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 "  1399سال    دیجهش تول  یاتیبرنامه عمل  " یتیریخالصه گزارش مد

ای و ماالی ززم و منااب  بودجاههااای عملیاااتی  هااا و حاارحهااا، پااروژهمحورهااا، برنامااههدف از مطالعه حاضر بررسی  

شناساای خاازار  بیاااا باارای تق ااش جهااش تولیااد در اسااتاا توزسااتاا اساات  ه اااا خونااه کااه در  صاال ن ساات و رو 

در سااه ب ااش ،اانعتو ماادا و ت ااارتو خاازار  حاضاار بااا هاادف تاادویط پاارویا و جاارت ع دیاااتی جهااش تولیااد  خردیااد

جراحای شادا اسات  باا بهارا خیاری از رو  تق یاش یمی تاه یام هاارجو  مفهاومی   ب ش کشااورزی و ب اش تادمات

ا توجااه بااه کاادهای باارای جهااش تولیااد تعریاات شاادا اساات  ینآاااا باار پایااه یا ماادل مفهااومی از نظریااه مزیاات نساابی باا

ییسیم مرتبط با ب ش هاای ساه خاناه اقتصاادی اساتاا و مادل مزیات رقاابتی مای ال پاورتر اساتفادا شادا اسات  بهباود 

وری و ثبااات سیاساای و  هااای بهااراهااای جدیاادرو ارت ااای تر یااتخااراری یای اااد تر یاات ضااای کسااک و کااارو ساارمایه

ر باه عناواا مه تاریط عوامال تااثیر خارار بار تقریام ب اش عرضاه و ت اضاای C+I+G{X-M}اجت اعی و ت اضاای کدای ی

 شناسی و تقدیل شرایط بیط ال ددیو مدی و استاا توزستاا بررسی شدا است  جهش تولید بر اساس یسیک

هاای م تدات کشاور ساازماا برناماه و بودجاهو وزارت تاناه  هاای اعممای توساط وزارت کشاور وه چنیط بر اساس اولویات

مقاور ا،ادی بارای جهاش تولیاد در قالاک اهاداف ک ای 13هاای ع دیااتی در قالاک و شرایط ویژا استاا توزساتاا برناماه

 و کیفی زیر پیش بینی شدا است:

پسایط اقتصاادی در بایط   هاای نسابی اقتصااد اساتااو رواباط پیشایط ودر ب ش اهداف کیفی تاکید بر ساه اولویات مزیات 

وری و  نااوری اجمعااتو برقاراری ارتباان بایط اهاداف اساناد بازدساتی مانناد ساند برناماه ها ا،ادی و  رعایو بهاراب ش

ششمو سند اقتصاد م ااومتیو ساند اشات ال  راخیارو ساند م ابداه باا بی ااری کروناا و پارویا و جارت ع دیااتی ب اش هاای 

بالفعاال کااردا و  و بن اههااای تولیاادی هااای ا،اادی اقتصااادر اا  هالش هش و یاااکااام تداات اقتصااادی کشااور و اسااتااو 

 و،اادراتارت اای ساطف  نااوری  وهاای نی اه ت اام در اولویاتهاا و پارویات  یال جارتو  ساتفادااهاای راکاد و بام  تر یت

تااواا و تر یاات ب ااش تصو،اای از اهااداف کیفاای پاارویا جهااش تولیااد  و اسااتفادا ازکازهااای تولیاادی اسااتاا بااه تااار  

 استاا است 

 727برنامااه و  146مقااور ا،اادی و   12هااای ع دیاااتی در سااه ب ااش اقتصااادی و در قالااک در ب ااش ک اای برنامااه  عالیاات 

 میدیارد ریال به شرت سه ب ش ع دا اقتصادی  پیش بینی شدا است: 149311رویا و جرت ع دیاتی و  پ 

پاایش بیناای شاادا  میدیااارد ریااال 27332پاارویا و جاارت ع دیاااتی  59برنامااه و  29مقااور ا،اادیو  7ش ،اانعت  در ب اا 

 است 

پاایش بیناای  میدیااارد ریااال 113183پاارویا و جاارت ع دیاااتی  416برنامااه و  24مقااور ا،اادیو  11در ب ااش کشاااورزیو   

 شدا است 

پاایش میدیااارد ریااال   19463پاارویا و جاارت ع دیاااتی  و بودجااه  252و  برنامااه 82مقااور ا،اادیو 12در ب ااش تاادمات   

 بینی شدا است 

 146مقااور ا،اادی و   12هااای ع دیاااتی در سااه ب ااش در قالااک در ب ااش ک اای برنامااه  عالیااتاعتبااارات بودجااه مداای  

 کل مناب  مورد نیاز بودا است     %8میدیارد ریال  و  11786بالغ بر  پرویا و جرت  738برنامه و 
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 مقدمه 

سااتوا   اارات نااام خااراری خردیااد  تولیااد تولیااد  جهااش »سااال  رهباار ان اام وبااا تاکیااد  1399سااال 

های داتداای اساات و ع دیاااتی هااا و توان ناادیاقتصاااد م اااومتی اساات  اقتصااادی کااه مت اای باار تر یت

شدا یا در کشاورو ضا ط باه ارم ااا یوردا ر ااا و ر ا  مشا مت معیشاتی ماردمو باعاا جداوخیری از 

