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 مسئله درجه اول کشوربیانات مقام معظم رهبری برای جهش تولید : 

امسااال بهاادض ماارم میهااهم یجهااش تولیاادِ  امسااال دااال. جهااش. تولیااد اداا   ا اا   ااد  "

اهلل  ااا اندرکار هساادهد جااوری مناا  کههااد کااه تولیااد ا  ااعار امسااال  کسااانس کااه دداا 

  ".اهلل به وجود بیاورد ا تغییر محسودس در زندگس مردم ا جهش پیدا کهد و  ک 

 دار. نظاممسئله اولو ّ 

معهای تولیااد. بااه-اگر ما بخااواهیم ا اادغال در کشااور بااه وجااود بیا اادل با ااد بااه تولیااد ملّااس  "

ی ا ههااا اهنّیّاا  باادهیم  هنااه  -مامّ کلنااه  تولیااد یااهعدسل تولیااد کشاااورزیل تولیااد  اادمات

ا اا  مساااج ل جاازو     ر زی بشااودمااورد توجّااه  اارار ب یاارد و باارای ا ههااا برنامااهبا ساادس 

   ."ی اوّل نظام اد دار و درجهمساج  اولو ّ 

 اددقالل ا دصادی 

ی مااا تااا بااه کااار ا رانااس و داارما ه. استتالل ا اصالدتتبدو  تتلید ملی تتل  نتتش   لتت      تتلد "

ن اارار مل تولیااد ملااس  ااه  ننی یاارد  و اگاار تولیااد ملااس  ااه  ن ر اا ل   ا رانااس ارداارام

اداادقالل ا دصاااادی ا ااا  کشاااور تحقااا  پیااادا ننیههاااد  و اگااار ادااادقالل ا دصاااادی  اااک 

ی ا دصاااد ندوانساا   ااودم تصاانیم ب یاارد  عهااس در مساائله -ای تحقاا  پیاادا نهاارد جامعااه

ا ننیههااد  و اگاار اداادقالل دیادااس ا اا  کشااور تحقاا  پیااد -و روی پااای  ااود با ساادد 

ی رر هااال جااز راار ل گیااز د  ااری ای تحقاا  پیاادا نهااردل بقیااهاداادقالل دیادااس  ااک جامعااه

نیس   تا  ک کشور ا دصاااد  ااود را  ااوی نههاادل پا اادار نههاادل مدهااس بااه  ااود نههاادل مساادق  

  " .نههدل ننیدواند از لحاظ دیادس و  رهه س و غیرض تأثیرگرار با د

 متاثیر تولید در زندگس مرد

ی روناا  تولیااد ملااس  ا اا  کاااری کااه یدر زمیهااه.  ملی ل  بیتتل دز د تتلرش  تتردب ااتتر   تت ازد "

در     دهم. آ  گیاازی کااه باارای کشااور اردیاااد اداا  نبا ااد  تااا راااه  اادض  ااا د ردّااس  ااک

تولیااد تهااا   ااوردل ررکاا  کاارد و راض ا داااد تااا  ااک راادودیل لهاا  اثااری در  ۹۸دااال 

زناادگس مااردم از آ  محسااو  نشااد  مااا با ساادس تولیااد را بااه جااا س بردااانیم کااه در 

  ."زندگس. مردم اثر ب رارد
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 شناسنامه گزارش 
 

 "1399استان خوزستان سال  برنامه عملیاتی جهش تولید  بخش صنعت، معدن و تجارت  " نام گزارش

 دستگاه سفارش دهنده  
سازمان صنعت، معدن و  معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و 

 تجارت استان خوزستان 

 شورای 

 سیاست گذاری 

 پروژه 

مهنررد  ، گررراریترسرریز رررورای سیاسررو  نظررری رسرریز سررازمان امیرحسرری  دکتررر 

سرید مهررداد مدمردی مهنرد   ،  معاونرت رررو و برنامره و دبیرر هررو ه  مهرام روانرخخش

و  یمعاونررت امررور اقتصرراد ان ناصرررعخرردالرحمان مهنررد  ،  صررنا   معاونررت امررور وکیرر 

غالمرضررا مدمرردی مهنررد  ، امررور معررادن تمعاونررمهنررد  رامرری  داوودی ،  یبازرگرران

عاونررت م بهرررام جخرراریمهنررد  ، اداره آمرروزش ، هرر وهش و رنرراوری ارالعراتمررد ر   هرور

