره های نینه تنرام در اولو رند ارتقرای ارزا  نراوریو پروهه

تررار  د اارردهاده از ترروا  و فر یررن بخررش تصوصررس از اهررداچ کیهررس پررروهه جهررش تولیررد 

ای ا رر  برنامرره در اررال جهررش تولیرردد بررا هررهررا و پروههدر اندخررام و تعیرری  ررم اارردا  ااررن 

های مهررم ازجنلرره های منرراب  مررالسد کو ررش  ررد تررا هنرره  رراتصعنا ررن برره محرردود ن
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هرای بررا پیشرر ن  یز نررس براال و تررأثیر  شرنگیر در تواررعه  رربنه ررم

اید در ررای و هرروا س د ا ررزا ش رررر   ونقرر  و ترانز ررن ااعررم از ر لررس و جرراده ررر انس رن 

دث  رروتس وجررررسد توجرره برره منرراری محررروم در  ررار وم آمررا ش ا ننررس و کرراهش ررروا

هررای مخدلررف های تولیررد در بخشهای مرررثر در کرراهش هز نررهارررزمینسد تواررعه ز رارراتن

برررداری واررازد بهرهازجنلرره صررنا   ومعرراد د گرد ررگرید صررادراتد رونرری بررازار مسررن  و ااتن

تنام کرره هررای نینررهر ررمهای انجررام  ررده رررس اررنوات ررروالنس دگراریبهینرره از ارررما ه

 ررا رررداکار پا ررا  دوره دولررن دوازدهررم را  13۹۹برررداری تررا پا ررا  اررال قابلیررن اتنررام و بهره

د تررأثیر مسرردقیم  اغیرمسرردقیم معنررادار برآ نرر پررر ری تررأمی  اعدبررار موردنیرراز و  دارنررد بررا امنا

 بر جهش تولید مورد توجه کا س قرار گیرد 

 در هشرن محرور و  هاای عملیااتی بشاش راه و .هرساازیدر بشش کمی برناماه فعالیات

د  هراررازید راه اصررلسد راه روارردا سد بررازا ر نس  ررهری و بنررادر بخررش ا عنررس  نررس و اجرا ررس

 پررروهه و   53ودر ررانوردید راه آهرر  و راهررداری  اارردا  توزارردا  و در قالرر   ررش برنامررهد 
ه هرا و برنامره هرای اداره کر  جن  کر  اعدبرارات مرورد نیراز بررای تحقری پرروهررم عنلیاتس و 

 اانطمیلیارد  ال  16۹4۸راه و  هراازی بال  بر 

 میرا  فرهنگی، گرد.گری، صنای  دستی و سرمایههای عملیاتی در بشش کمی برنامه فعالیت-

پروههطررم عنلیاتسد محور  5در  هار محور عبارتند از : محور گرد گری با  13۹۹توزادا   گراری

پروههطررم عنلیاتسد محور ارما ه  ۸2پروههطررم عنلیاتسدمحور میراث  رهنگس با  15صنا   دادس با 

   هارمحور پروههطررم عنلیاتس  در ا   10۸برنامه و   ۹پروههطررم عنلیاتسد و در  مجنوف   5گراری با 

 پیش بینس  ده اان  13۹۹در اال 

 

: برنامرره پیشررنهادی بهبررود  ضررای کسرر  و کررار اارردا  توزارردا  در اررال جهررش تولیررد ۹جرردول 

13۹۹ 
 

 مولفه تازیرگرار نماگر مقیص

میانگی  ورعین از 

 ۹۸تا  ۹5اال های 

 10بر مبنای ننره 

 اتیلس رعیف 

 

 

 راهکار

ک  
 کشور

 توزادا 

 

 

 

 

 

 نناگر

 ااتدار

 تولید

وجودرقابررررررن  رررررررکدها و 

 مواسات دولدس دربازار

تشررنی  کررارگروه و برراررس موررروف  6.۸ 6.5

میررررزا  دتالررررن  رررررکن هررررا و 

مواسرررات دولدرررس بررررای رقابرررن 

غیرمولرد و راندرس بررا بخرش تصوصررس 

توارررری معاونررررن امورهنرررراهنگس 

ااررردانداری توزاررردا  و  ناارررا س 

هرای موارد  عالین غیرر مررتبی بخرش
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 مولفه تازیرگرار نماگر مقیص