شااود  از سااوی دیآاارو ی اقتصاااد مداای میشاااا باار پی ااراهای دشاا ناا و ضرباتی رینیتسااارت

ی ح ایاات از تولیااد مداای و رشااد و رونااش یا نشاااا هااای موجااود در اقتصاااد ایااراا در زمینااهواقعیت

را ساال »روناش   1399ی قابال قباول نرسایدا اسات ساال  دهد که کشور از ایط جهت هناوز باه ن طاهمی

هااای نیااروی انسااانی کشااور در تااا هاام مساادولیط دولتاای و هاام ع ااوم تر یت خردیااد تولیااد  نامآااراری 

 .ی رینی کنند  ویت حداکثری تولید ن شجهت ت

توسعه متوازا و پایادارو مساتدزم تعامال منط ای ساه عامال اساسای اجت ااوو مقایط و اقتصااد اسات  از 

هاای او هادف ا،ادی یماایش سارزمیط اسات   ضاا و  عالیات  ای متعاادل بایط انساااواینرو تنظیم رابطاه

 اای از سااه عداام اقتصااادو ج را یااا و جامعااه نظاارااو روی اارد یمااایش ساارزمیط کااه تدفیبااه خفتااه ،اااحک

دهاای و نظااام ب شاای بااه  ضااای جبیعاایو اجت اااعی و اقتصااادی شناساای اسااتو شااامل اقاادامات ساااماا

یماایش سارزمیط باا روی ارد ه اه ساونآر در  مدی یا مقدی اسات  بار تامف روی ارد ب شای و مت رکازو

ای بار تاورد کاردا و راا کارهاای ههاای منط اهارهو  توسعه  ضاییو سعی دارد باا پدیادا عادم تعاادل

مناسک را برای تق ش توساعه متاوازاو ه اه جانباه و پایادار در ساطف زمایط اراداه ن ایادی مرکاز یماایش 

ر  باه عباارتی دیآار یماایش سارزمیطو نآرشای اسات دورنآارو کاما نآارو کاه منات  3:  1385سرزمیطو  

 ر  7: 1384شود ی  وزدیو به نتی ه ج را یایی یا م انی یا  ضایی می

در توزستااو ،رف نظار از جایآااا ،انعت نفات باا تااری ی بایش از یام قاراو کاه تااثیرات اقتصاادی 

در،اادر و  70ای و ساااحدی ی حاادود اجت اااعی ان ااار ناپااریری باار اسااتاا داشااته اسااتو حالاات جدآااه –

هاای مهام کشاور و اناهتناوو ی  و هاوایی و جریااا رودتدر،ادر ساطف اساتااو   30کوهستانی ی حادود  

اجت اااعی اسااتاا مقسااو   –ای باارای توسااعه اقتصااادی دسترساای بااه تداای   ااارس نیااز مزایااای بااال وا

شااوند  رجوباات هااواو سااواحل کاام ع ااش ب ااش شاا الی تداای   ااارسو  و وجااود تورهااا در مناااجش ماای

هام تااثیر و توانناد در یا واحاد هام تااثیر و کاارکرد مثبات و ای مایساحدیو و هورهاا در منط اه جدآاه

 کارکرد منفی داشته و هزینه هایی را بر اقتصاد استاا تق یل کنند  

ای ع دیااتی بارای ساال هاای تاود نیازمناد تادویط برناماههاا و قابدیاتاستاا توزستاا با ه اه تر یات

برناماه ع دیااتی جهاش تولیاد ساالی تااا اسات و    1399در استاا توزستاا اسات  زیارا ساال    1399
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ر از هنااد مساااله مهاام باایط ال دداایو مداایو اسااتانی و توزسااتاا  متاااث

 های ،نعت و کشاورزی و تدمات است  ایط مسایل بنیادیط عبارتند از:ب ش

 اقتصادی کما کشور یوری شاتصنارسایی در تا   

و تسااارتهای واردا باار ب ااش تولیااد و ساایل زدخاااا و  1389بقااراا ساایم  سااال   

 سیم مطالبات مردم از دولت در جریاا 

 تقریم های خستردا یمری ا و تاثیر ینها بر واردات و ،ادرات کشور  

 های اجت اعی کشور و تاثیر ینها بر سرمایه اجت اعی کشوربقراا  

نا : ایاط بقاراا هناد تااثیر بار اقتصاادی ایاراا داشاته اسات مانناد: کااهش وبقراا کر  

مااد یاسااتو کاااهش درقی اات نفاات کااه جاای ساای سااال خرشااته در تاااریت نفاات ساااب ه نداشااته 

ا زایش تسااارتهای اقتصااادی و هزینااه ب ااش بهداشاات و درمااااو مالیاااتی کشااورو ا اازایش و

ناشاای از  تااامیط اجت اعیوبی ااه بی اااری و ک  هااای معیشااتیکسااک و کارهااای یساایک دیااداو  

 ویروس کرونا

 نوسااانات مربااون بااه انت ابااات یباااا ماااا شااارهای سیاساای باایط ال دداای ناشاای از   

