
 

 

 

 

 

 

 

 

 "1399سال  استان خوزستان )صنعت، کشاورزی و خدمات(برنامه عملیاتی جهش تولید  "

 

 فصل سوم : 

، کشاورزی و  اهداف کالن توسعه بخش صنعت و معدن نیتدو  

 خدمات
 

 

 کارفرما : 

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان

 

 مشاور و مجری:

 نمایندگی خوزستان   -مدیریت صنعتیسازمان 

 

 1399خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1399برنامه عملیاتی جهش تولید استان خوزستان     

   
 

108 
 

 فهرست مطالب

 109 ............................................... و خدمات  ین اهداف کالن توسعه بخش صنعت و معدن، کشاورزی دوت  فصل سوم :

 109 .................................................................................................................................................... شرح خدمات پروژه 

بر اساس دستورالعمل وزارت کشور   1399( محور در سال  30استان در )   ی دار در حوزه اقتصاد  تیاولو یمحورها

 110 ................................................................................................................................................ ها ی  به استاندار  یابالغ

 113 ...................................................................................... ن اهداف کالن توسعه بخش صنعت و معدن و تجارتیتدو

 115 ....................................................................................................... خوزستان  استان تجارت و معدن  صنعت، بخش در مطالعه اهداف

 115 .............................................................................................................. ی ن اهداف کالن توسعه بخش کشاورزیتدو

 115 .......................................................................................................................................... یکشاورز بخش  در دیتول  جهش یاصل اهداف

 116 .................................................................................................................. ن اهداف کالن توسعه بخش خدماتیتدو

 116 ................................................................................................................................................... خدمات  بخش دیتول  جهش یاصل اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1399برنامه عملیاتی جهش تولید استان خوزستان     

   
 

109 
 

 فصل سوم :

 ، کشاورزی و خدماتاهداف کالن توسعه بخش صنعت و معدن نیتدو 

 

 

 شرح خدمات پروژه 

هددای صددنعت، -در بخددش1399هدددف اصددلی هدددوین تدددوه  بدیامدده ش لیدداتی جهددش تولیددد  سددا   

 کشاورزی و خدمات است.

هددای ویددعیت ادت ددادی اسددتان خوزسددتان   بخددش صددنعت، تحلیددع ش لددددد  دداخ  .1

 بخش کشاورزی و بخش خدمات(

تد یددع زیجیدددن ارز   وتوسددعه تولیددد و تع یدد  سدداخت بدرسددی جهددش تولیددد در  .2

 داخلی

  واردات صادرات و توسعه صادرات غیدیفتی و مدهدهتبدرسی جهش تولید در  .3
 ریوتوسعه فناوری و بهبود بهدنبدرسی جهش تولید در  .4

  مدهدهت بازار و سامایدهی لجستیک تجاریبدرسی جهش تولید در  .5
  بهبود فضای کسب و کاربدرسی جهش تولید در  .6

 گذاریتأمی  مالی و توسعه سدماههبدرسی جهش تولید در  .7

 های راکد و باالاستفادن در بخش های تولیدی استانبدرسی بالفعع کددن ظدفیت .8

هدای منددرد در سدند هدا و میهدتبدرسی و ایطباق هدوین هیشدنهادی مبتندی بدد ظدفیدت .9

 اجداهی آماهش سدزمی  استان 

 بدرسی و تشوه  تولیدات با بهدن گیدی از طدفیت های دایش بنیان افیا .10

 بدرسی زمینه های استفادن  ازتوان و ظدفیت بخش خ وصی  .11

 بدرسی و اولوهت دادن تد یع طدح ها و هدوین های یی ه ت ام  .12

ودهت تدامی  مندابم مدالی و بدرسی میدیان سدازگاری هددوین هیشدنهادی بدا محدد  .13

 اشتبارات بخ وص در  داهط تحدهم 
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باار اساااس  1399( محااور در سااال 30محورهااای اولویاات دار در حااوزه اقتصااادی اسااتان در )

 هادستورالعمل وزارت کشور ابالغی به استانداری

اتخاذ ت هیدات الزم در راسدتای اجددای ددید  و بده موددم سیاسدت هدا و بدیامده هدای اب غدی از  .1

سوی ستاد فدمایددهی ادت داد موداومتی و وزارتخایده هدای متدولی و مسد و ، در راسدتای تحود  