میانگی  ورعین از 

 ۹۸تا  ۹5اال های 

 10بر مبنای ننره 

 اتیلس رعیف 

 

 

 راهکار

ک  

 کشور
 توزادا 

مقاااایص 

 اقتصادی

دولدرررس کررره بررره  عالیرررن بخرررش 
 تصوصس آای  راا  هسدند 

 قرردا   ررا عرردم  ررها ین امررار 

وارالعررات مررورد نیرراز برررای 

  عالین اقدصادی

تقو رررن و تولیرررد نظرررام آمررراری در  6.3۸ 6.4

اررازما  برنامرره و بودجرره اارردا  و 

داررررردگاههای مدرررررولس آمرررررار در 

 اازمانهای مخدلف اادا 

رررعف نظررام توز رر  ومشررن  

 در رااند  محصول به بازار

تقو ررن  رررکن هررای توز رر  کننرردهد  5.3 5.22

ز رارراتن هررای مرررتبی بررا انبارهرراد 

 هاداردتانه

عررررره کررراال و محصررروالت 

 قا ا  دربازار ا را 

ارا،رره گررزارص مسرردنر از آمررار قا ررا   6.3 6.16

کرراال در  ررورای گهدگرروی اارردا  و 

ار ررد اارردا  برره تاکیررد مسررئوال  

جلررروگیری از قا رررا  ورود کررراالی 

 ااتن دات 

 قرردا  ارتبررا  مناارر  میررا  

عوامررررر  ترررررامی  مرررررواد 

اولیهدتولیرررد و عررررره  رررک 

 محصول در بازار

تشررنی  کررارگروه برراررس ناراررا س  5.6 5.3

عوامرر  تولیررد توارری اررازما  صررنن 

و جهرراد کشرراورزی و معاوتررن امررور 

 هناهنگس اقدصادی اادا 

 نناگر

جغرا یررا س 

از راررررات

 ت

و فر یررن  

 اقلینس 

 رعف ز رااتن رن  و نق 
تقو ررن ز رارراتن هررای جرراده اید  5.3 5.2

ر لررس و هرروا س اارردا  توارری اداره 

 ک  راه و  هراازی

محررردود ن دادرارررس برررره 

 راملهای انرهی

برراس مورروف تواری ارازما  هرای  3.3 3.1

 مسئول در اادا 

محدود ن دادرارس بره تلهر  

 هنراه و ا ندرنن

بررارررس مورررروف تواررری اداره کررر   3.6 3.6

  ناوری ارالعات اادا 

 محدود ن دادراس به ام
برراررس موررروف توارری اداره کرر  آم  3.0 3.0

 و  ارالم اادا  و اهواز

 نناگرمالس
د واری ترامی  منراب  مرالس از 

 باننها

تشررنی  کنیدرره نظررارت بررر عنلنرررد  7.۹ 7.7

پرداترررن هرررای ااررردا  در بانرررک
 تسهیالت

غیرقابرر  پرریش بینررس بررود  و 

تغییرررات قینررن مررواد اولیرره و 

 محصوالت

ارا،رره گررزارص هررای  صررای توارری  7.7 7.7

مرکررز آمررار ا رررا  برره بخررش تولیررد 

بررررای آگررراهس از رونرررد و نوارررانات 
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 مولفه تازیرگرار نماگر مقیص

میانگی  ورعین از 

 ۹۸تا  ۹5اال های 

 10بر مبنای ننره 

 اتیلس رعیف 

 

 

 راهکار

ک  

 کشور
 توزادا 

ننرررررراگر 

اقدصررررراد 

 کال 

هرا و انزبرا  پرر ری برا  ررا ی قینن
 غیرقاب  پیش بینس

 در بازارکنبود تقارای موثر 

ای بررررای آگررراهس و ا جررراد ارررامانه 5.۸ 5.۸

ا رردرا  نیازهررای تولیررد کننرردگا  در 

اادهاده از تردمات هنرد گر و ترامی  

 نیازهای تولیدی

 

 

 

 