 یمری ا  ریاست ج هوری

و  شارهای سیاسای داتدای کشاور ناشای از اتاتمف سیاسای دولات باا م دا  جدیاد   

   ضای انت اباتی ریاست ج هوری ایراا که از زمستاا یغاز تواهد شد 

اساات کااه اتااتمف نظرهااایی در تصااوا میاازاا  1399وضااعیت بودجااه ای سااال  

 تورمی تاهر شدا است   -ارتبان یا با برنامه ششم و تق ش ترو  از رکود

در کشاور ع ی تار نیاز تواهاد پایااا ساال    : باه دزیال  اوا تاا  وضعیت باازار و تولیاد   

بنآاههااا در بااریورد سااطف دریماادها وهزینااه هاااومیزاا تولیااد و  اارو  و شااد خفتااه ماای شااود 

میزاا سرمایه در خرد  و نرخ  ارو  باا پیچیادخی هاای جادی روبارو تواهناد شاد و سارمایه 

الیتهااای ع دیاااتی بنآاههااا و بااه تباا  یا سااودیوری بنآاههااای اقتصااادی و مقاادود و خااراری و ع

بعضااا کاااهش تواهااد یا ت لاارا از دیاادخاا رشااد اقتصااادی در ،اانعتو رشااد منفاای قطعاای 

است ب ش تادمات اماا بزرختاریط بازنادا امساال اسات ب ش کشااورزی غیار از اتتملای کاه در 

   ط یسیک را تواهد دید ،ادرات سه ماا اول سال تواهد داشت ک تری

باا اقتصاادی کاه تو،ایت شاد باازار سارمایه مای تواناد پرریسام :      1399بازار سرمایه  

تریط و پربازدا تریط باازار ساال جااری باشاد  ماا باا باازار جدیادی مواجاه هساتیم کاه در عایط 

 هیباازار سارما  حالی ه می تواناد بسایار ساودیور باشاد در ه ااا حاال قطعاا دهاار حباا  اسات 

 باورس  حاضار حاال   درو تاا ساالها ه چنااا ماورد توجاه تواهاد باود تکردا اسا یپوست انداز

  اط عادد  باورس شادا  اسات   لیخارار در کشاور تباد  ریباازار تااث میابازار کوهام باه   می  از

 لیباورس  تباد   یباه زود  موییا باشا  شیا ازا  ایاکه هار روز نظاارا خار کااهش و    ستیشاتص ن
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-  یاسایتواهاد شاد کاه  معاادزت س   یاسایقدرت ناد س   آااایپا  میابه  

 داد   رتواهد ییت  یال دد طیو ب یرا درسطف داتد یاقتصاد

های کساک و کارهاایی هاا و رساتهعنااویط ب ش  :1399ساال  های اقتصاادی یسایک پاریر  حوزا

اند و شااامل ام اااا بهاارا کااه بااه جااور مساات یم از بی اااری کرونااا دهااار بیشااتریط یساایک شاادا

شادا انادو باه شارت   99و دو ماهاه اول ساال    98تساهیمت در اسافند    مندی از تعویش پرداتات

 :زیر است

o هاو جباااتیو هاو بو ااهمراکااز تولیااد و توزیاا  غااراهای یمااادا اعاام از رسااتوراا

ها یو مااوارد مشااابه بااه تشاا یص وزارت هاو اغریااه  روشاایتانااهتازرهااای پااریراییو قهوا

 ر،نعتو معدا و ت ارت

o هااای هاااو م ت  یپارت ااهاااو هتلامل هتلمراکااز مربااون بااه خردشااآری شاا

هاو زادرسااراهاو مراکااز پااریرهاو مه انسااراهاو مسااا رتانهجهااانآردی و خردشااآریو مه اا

راهاای یو مااوارد مشااابه خردیو مراکااز اقااامتی و پااریرایی و تفریقاای و تاادماتی بیطبااوم

 ربه تش یص وزارت میراث  رهنآیو خردشآری و ،نای  دستی

o  ع ااومی مسااا ر دروا شااهری و بااروا شااهری اعاام از هااواییو ح اال و ن اال

 ایو ریدی و دریاییجادا

o د اتر تدمات مسا رتی و خردشآری 

o تولید و توزی  پوشاک 

o تولید و توزی  کیت و کفش 

o مراکز توزی  یجیلو تش بارو قنادیو بستنی و یب یوا 

o   های ورزشی و تفریقیمراکز و م ت 

o   زشیهای  رهنآی و یمومراکز و م ت 

o مراکز تولیدو توزی  و  رو  ،نای  دستی 

حااوزا سااممت و دارو وشااویندا هااا و : 1399سااال حااوزا هااای اقتصااادی برتااوردار   

مااواد غاارایی و بی ااه ب شااهای برناادا امسااال هسااتند و ب ااش  ناااوری اجمعااات ودی یتااال و 

   استارتاپها یم سال رویایی در انتظارشاا است

بااا  99ماادیریت بنآاههااای اقتصااادی در سااال :  1399اقتصااادیماادیریت بنآاههااای   

تااود را باارای ایااط سااه مساااله پیچیاادخیو ابهااام و عاادم قطعیاات مواجااه هسااتند و اخربنآاههااا 

 های اساسی تواهند دید یسیکشرایط یمادا ن نند 

از حیا پیچیدخی سااتتار اقتصاادیو اخار هاه ب اش ،انعت بایاد وزناه ا،ادی تناوو ساازی در اقتصااد 

نشااا از ساادخی و توساعه نیاا تآی و اساتاا  باشدو اما مقصاوزت تولیاد شادا در ب اش ،انعت کشاور  