 جهش تولید  – عار سا  

آسدیب   اتخاذ تدابید الزم به منظدور ففدو و صدیایت از بن دان هدای ادت دادی و کسدب و کارهدای .2

 دهدن از  یوع وهدوس کدویا، در چارچوب م وبات اب غی دولت 

ت   در جهت سدامایدهی وافددهای تولیددی، از طدهد  اهجداد کلینیدک شاریده هدابی بدا هددف  .3

بهدن بدداری بهینده از ظدفیدت هدا و ارتودای تدوان تولیددم از ج لده  ناسداهی وافددهای تولیددی 

از آیهددا بدددای رسددیدن بدده فددداکلد تددوان تولیددد بددا تولیددد ک تددد از ظدفیددت اسدد ی و ف اهددت 

  ناساهی وافدهای تولیدی راکد و فعا  سازی وافدهای با دابلیت افیای مجدد

 ناسدداهی وافدددهای تولیدددی راکددد فادددد دابلیددت افیددا و اسددتفادن از ظدفیددت آیهددا بدددای اجدددای  .4

 طدح های سدماهه گذاری جدهد 

ادددام بددای تد یدع زیجیددن تولیدد بدا هددف   مطالعه ددی  ویعیت وافددهای تولیددی موجدود و .5

 کاهش وابست ی خطوط تولید به خارد از کشور و افیاهش ارز  افیودن

اتخاذ ت هیدات الزم بده منظدور افیدای بن دان هدای ادت دادی ت لدک  ددن توسدط  دبده بدایدی  .6

 و جلوگیدی از ت لک وافدهای تولیدی جدهد بد اساس یوابط و مودرات دایویی 

جهددت تد یددع طدددح هددای سدددماهه گددذاری یی ده ت ددام بددا اولوهددت طدددح هددای بددا  هی یددی الزم .7

 هیشدفت فییهدی باال

 ناساهی ظدفیدت بن دان هدای ادت دادی دارای تدوان صدادراتی جهدت توسدعه صدادرات غیدیفتدی  .8

و اتخاذ تدابید الزم بده منظدور تد یدع زیجیددن تولیدد و. جلدوگیدی از صدادرات مح دوالت خدام، 

 ز  افیودن با هدف افیاهش ار

 ت   در جهت بازسازی و یوسازی و توسعه وافدهای صنعتی .9

مدددهدهت منددابم دولتددی، غیددد دولتددی و تسددهی ت بددایدی، در راسددتای جهددش تولیددد و  .10

 اهجاد فدصت های  غلی در بخش های مختلف ادت ادی 

اتخاذ تدابید الزم بده منظدور فدداهم ی دودن زمینده هدای جدذب سددماهه گدذاری داخلدی  .11

 ، از ج له ارتوای کارآمدی مداکی خدمات سدماهه گذاری و خارجی

فدداهم ی ددودن زمیندده هددای توسددعه کسددب و کارهددای دایددش بنیددان و اسددتارت آ  هددا و  .12

اهجدداد ارتبدداط مددوتد  دددکت هددا و وافدددهای تولیدددی بددیرب ادت ددادی اسددتان بددا  دددکت هددای 

 دایش بنیان

هددای فددوزن میدددا  تدد   و بدیامدده رهددیی جهددت توسددعه زهدسدداخت هددا و کسددب و کار .13

 فدهن ی، گدد  دی و صناهم دستی
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ارتوای کیفیت مح دوالت تولیدد داخدع بدا هددف توسدعه صدادرات غیدد یفتدی و فضدور  .14

 موتد در بازارهای جهایی

 ناساهی دوایی  و موددرات مدیافم و غیدد یددور، در فداهندد تولیدد و صددور مجوزهدا بدا  .15

 ددورای گفت ددوی دولددت و بخددش هدددف بهبددود فضددای کسددب و کددار، بددا اسددتفادن از ظدفیددت 

 خ وصی

تدد   در جهددت توسددعه مددداودات تجدداری و ه ددداری هددای ادت ددادی، بددا کشددورهای  .16