 عخرردالعظیا امینیرران مهنررد  ،  امیررد بهرامرری مررد ر روابرر  عمررومی، بازرسرری و نظررارت

 حراست سازمان

 کارشناسان  

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

آرا   گر   صرخا مولروی نیرا،  ،لروی نیرالطفری، صرخا مول  ، مدمد حمادی، مرارانصراله جا مند

، علری یمخترار  اوشیسررضروی، کمرال خلیلری و  رضرا  نکونام، مر ا نر مانی، سرید مدمرد

 دادخواه، ا مان اسدی ریخ رباط، احمد قلندر

 مجری گزارش
 نمایندگی خوزستان  –سازمان مدیریت صنعتی  

 چمران اهوازاستاد دانشگاه رهید زاده دکتر  داله مهرعلی

 همکاران تهیه کننده 

سازمان مدیریت   گزارش

 صنعتی خوزستان 

بهررروز مهنررد  حمیررد ممتررازان، هررور، الررهاهلل هارررمی، دکتررر زهرررا هیخررتسررید لطرر 

الره رحیمری، دکتر مسعود خرداهناه، دکترر عخردالهادی درز ران عز رزی، دکترر ررر هرو  ،  

دکتررر نسرریا دکتررر هیمرران حسرریخی، دکتررر حمیررد نیررری، دکتررر ابررراهیا منصررورن اد، 

دکتررر  دکتررر مهرردی قمشرری،، منجررزی، دکتررر نرراجی عخیرراوی، دکتررر مصررطفی اسررکندری

دکتررر مجیررد گررودرزی، دکتررر مهرررداد نامررداری، دکتررر حسرری  ولرری بابررم مخترراری، 

کرتیررانی، دکتررر سرریدعلی  عیرردی، مهنررد  احسرران مرررد  هررور، دکتررر رارمرره رررهخازی

 علوی رر، علی کا دانی، مهند  احمد هرمز/

 های اجرایی دستگاه

 تهیه کننده گزارش اصلی    
 اتاق اصناف اهواز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

های همکاری دستگاه

 کننده در تدوین گزارش 

 موسسه آموزش عالی رنی و مهندسی کارون

 گسترش مد ر ت صنعتی نگی  جاو د ررتاکررکت 

 ررکت دانش بنیان رخکه گستران جندی راهور خوزستان

تاریخ تدوین گزارش: 

 سال/ماه/روز 
20/05/1399 

 263 تعداد صفحه 

 های کلیدی واژه
 معدن، تجارت، صنعت، اقتصاد مراومتیجهش تولید، تدر ا اقتصادی، بیماری کرونا، 
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 پیشگفتار استاندار خوزستان 

ا ن ام ججه ش تولی د  ب مقام معظ م رهر ری ب ا نامگ ذاری س ال با تدبیر    13990سال  

و م دیران فع انن بخ ش خصوص ی  بنگاهه ای تولی دی و  مأموریت قوای س ه گان ه و تمرک ز  

توس  عه مت  وازن و پای  دار،  را ب  ه تحق  ن ای  ن ش  عار معط  وف کردن  د  دس  تگاههای اجرای  ی 

اس تان خوزس تان منطقی سه عامل اساس ی اجتم ا ، مح ی  و اقتص اد اس ت  مستلزم تعامل  

 1399ای عملی اتی ب رای س ال ه ای خ ود نیازمن د ت دوین برنام هها و قابلی تبا همه ظرفیت

برنام ه عملی اتی جه ش س الی خ اا اس ت و   1399در استان خوزس تان اس ت  زی را س ال  

هه ای ص نعت ، تولید خوزستان متاثر از چند مساله مهم ب ین الملل ی، مل ی، اس تانی و بخ ش

گ ردد   یعرض ه کانه ا و خ دمات م   شیباع   اف زا   دی جهش تول  کشاورزی و خدمات است  

و   یرون ن اقتص اد  شیاف زا  تی اشتغال و ک اهش ن رت ت ورم و در نها  شیدو اثر افزا  یکه دارا

 باشد   یم یرفاه اجتماع

ه ای خصوص ی خواس ته ش د ب رای تحق ن بر ای ن اس ال از دس تگاههای اجرای ی و بخ ش

منوی  ات مق  ام معظ  م رهر  ری، تغیی  ر و تح  ول در س  اختار تح  ولی کس  ب و ک  ار و تولی  دی 

استان گزارش جه ش تولی دی اس تان در س ه بخ ش عم ده اقتص ادی ص نعت، کش اورزی و 

   تهیه گردد  خدمات تهیه و برای اجرا در اختیار دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی 