تااواا باارای های ،اانعتی ن یبااا نآاااا ب شاای و بررساای مشاا مت اتتصا،اای هاار یاام از شاااتهیا دارد  

ساساای ،اانعت راه ااار ارادااه کاارد  تااا زمااانی کااه مسااادل کااما حاال نشااوند شاااهد رشااد مشاا مت ا
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مقسوس در ،نای  ن واهیم باودو باه ه ایط دلیال باه بررسای برتای از 

پااردازم و در  ر،اات دیآااری مشاا مت اتتصا،اای مشاا مت کااما و راه ارهااای کداای ،اانعت می

 .کنم،نای  را بیاا می

 :ش ،نعت کشور عبارتند ازبطور کدی مش مت و هالشهای ع دا ب 

 کشور کما اقتصاد مقیط  ثباتی بی 

 ،نعتی رشد  برای مانعی اعتباریو و مالی تنآنای 

 تولیدی یزت ماشیط و ت هیزات  رسودخی و سرمایه تش یل نزولی روند  

 متوسط  و کوهم ،نای  رشد  بسترهای نبودا  راهم 

 ک بود یا   داا زیرساتت ها و برنامه جر  سرمایه خراری تارجی  

 عدم اجرای ،قیف سیاست های ا،محات ساتتاری  

 ای رشد ،نعتی عدم و اا مدی نسبت به مولفه های پایه  

 ساتتار اقتصاد مبتنی بر رانت و  ساد در کشور  

 نامساعد بودا مقیط کسک و کار و رشد  عالیت های ،نعتی  

 

ای ع دیااتی بارای ساال هاای تاود نیازمناد تادویط برناماههاا و قابدیاتاستاا توزستاا با ه اه تر یات

برناماه ع دیااتی جهاش تولیاد ساالی تااا اسات و    1399در استاا توزستاا اسات  زیارا ساال    1399

ههااای ،اانعت و کشاااورزی و توزسااتاا متاااثر از هنااد مساااله مهاام باایط ال دداایو مداایو اسااتانی و ب ااش

دو اثاار  یخااردد کااه دارا یعرضااه کازهااا و تاادمات ماا شیباعااا ا اازا  د یاا جهااش تول تاادمات اساات 

 باشد   یم یو ر اا اجت اع یرونش اقتصاد شیا زا تیاشت ال و کاهش نرخ تورم و در نها شیا زا

 

 شرح خدمات پروژه 

هااای ،اانعتو در ب ااش1399هاادف ا،اادی پاارویا تاادویط برنامااه ع دیاااتی جهااش تولیااد  سااال  

 کشاورزی و تدمات است 

توزسااتاا  یب ااش ،اانعتو هااای وضااعیت اقتصااادی اسااتاا تقدیاال ع د اارد شاااتص .1

 ب ش کشاورزی و ب ش تدماتر

 ت  یل زن یرا ارز  داتدی وتوسعه تولید و تع یش ساتت بررسی جهش تولید در  .2

  واردات ،ادرات و توسعه ،ادرات غیرنفتی و مدیریتبررسی جهش تولید در  .3
 ریوتوسعه  ناوری و بهبود بهرابررسی جهش تولید در  .4

  مدیریت بازار و ساماندهی ل ستیم ت اریبررسی جهش تولید در  .5
  بهبود  ضای کسک و کاربررسی جهش تولید در  .6

 خراریتأمیط مالی و توسعه سرمایهبررسی جهش تولید در  .7

 در ب ش های تولیدی استاا بماستفاداهای راکد و بررسی بالفعل کردا تر یت .8

http://zozanews.ir/impact-of-macroeconomic-instability-on-industries/
http://zozanews.ir/financial-and-credit-impasse-and-industrial-growth/
http://zozanews.ir/one-of-the-industries-challenges/
http://zozanews.ir/smes-and-challenges-of-industries-in-iran/
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هاای منادر  در ساند هاا و مزیاتپیشانهادی مبتنای بار تر یاتبررسی و انطبااا پارویا   .9

 اجرایی یمایش سرزمیط استاا 

 های دانش بنیاا ا زاتر یتبررسی و تشویش تولیدات با بهرا خیری از  .10

 بررسی زمینه های استفادا  ازتواا و تر یت ب ش تصو،ی  .11

 بررسی و اولویت دادا ت  یل جرت ها و پرویا های نی ه ت ام  .12

بررساای میاازاا سااازخاری پاارویا پیشاانهادی بااا مقاادودیت تااامیط مناااب  مااالی و  .13

 اعتبارات ب صوا در شرایط تقریم 

 

ارتباط این پروژه با اقتصاد مقااومتی و برناماه ششام کشاور/ بارش اساتانی و قاانون بودجاه 

 کشور و استان  1399

هاای اساتانیو ساند اقتصااد م ااومتیو ساند اشات ال و ه چنایط قاوانیط برنامه ششام کشاور و بار  در  

هااای بودجااه ساانواتی اهاادا ی  تعیاایط شاادا اساات  کدیااه اسااناد و اهااداف  ااوا بااه دلیاال بااروز هااالش

سیاساایو اقتصااادیو  رهنآاای و اجت اااعی از منظاار تقااوزت دروا کشااوریو و تقااوزت ناشاای از تقااریم 