مقاااایص 

 نهادی

ننرررررراگر 

امنیدررررسط 

 ایااس

 ساد وارو  ااردهاده از مقرام و 

موقعیرررن اداری داررردگاههای 

 اجرا س

نظررررارت دادگسرررردری و نهادهررررای  6.6 6.۸

بازراررس بررر رونررد  سرراد مررد ر دس در 

 اادا 

ننررراگرعلن

یط 

 آموز س

 کنبود نیروی کار ماهر

برراس مهارتهرای نیرروی کرار تواری  4.۸ 5.0

دانشررگاهها و اداره کرر  آمرروزص  نررس 

 و رر ه ای اادا 

ننرررررراگر 

  رهنگس

تنا   عنرومس بره تر ردکاالی 

تارجس وبس رغبدرس بره تر رد 

 محصوالت ا رانس

 رهنرر  اارردهاده از کرراالی تقو ررن  5.۸ 5.3

داتلرررررس هنرررررراه برررررا تقو رررررن 

ااررردانداردهای کیهیرررن محصررروالت 

 تولیدی دات  اادا 

کرررارگر زی عنرررومس وررررعف 

  رهن  کار درجامعه

 رهنر  ارازی و تبلیرر   رهنر  کررار  5.7 5.۸

در  ررورای عنررومس  رهنرر  اارردا  و 

 دادگاههای اجرا س 

ننرررررراگر 

 نررراوری و 

 نوآوری

مشررردر ا  از نحررروه ااررردقبال 

نررررواوری و ابدنررررار در ارا،رررره 

 تدمات ومحصول

معر ررس نرروآوری هررای تولیرردی برره  4.2 4.3

جامعه از رر ری صردا و اریناد رارانه 

 ها و کانال های ارتبا  با جامعه

کنبررود  نرراوری و تجهیرررزات 

 مورد نیاز

بررارررس وررررعین موجرررود  نررراوری  5.7 5.6

 ررررکن هرررای تولیررردی ااررردا  و 

  ناوری آنا مسا   و مشالت 

ننرررررراگر 

قررررانونس و 

 رقوقس

رعف دادگراه هرا در راریدگس 

برررره  ررررنا ات و پیگیررررری 

موثرمدجررراوزا  بررره رقرررو  

 د گرا 

نظررارت دادگسرردری در برراررس پرونررد  6.3 6.6

 های رقوقس

وجررود انحصررارد امدیررازو رانررن 

به  رک  را تعردادی از رقبرا در 

 بازار بی  اادانهای کشور

برنرردهای معدیررر و واگرردار  نااررا س  6.7 6.5

 امور به  رکن های  ناانامه دار
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 مولفه تازیرگرار نماگر مقیص

میانگی  ورعین از 

 ۹۸تا  ۹5اال های 

 10بر مبنای ننره 

 اتیلس رعیف 

 

 

 راهکار

ک  

 کشور
 توزادا 

دتالررن غیرمنزقررس نهادهررای 

ررراکنیدس در تعیرری  قینررن 

 ها در بازار

تقو ن نهراد نظرارت برر قینرن هرا برا  6.۸ 6.1
راعا ررن رررروابی عرررره و تقاررررای 

بررازار و جلرروگیری از رانررن در قینررن 

 گراری

بررس تعهرردی رر هررای قرررارداد 

و معامله بره اجررای تعهردات و 

 وعده ها 

تقو ررن  رهنرر  بنگاهرراهس تولیرردی  6.4 6.4

 در ا های تعهدات تود

تولیرررد وعررررره نسررربدا ازاد 

کاالی غیرر اارداندارد و تقلبرس 

 در بازار

نظررارت مرکررز ااررداندارد اارردا  در  6.۸ 6.7

 ناارررا س محررروالت غیراارررداندار در 

 بازار

ننرررررراگر 

اررراتدار و 

عنلنررررررد 

 دولن

بردا ررن اررلیقه ای و غیرقابرر  

پیش بینرس مرامورا  از قروانی  

و مقرراتابررر ط گررازط محرریی 

 ز سنطتامی  اجدناعس و    

 رررهاچ ارررازی قررروانی  و نظرررارت  6.0 6.6

مسرردنر دارردگاههای مالیرراتسد تررامی  

 اجدناعسد و نظارتس بر اجرای آنها

بررس ثبرراتس ایاارردهاد مقررررات 

رو ره هرای اجرا ررس نرافر برره و 

 کس  وکار

نظرررارت  رررورای برنامررره ر رررزی و  7.1 7.4
معاونررن امررور هنرراهنگس اقدصررادی 