 هدف تجاری بوهژن کشورهای ه ساهه و استفادن از ظدفیت بازارچه های مدزی 

ک ک به شدیه مستویم مح دوالت تولیددی، بدا هددف فدذف واسدطه هدای غیدد یددور  .17

 و کاهش دی ت ت ام  دن مح والت

اتخدداذ تدددابید الزم در راسددتای بهدددن گیدددی از ظدفیددت هددای منطودده ای  ایسددایی،  .18

طبیعدی و جغدافیدداهی( و بدیامدده هدای آمدداهش سدددزمی ، ب نظددور دسدتیابی بدده توسددعه هاهدددار در 

 فعالیت های ادت ادی

تدد   در راسددتای  ددفاف سددازی فعالیددت هددای ادت ددادی و مبددارزن بددا فسدداد اداری، بدده  .19

 فضای کسب و کار.منظور بهبود 

ف اهددت از کاالهددای سدداخت داخددع و ال وسددازی از تولیدکنندددگان و شدیدده کنندددگان  .20

 موف  کاالی اهدایی، با هدف فذف فلوه های وابست ی به مح والت وارداتی.

فدهنددس سددازی و تغییددد ی ددد ، یسددبت بدده کددار و تولیددد بددا تغییددد روهددددد مدددهدان  .21

اه یهنی ییدوهددای ایسددایی متخ دد  و کارآمددد دولتددی و فعدداالن ادت ددادی بخددش خ وصددی و جدد

  با روهددد شال ایه و مجاهدایه(، در فوزن ادت ادی با مدهدان یارسا و یاکارآمد.

بدیامدده رهددیی مناسددب بدددای هددداهت یودددهن ی بدده وهددژن منددابم بددایدی  رصددد منددابم و  .22

هدای مولدد   م ارف( و بازار سددماهه  بدورس و فدابدورس، بی ده و ....(، بده سد ت سددماهه گدذاری

 و ا تغالیا.

 ففو آرامش در بازار و تأمی  سفدن مددم با روهددد ادشار متوسط و یعیف. .23

توجه ه یمدان بده ارکدان تنظدیم بدازارل  دامعل تدأمی ، توزهدم، یظدارت و اطد ع رسدایی  .24

 مناسب.

بهدددن گیدددی فددداکلدی از ظدفیددت تشدددع هددا، ایج دد  هددای غیددد دولتددی و یهادهددای  .25

 سازی، ت  یم گیدی و اجداء، در فوزن مسائع ادت ادی.مدیی، در فوزن ت  یم 

متناسددب سددازی منددابم و امدایددات اسددتان بدددای بدده فدددادع رسددایدن آتددار سددوء بدددوز  .26

 ک بود و ها یبود کاالهی.

مدددهدهت اکتشدداف و توسددعه معددادن و صددناهم معدددیی، بددا محورهددت جلددوگیدی از خددام  .27

 فدو ی و صادرات فدآوردن های معدیی.

 های ادت ادی استان.وری در بخشوهژن به افیاهش بهدنتوجه  .28
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فداهم ی دودن زمینده آمدوز  ییددوی کدار مداهد، از طدهد  آمدوز  هدای فندی و فدفده  .29

ای و ه چنددی  اجدائددی ی ددودن تفدداهم یامدده فددی مددا بددی  وزارت کشددور و سددتاد کددع ییدوهددای 

 مسلح.

درات کدداال در اتخدداذ ت هیدددات مناسددب و یظددارت مسددت د، بددد فدآهنددد واردات و صددا .30

بنددادر و گ دکددات اسددتان، بددا هدددف تسددهیع در فدآهندددهای تجدداری و جلددوگیدی از رسددوب کدداال 

 در بنادر و گ دکات.

تدوه  بدیامده ش لیداتی دسدت اههای اجدائدی ادت دادی اسدتان، یظدارت بدد فسد  اجدداء  .31

 و ارزهابی مست د بدای ف و  یتاهج مورد یظد.

ش لیدداتی توسددعه هاهدددار ادت دداد  –ه راهبددددی بدیامدده رهددیی بدددای اجدددای ددیدد  بدیامدد .32

 هدسدتان منتخددب و ک تدد توسددعه  31روسدتاهی بدا تأکیددد بدد سیاسددتهای ادت داد مودداومتی در 

 هافته کشور.