رود برناماه ع دیااتی جهاش تولیاد باا  اری کرونا با مشا متی مواجاه شادا اناد  انتظاار مایو بازتص بی

داری بایط عوامال تاثیرخارار و هاای ناشای از عوامال  اوا بتواناد رابطاه نظاامممحظه الزاماات و ریسام

هاای ،انعتو کشااورزی و تادمات در اساتاا توزساتاا تاثیر پاریر و و رواباط پیشایط و پسایط ب اش  

 یورد  بوجود 

هاای ا،ادی برناماه ششام لرا ایط برنامه ناخزیر است به سا ت و ساویی حرکات ن ایاد کاه بتواناد هاالش

و اقتصاااد م اااومتی را در برنامااه ع دیاااتی شناساااییو تقدیاال و ر،ااد ن ایااد  مسااایل ناشاای از :عاادم 

تر شاادا رکااود تااورمی در اقتصاااد ع یااش کاسااتط ازهااای ع د ااردی و اقتصااادی اسااتااو تعااادل شاااتص

های اقتصااادی ناشاای از اتااتمل کسااک و کارهااا در اثاار شاایوو ام اااا جبااراا تسااارت بی اااریو اسااتااو 

  کرونا 
  

 مقاوم سازی اقتصاد برای نتایج مورد انتظار این پروژه 

اقتصااد برقراری ارتباان بایط اهاداف اساناد بازدساتی مانناد ساند برناماه ششامو ساند   -1

م ااومتیو سااند اشاات ال  راخیاارو سااند م ابدااه بااا بی اااری کرونااا و برنامااه ع دیاااتی ب ااش هااای 

 م تدت اقتصادی کشور

اههااای آ و بن هااای ا،اادی اقتصااادر اا  هالش در راسااتای کاااهش و یااا پارویا پیشاانهادی -2

 باشند استاا  تولیدی
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هاای هاای ع دیااتی کاه در ساطف وزارتای اد انسا ام بایط برناماه -3

اباامش شاادا تااا بتااواا در  1399و دسااتآاههای اسااتانی باارای جهااش تولیاادی در سااال مداای 

هاای دساتآاهها را در مسایر جهاش تولیاد استاا توزستاا باا ه ااهنآی و وحادت رویاه برناماه

 هدایت کرد

اساتاا   1399شناسایی مناب  ماالیو ماادی و انساانی ماورد نیااز جهاش تولیاد در ساال   -4

 توزستاا

  پیشنهادی موجک ا زایش جهش تولید شود پرویا -5

  پرویا پیشنهادی بر ام انات داتل کشور پایه ریزی شود -6

  پرویا پیشنهادی در راستای تامیط نیازهای استاا و کشور باشد  -7

  جراحی شود بماستفاداهای راکد و پرویا پیشنهاید با هدف بالفعل کردا تر یت -8

هاای منادر  در ساند اجرایای یماایش تهاا و مزیاپرویا پیشانهادی مبتنای بار تر یات -9

  سرزمیط استاا باشد 

  پرویا پیشنهادی با هدف ارت ای سطف  ناوری باشد  -10

  پرویا های با هدف ،ادرات کازهای تولیدی استاا به تار  باشد  -11

  های دانش بنیاا ا زایش یابد  تر یت -12

  سازی  شار تقریم ها کاهش یابد نثیام اا ت -13

  تصو،ی استفاا شوداز تواا و تر یت ب ش  -14

  ت  یل جرت ها و پرویا های نی ه ت ام در اولویت باشد  -15

پاارویا پیشاانهادی بااا مقاادودیت تااامیط مناااب  مااالی و اعتبااارات ب صااوا در شاارایط  -16

از تااأمیط اعتبااارات و مناااب  مااالی ززم باارای تق ااش اهااداف پاارویا و  تقااریم سااازخار باشااد 

 .اج یناا حا،ل شود

 .ر بازا ی ساله تعریت شوند حتی ال  دور پرویا ها د -17

 

 ذینفعان پروژه 

 ریاست ج هوری

 وزارت کشور

 استانداری توزستاا

 سازماا برنامه و بودجه توزستاا

 دستآاههای اجرایی استاا توزستاا

 ب ش های تصو،ی استاا توزستاا

 الزامات ومفروضات پروژه  پیش نیازها، 

  99تقدیل و برنامه ع دیاتی سال ه اهنآی کدیه دستآاهها در اراده اجمعات و  •

 ه  اری دستآاههای اجرایی استاا  •
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 چارچوب مفهومی پروژه جهش تولید
 

 عوامل موثر بر رشد اقتصادی

هاای اقتصااد کشاور بارای تولیاد کااز رشد اقتصاادی باه بیاانی ساادا عباارت از ا ازایش تر یت

مدای  دریماد  کال ماادی ا ازایش از عباارت اقتصاادی   رشاد .و تدمت جی یام دورا زماانی معایط اسات

ا ازایش ک ای تولیاد "یا تولید ناتالص مدی یام جامعاه جای یام دورا معایط اسات و در مفهاوم کدای  

د یتاااودارو ترج اااه خوینااارا رشاااد اقتصاااادی می "در یااام دورا مشااا ص نسااابت باااه دورا مشاااابه

 ر  1387 رجادیو

 تولیاد تعریات شادا اسات  ابتادا یام هاارجو  مفهاومی بارای جهاشدر تدویط خزار  حاضار  