هم ه فع انن ریاست ، مدیران و کارشناسان س ازمان ص نعت، مع دن و تج ارت خوزس تان،  از  

ه  ای بازرگ  انی اه  واز،  ب  ادان و بخ  ش خصوص  ی، م  دیران دس  تگاههای اجرای  ی، و ات  ا 

، خان ه ص نعت، مع دن و تج ارت، و ب انخم س ازمان م دیریت اه واز  خرمشهر، اتا  اص ناف

ش ود در اج را و عالی ت داش ته خواس ته م یصنعتی خوزستان که در ت دوین ای ن گ زارش ف

نظارت و ارزیابی  ن اهتم ام وی  ه داش ته باش ند  انش اف ب ه فی ل اله ی بت وانیم در س ال 

هم اهنگی و برنام ه مح وری موجر ات تح ول و جه ش و خی زش ،  جهش تولی د ب ا انس جام

   اقتصادی در استان فراهم گردد

 

 دکتر غالمرضا شریعتی 

 خوزستان استاندار 

 1399مرداد 
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  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستانمقدمه 

مررام معظرا رهخرری برا نامگرراری سرال و منو رات    1399در راستای تدرق اهرداف ررعار سرال  

حروزه صرنعت، هرای عملیراتی  برنامره رعالیرت  گرزارش حاضرر تردو   ررده اسرت   ا نام »جهش تولیرد   ب

و بودج ه م ورد روژه/ر رع  ب  59و    برنام ه  29مح ور اص لی،    7در  در بخش کمری  معدن و تجارت  

  رده است تدو   میلیارد ریال 27332نیاز 

 رده است: ر زی به ررو ز ر برنامهبینی رده برای جهش تولید هیش هایدر ا   گزارش رعالیت

بررا هرردف معرردن و تجررارت صررنعت،  در حرروزهرراحرری برنامرره عملیرراتی جهررش تولیررد اسررتان  .1

ارتخاط بی  اهرداف اسرناد باسدسرتی ماننرد سرند برنامره رشرا، سرند اقتصراد مرراومتی،   برقراری

هررای مختلرر  سررند ارررتفال رراگیررر، سررند مرابلرره بررا بیمرراری کرونررا و برنامرره عملیرراتی بخررش

 اقتصادی کشور و استان خوزستان 

اههررای گ و بن هررای اصررلی اقتصررادرررر  چالش در راسررتای کرراهش و  رراهررای جهررت گیررری برنامرره .2

 استان  تولیدی

هرای ملری و دسرتگاههای اسرتانی هرای عملیراتی کره در سرطا وزارتا جاد انسرجام بری  برنامره .3

بتروان در اسرتان خوزسرتان برا همراهنگی و ابرال  ررده ترا  1399برای جهرش تولیردی در سرال 

 های دستگاهها را در مسیر جهش تولید هدا ت کرد وحدت رو ه برنامه

حروزه صرنعت، معردن و تجرارت ناب  مالی، مرادی و انسرانی مرورد نیراز جهرش تولیرد  مرناسا ی   .4

 استان خوزستان  1399در سال 

مسررلول اسررتانی و اراسرره گررزارش سرره نظررارت و کنترررل مراحرر  اجرا رری آن توسرر  دسررتگاههای  .5

 هاماهه از هیشررت رعالیت

در حروزه صرنعت، معردن و تجرارت  ارز ابی تاثیر برنامه عملیراتی تردو   ررده برر جهرش تولیرد   .6

 ها و موان  و اراسه راهکارهای بهخود آن استان خوزستان و رناسا ی مستمر چالش

وابسررته برره حرروزه صررنعت، معرردن و مررد ران دسررتگاههای اجرا رری و بخررش هررای خصوصرری از همرره 

خوزسرتان کرره در ترردو   ا رر   نما نرردگی -ازمان مررد ر ت صررنعتیو  ه سرو برران خوزسررتان تتجرارت اسرر

 اری می نما یا  ر سپا  گگزارش رعالیت دارته 

صررنعت، بخررش امیرردوار ا بررا الهررام از عنا ررت حررق تعررالی، و همکرراری و مسرراعدت همرره مررد ران 

برنامره مدروری  ،  تناسر،، تعرادل، تروازن ووحردتهرش تولیرد برا در سرال جاسرتان  معدن و تجارت  

 برای تدول و توسعه اقتصادی استان اقدامات اساسی انجام دهیا 

 امیرحسین نظری 

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 

 1399مرداد 