اتخاذ تدابید الزم بده منظدور تددوه  بدیامده هدای اسدتایی در راسدتای بدیامده هدای ملدی  .33

وادعددی، کددارورزی، طدددح تددداهو، ا ددتغا   ا ددتغا  فداگیددد، طدددح مهددارت آمددوزی در محددیط کددار 

تسددهی ت ف اهددت از توسددعه و اهجدداد ا ددتغا  هاهدددار در مندداط  روسددتاهی و ششدداهدی و .....( و 

 ت وهب در کارگدون مدبوطه و هی یدی تا ف و  یتیجه.
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 و تجارت اهداف کالن توسعه بخش صنعت و معدن نیتدو 
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 صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان اهداف مطالعه در بخش 

 ست؟ یچ بخش صنعت، معدن و تجارت استان خوزستاندر    د یهدف از جهش تول •

وزرات جهاد   99 بدیامه سا    یاش م  دن در اسناد باالدست د ی جهش تول ی اصل یراهبددها •

 ( کدامند؟ کشور و استان خوزستان و ...   یی هو بدیامه ر ت هدهوزارت کشور، و سازمان مد  ، یکشاورز

 کدامند؟  بخش صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان د یبدیامه جهش تول ی ها دبخشهز •

بخش صنعت، معدن و تجارت استان   د یجهش تول ی ها دبخشه بدیامه ز  ی بدا اهدافی  و  ها¬چه بدیامه •

 است؟ ی نیب  شیدابع ه خوزستان

 

 کشاورزیاهداف کالن توسعه بخش  نیتدو 

 

ی در فددوزن هداهی ماینددد تولیددات گیدداهی، امددور دام، بدیامدده ش لیداتی در بخددش کشداورز  هتددو

 آب و خاک، صناهم و  ی ت

 

 یدر بخش کشاورز  دیجهش تولاهداف اصلی 

 ست؟ یچ یدر بخش کشاورز   د یهدف از جهش تول •

 وزرات جهاد  99 بدیامه سا    یاش م  دن در اسناد باالدست د ی جهش تول ی اصل یراهبددها •

 کشور و استان خوزستان و ...( کدامند؟   یی هو بدیامه ر ت هدهوزارت کشور، و سازمان مد  ، یکشاورز

 در استان خوزستان کدامند؟  یکشاورز  د یبدیامه جهش تول ی ها دبخشهز •
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در استان خوزستان سا    یکشاورز  د یجهش تول ی ها دبخشه بدیامه ز  ی بدا اهدافی  و  ها¬چه بدیامه •

 است؟ ی نیب ش یدابع ه 1399

 

 خدمات  اهداف کالن توسعه بخش نیتدو 

 

هددای در بخددش  مشددت ع بددد بدیامدده ش لیدداتی در بخددش خدددمات  د یددجهددش تولاهددداف اصددلی 

گدد دد دی، صددناهم دسددتی و میدددا  فدهن ددی، بدیامدده ش لیدداتی هددارک شلددم و فندداوری اسددتان 

و بددازار تددأمی  مددالی خوزسددتان، بدیامدده ش لیدداتی بهبددود کسددب و کددار خوزسددتان، بدیامدده ش لیدداتی 

، ایضددباط مددالی و مولدسددازی داراهددی هددای دولددتای خوزسددتان،  بدیامدده ش لیدداتی بددورس منطودده

یظددام هددای بددایدی، بی دده ای و خوزسددتان، بدیامدده ش لیدداتی  گددذاریر ددد سدددماههبدیامدده ش لیدداتی 

 خوزستان. مالیاتی

 اهداف اصلی جهش تولید بخش خدمات 

 ست؟یدر بخش خدمات چ  د یهدف از جهش تول •

وزرات تعاون،    99 بدیامه سا    یاش م  دن در اسناد باالدست د ی جهش تول ی اصل یراهبددها • •

  ی یهو بدیامه ر ته دهوزارت کشور، و سازمان مد   ،ی و گدد  د  یفدهن   دا ی ص ت، م ،یکار و رفان اجت ع

 کشور و استان خوزستان و ...( کدامند؟ 

 خدمات در استان خوزستان کدامند؟  د یبدیامه جهش تول ی ها دبخشهز •

خدمات در استان خوزستان سا    د یجهش تول ی ها دبخشه بدیامه ز  ی بدا اهدافی  و  ها¬چه بدیامه •

 است؟ ی نیب ش یدابع ه 1399

 