ساارمایه زا  یرشااد دروار و ای اااد ت نولااویی جدیااد زا یهااای رشااد بااروادر ایااط هااارهو  از نظریااه

مادل مزیات رقاابتی   مبناایی  هااینظریاهاز  ینآااا بار اسااس یا مادل مفهاومی    استفادا خردیاد ر  انسانی

 بهرا برداری شدا است و مزیت نسبی  مای ل پورتر 
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 مدل مزیت رقابتی پورتر 

ی ی از ساوازت مارتبط باا رشاد اقتصاادی و جهاش تولیاد در بنآاههاا در ب اش هاای عرضاه و 

؟ و شارایط ج را یااییو   هاه عاوامدی اسات  تااب  بنآاههااکاه  مو  یات  ت اضا ایاط ساوال کدیادی اسات  

اسات؟ باه بیااا دیآارو خارار باودا  اثیر  اقدی یو اقتصادیو سیاسیو اجت اعی و  رهنآای باه هاه میازاا تا

های ت ااارت و  عالیاات در مقاایط پویااا و رقااابتی امااروز تااریط دغدغااهپااریری ی اای از مهمبقااا رقابت

ی دیآاری تقات عناواا و نظریاهاست  در ایاط تصاوا عاموا بار نظریاه رقابات مطداش و رقابات نسابی

عنا،اار مزیاات هااای کمساایم عداام اقتصااادو در تدوریی مزیاات رقااابتی نیااز تاااهر شاادا اساات  نظریااه

رقاابتی منااجش یاا کشاورها عباارت بودناد از: زمایطو نیاروی کاار سااداو موقعیاتو منااب  جبیعای یمااواد 

اولیهرو و ج عیات منط اه  در حاالی کاه پاورترو عنا،ار هکار شادا  را کاا ی ندانساته و ماهیات رواباط و 

قا و پاورتر بارای ساّال داناد  در واکاار را ماّث ر می-و    -هاای کساکی ،انای  و حوزادهنداعنا،ر شا ل

شااوند و برتاای دیآاار نااه؟  پاساا ی ال دداای مو ااش میی رقاباات بیط»هاارا برتاای از کشااورها در ،ااقنه

  ر 1990و Porter Michaelدهد  یتازا اراده می

هاای تولیاد و ای ااد تناوو ن اش حسااس باازار رقاابتی و کااهش هزیناه تأییاد هدف تدوری مزیت رقابتی 

رتاری در رقاباات هااای اقتصاادی اساات  ه چناایط وجاود مزیاات رقااابتی در در تولیادات جهاات پیاادایش ب

هاای مفهاوم خاردد  مّلفاهبازاریابی موجک ا زایش و حفا  ساهم باازار و دساتیابی باه رهباری باازار مای

دادا مزیت رقاابتی شاامل ارز  ی رینایو باازارخراییو تشانودی مشاتریو شاناتت تاواا باال واو حرکات

 .و قی ت مناسکو پاس آویی و نویوری استبازبردا مهارتو ای اد انآیزاتواا بالفعلو 

باار ایااط اساااسو ماادل ال اااس باارای درک بهتاار موقعیاات رقااابتی یاام مداات در  ضااای رقااابتی جهااانی 

ها ماورد اساتفادا هاای ج را یاایی مانناد: اساتااتواناد بارای ساایر موقعیتسودمند است و ه چنایط می

هااای ،ااورت خر تااهو مبتناای باار شااش عاماال اساات  عواماال دروناایو بازنآریقاارار خیاارد  ایااط ماادلو بااا 

شاارایط ت اضاااو ،اانای  ماارتبط و پشااتیبااو اسااتراتژیو ساااتتار و رقابااتو دولااتو و شااان  یاتفاقااات 

 ,.Moon H.Cدهااد ییا ته ال اااس پااورتر را نشاااا میبیناای نشاادار  شاا ل هیاال ماادل توسااعهپیش

Rugman A. M. and Verbeke ر  1998و 
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هاای تولیااد و ن اش حساااس باازار رقااابتی و کااهش هزینااه در واقا  تأییااد هادف تدااوری مزیات رقااابتی 

هاای اقتصاادی اسات  ه چنایط وجاود مزیات ای اد تناوو در تولیادات جهات پیادایش برتاری در رقابات

-مّلفاه خاردد حفا  ساهم باازار و دساتیابی باه رهباری باازار مایرقابتی در بازاریابی موجاک ا ازایش و  

های مفهوم مزیات رقاابتی شاامل ارز  ی رینایو باازارخراییو تشانودی مشاتریو شاناتت تاواا باال واو 

   سااازیو قی اات مناسااکو پاساا آویی و نااویوری اسااتسااازیو مهااارتحرکاات دادا تااواا بالفعاالو انآیاازا

کااه  ماای ن ایااد بااه نااام زن یاارا ارز  معر اای  ی رااریمااد مزیاات رقااابتی در عداام ماادیریت اباازار ک

هاای اماور اقتصاادی از یا بارای تشا یص و دساتیابی باه برتاری در رقابات هاای اقتصاادی استراتژیست

دهااد تااا ماادیراا قاارار ماای اتتیااار در   ت زیااه و تقدیاال زن یاارا ارز  ایااط ام اااا راخیرنااد بهاارا ماای