ااررردانداری برررر ا جررراد ثبرررات در 

 ایاان گراری در اادا 

رو ررره هرررای ارررخدگیرانه در 

ادارات کررررار وبینرررره برررررای 

 مد ر ن نیروی انسانس

نظررارت و پیگیررری موررروف توارری  6.7 6.6

تعرررراو د کررررار و ر رررراه اداره کرررر  

اجدنرراعس اارردا  بررر مررد ر ن نیررروی 

 انسانس

رو ررره هرررای غیرمنصرررهانه و 

ناعادالنررره منیرررزی ودر ا رررن 

 مالیات

نظررارت بیشرردر بررر منیررزی مالیرراتس  6.7 7.0

  رکن های تولیدی اادا 

موانررر  در  را نررردهای اداری و 

اترررمجوزهای کسرر  وکررار در 

 دادگاههای اجرا س

پنجرررره واررررد اررررما ه  تاکیرررد برررر 7.0 7.1

گرراری و کراهش  را نردها برر ااررا  

مرردت زمررا  پرریش بینررس  ررده برررای 

هر مجوز کره گهدره  رده نبا رد بریش 

 روز با د!! 3از 
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 واردهای صنهس دربخشهای  آمار دهای عملیاتی بشش اصناددر بشش کمی برنامه فعالیت

 126برااا  آتر   آمار موجود در اا ن ا رانیا  اصناچ دررال رارر تولیدیطتوز عسطتدماتس ط نس 

وارد صنهس ا جاد  2550هزار وارد با مجوز ثبن گرد ده که رس اه اال گر ده بصورت میانگی  

مورد ا دغال ا جاد گرد ده د دررال رارر در مشاغ  و  6250درصد ا دغال ااالنه  2ط5و با رر  

تصنیم گیری مناا  اداد مد ر ن کرونا با کاهش  د د ا دغال  راده های پرتزر درصورت عدم

نهری درصنف تاالرهای پر را سد کا س  اپ ها دآرا شگاههای زنانه و مردانهد عنااا  و  3000قر  

 یلنبردارا  دگلهرو ا  و اا ر صنوچ مشابه دراادا  تواهیم بود  و لرا جلوگیری از ا   ور  مسدلزم 

امات مد نظر مد را  بهدا دس اادا  جهن بازگشا س و  عال  د  مجدد واردهای تهیه راه کارها و الز

درصد  10 -1برنامه محوری جهش تولید اصناچ توزادا  عبارتند از :  5صنهس مرکور تواهد بود  

  -2در  رچ راه اندازی د ۸ رو گاه موجود و  21های بزرگ و زنجیرای ا عنس ا زا ش ا جاد  رو گاه

س  و کار  رانچا ز در اصناچ توز عس و تدمات  نس ا برگزاری رداق   ک ننا شگاه در ا جاد مدل ک

تولیدی ادر اولو ن بود   هرکهای  –ا جاد تو ه های تولیدی و تشنی   هرکهای صنهس  -3اال  د 

 -4اتومبی  د  هر  مب  و  هر  ان   رو ا  دراولو ن تننی  و تواعه جهن اادقرار صنوچ  د 

وارد  11ی صادرات گرا اتشنی  میز تواعه صادرات صنوچ تولیدی در اادا  و معر س صنوچ تولید

تولیدی توای اتا  به میز تواعه صادرات جهن معر س به را ز  ا را  و عرا  و هنچنی  اداد 

تجارت ا زا ش رر   پو ش تدمات  -5تسهیالت اازما  صنعند معد  و تجارت اادا   د 

 در اصناچ اادا  کیالندرون

 هاای داناش هاای عملیااتی پاارک علار و فنااوری و .ارکتدر بشش کمای برناماه فعالیات

 421ط2پروههطررررم و بودجرره مررورد نیرراز   46برنامرره و  16محررور اصررلسد  7در توزارردا  اارردا  بنیااان 

   ده اان:پیش بینس  میلیارد ر ال

 

 

 