و بازاریااابی و توزیاا  کاااز و تاادمات از هاام تولیااد  وراحاایج یهااای مّسسااات تااود را در زمینااه عالیاات

 ر   40ا 43: 1380ی،نایعی  م زا ن ایند 

 

 

 

 

 

 : مدل الماس پورتر1شكل 
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  1نسبی مزیت مفهومنظریه 

 ت اارت ا،ادی نظریاه  هاایپایاه از ی ای یاو شاناتت هاایراا و نسابی مزیات

 اساسای ن اش پیراماوا قطعای تاوا  ی کاه ین اا دهاد  ازمای تشا یل را ال دالبایط

 نظریاه ا،اول از ی ای عناواا باه نسابی مزیات ا،ال باودا کدیادی و ت اارت

 هاایمزیات شاناتت لارا داردو  وجاود اقتصاادی یتوساعه  رایناد  در ت اارت

-بایط ت اارت باا ارتباان در کاه نسابی مزیات  شاود مای تد ای مهام اماری نسابی

 نسابت را کااز یام هنانچاه کشاوری کاه معناسات باداا باشاد مای مطارت ال دال

 تولیاد هنایط در کشاور یا ن ایاد  ،اادر و تولیاد  ارزانتار کازهاا دیآار باه

 ت اارت ،اقنه باه شادا وارد باا و باه ه ایط لقاا  داشاته نسابی مزیات کاازیی

 منتفا  دارد نسابی مزیات یا در کاه کازهاایی از ،ادور تواناد مای جهاانی

 کاه ن اود تاواا بیااامای نسابی مزیات مفهاوم تعریات در کدای جاور خاردد  باه

 کازهاایی ،ادور و تولیاد  در کشاور یام تواناایی از اسات عباارت نسابی مزیات

 بازتر  کیفیتی و ارزانتر ایبا هزینه

 زیاادی هاایدخرخاونی دهاار یا مفهاوم  تااکنوا نسابی مزیات  مفهاوم پیدایش ابتدای از

 ایاط تداوری و شاد  خاراریپایاه انآدیسای اقتصاادداا ری ااردو دیویاد  بوسایده نسبی مزیت  است   شدا

 مطارت وال ددای یزاد بایط ت اارت مزایاای مبقاا در اسا یت یدام " مطداش مزیات " تداوری از پا 

 تولیاد  در شادا مصارف کاار واقعای ارز   مبناای بار را نسابی مزیات ری ااردو خردیاد  

 کشاور یام کاه معناسات باداا نسابی مزیات ری ااردو نظریاه براسااس  .داد  قارار کااز

 حتای و ن ایاد  تولیاد  ک تاری واقعای کاار میازاا باا دیآار کازهاایباه  نسابت را کازیی

 حا،ال دیآار کشاورهای باه نساک کشاور یام کازهاای بیشاتری تولیاد  کار ،رف با اخر

 تولیاد  در ت اارتو و تولیاد  بارای کشاور ایاط برتاری نسابی یاا مزیات هام بااز شاودو

بار ه ایط اسااس   .باشاند  مای برتاوردار مزیات مطداش عادم ک تاریط از کاه اسات کازهایی

 مزیات” نظریاه باا کاار واقعایو ارز   مبناای بار ری ااردو نسابی مزیات مفهاوم تدری  به

: 1376ی دومنیام ساالواتورا  .خردیاد  جاایآزیط “ر تاه دسات از هاای ر،ات هزیناه نسابی

  ر48

مزیت نسبی در تولیاد یقی ات ت اام شادا یاا هزیناهر باه دو خوناه بالفعال و باال وا قابال بررسای اسات  

پاردازد کاه در دورا زماانی و مارز مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیات نسابی کااز یاا ب اش تا،ای می

جاور بالفعال مق اش شادا باشاد  از ساوی دیآارو مزیات نسابی ه  و تولیاد یا باایج را یایی تعریت شادا

پااردازد کااه تولیااد در دورا زمااانی و ماارز بااال وا بااه بررساای مزیاات نساابی کاااز یااا ب ااش تا،اای می

 
1 Comprative Advantage 
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  ولاای  و بطااور بالفعاال مق ااش نشاادا باشااد ایج را یااایی تعریاات شاادا

    بطور بال وا قابدیت تولید داشته باشد 

 

 کشور های جهش تولید وزارت اولویت 
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 استاا توزستاا  1399برنامه ع دیاتی جهش تولید سال زمانبندی 

 بندی ان ام کار زماا

چهاار مدت ان ام تدمات موضاوو قارارداد از زمااا ابامش قارارداد و پرداتات پایش پرداتات باه مادت  

 باشد  می ( ماه کاری4)

 1399برنامااه ع دیاااتی جهااش تولیااد سااال بناادی ان ااام مطالعااات تاادویط خاازار  ماا: ز1  جاادول

 استاا توزستاا 

فازهاااای 

 پروژه 

ماا  توضیقات

1 

ماا 

2 

ماا 

3 

ماا 

4 

 فاز 

 نخست

5 % 

      از ن ست

     مرحده ن ست: شناتت

هشاام انااداز  طیو تاادو یمطالعااات م اادمات اتویااکد --1-1

 هیاول

    

     مقدودا مطالعه در تعامل با کار رما شیتدق -1-1-1

 یالآااو طیبررساای دیاادخاههای نظااری و تاادو -1-1-2

 در استاا توزستاا یتوسعه اقتصاد ینظر

    

اسااناد  رادساات و مطالعااات ان ااام شاادا  یبررساا -1-1-3

 مرتبط با موضوو مطالعه

    

 فاز 

 دوم

5% 

 

     هیهشم انداز اول طیدوم: تدو مرحده

وضاا  موجااود  لیااشااناتت و تقد هویاامطالعااات پا -1-2

 استاا توزستاا 

    

هااای اقتصااادی ج عیاات ویژخی یبررساا •

 در استاا و شهرستانها

•  •  •  •  

اقتصاااادی  ی عالیتهااا تیوضااع یبررساا •

و  ی،اااانعتو معااااداو کشاااااورز یدر ب شااااها

 تدمات در حوزا نفوه

•  •  •  •  

  •  •  •  • یریخ  هیو نت لیتقد ویج   بند  •

 فاز

 سوم 

     99تدویط اهداف برنامه ع دیاتی سال 

اهاااداف کاااما توساااعه ب اااش  طیتااادو •

 ،نعت و معدا

•  •  •  •  
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فازهاااای 

 پروژه 

ماا  توضیقات

1 

ماا 

2 

ماا 

3 

ماا 

4 

اهاااداف کاااما توساااعه ب اااش  طیتااادو • 10%

 یکشاورز

•  •  •  •  

اهاااداف کاااما توساااعه ب اااش  طیتااادو •

 تدمات

•  •  •  •  

 فاز 

 چهارم

20% 

     برنامه ع دیاتی در ب ش ،نعت و معدا طیتدو 

توساااعه و تع یاااش سااااتت داتااال در  •

 راستای جهش تولید 

•  •  •  •  

ماادیریت واردات و توسااعه ،ااادرات غیاار  •

 نفتی

•  •  •  •  

  •  •  •  • توسعه معادا و ،نای  معدنی •

توساااعه  نااااوری و مقصاااوزت داناااش  •

 بنیاا

•  •  •  •  

  •  •  •  • مدیریت بازار و ساماندهی ل ستیم •

  •  •  •  •  ضای کسک وکاربهبود  •

تااامیط مناااب  مااالی و توسااعه ساارمایه  •

 خراری

•  •  •  •  

برنامااه ع دیاااتی  طیو تاادو یج اا  بنااد  •

 در ب ش ،نعت و معدا

•  •  •  •  

فاااااااز 

 %20پنجم

  •  •  •  • یبرنامه ع دیاتی در ب ش کشاورز طیتدو

  •  •  •  • تولیدات خیاهی •

  •  •  •  • امور دام •

  •  •  •  • ی  و تاک •

  •  •  •  • ،نای  •

  •  •  •  • شیمت •

برنامااه ع دیاااتی در ب ااش  طیو تاادو یبنااد ج اا  

 کشاورزی

•  •  •  •  

اساااتاا  برناماااه ع دیااااتی در ب اااش تااادمات طیتااادو فاز 

 توزستاا
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فازهاااای 

 پروژه 

ماا  توضیقات

1 

ماا 

2 

ماا 

3 

ماا 

4 

 ششم

20% 

 ثمیاااارادر ب ااااش  برناماااه ع دیاااااتی •

اسااتاا  رهنآاایو خردشااآری و ،اانای  دسااتی 

 توزستاا

•  •  •  •  

برنامااه ع دیاااتی پااارک عداام و  ناااوری  •

 استاا توزستاا

•  •  •  •  

برنامااه ع دیاااتی بهبااود کسااک و کاااار  •

 توزستاا

•  •  •  •  

حااوزا راا و شهرسااازی برنامااه ع دیاااتی  •

 استاا

•  •  •  •  

و بااازار تااأمیط مااالی برنامااه ع دیاااتی  •

 ای توزستاابورس منط ه

•  •  •  •  

انضاااابان مااااالی و برنامااااه ع دیاااااتی  •

 مولدسازی دارایی های دولت

•  •  •  •  

 خااراریرشااد ساارمایهبرنامااه ع دیاااتی  •

 توزستاا

•  •  •  •  

نظاام هاای باان یو بی ااه برناماه ع دیااتی  •

 توزستاا ای و مالیاتی

•  •  •  •  

  •  •  •  • برنامه ع دیاتی حوزا ا،ناف •

برنامااه ع دیاااتی  طیو تاادو یج اا  بنااد  •

 توزستاا در ب ش تدمات

•  •  •  •  

 فاز هفتم

10%  

     تدفیش  ازهای ششآانه

 فاز هشتم

10% 

     خزار  نهایی
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  )معرفی مسئولیت ها و اختیارات( اختارپروژه س

وسازوکارتصاا یم خیااری  دسااتآاههای اجرایاای ه  ااار وموضااوو ه  اااری ساااختار راهبااری پااروژه :

  کما وپایش وکنترل پرویا

 

 ارکان 

 ک یته راهبردی 

 ک یته ت صصی ی شورای مشاوراار 

 م ری تدویط پرویا 

کارخروا مشترک یتدفیش ر 

های ت صصی کارخروا 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ری و 

ک یته راهبری

خروا ت صصی تدمات خروا ت صصی کشاورزی
گروه تخصصی صنعت،

معدن تجارت

دبیرتانه جرت مشاوران


