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، معددن و تجدارت اسدتان تبخدش صدنع  دیدجهدش تول  ی اتیدبرنامده عمل   "ی  تیریخالصه گزارش مدد

 "  1399 خوزستان

اسززتان  بخددش صددنعت، معدددن و تجددارتعملیززاتی جهززش تولیززد  مززهن برناگزززارش حاضززر بززا هززدف تززدوی

خوزسززتان طراحززی شززده اسززت. بززا بهززره گیززری از روش تحقیززو آمیختززه یزز  چززارجو  مفهززومی بززرای جهززش 

مزیززت نسززبی بززا توجززه بززه کززدهای  هززایتولیززد تعریززف شززده اسززت. آنگززاه بززر مایززه آن مززده مفهززومی از ن ریززه 

و مززده مزیززت رقززابتی مایکززل مززورتر  اسززتفاده شززده اسززت.  رتو تجززا آیسززی  مززرتبط بززا بخززش صززنعت  معززدن

وری   ثبززات   هززای بهززرههززای جدیززدر  ارتقززای ترفیززتگززذاری یایجززاد ترفیززتبهبود فضای کسززب و کززار  سززرمایه

ر بززه عنززوان مهمتززرین عوامززل تززاثیر گززذار بززر تحریزز  C+I+G{X-M}سیاسززی و اجتمززاعی و تقاضززای کلززی ی

شناسززی و تحلیززل شززرایط بززین المللززی  ملززی و اسززتان ر اسززاآ آسززیببزز  تولیززد بخززش عرضززه و تقاضززای جهززش

محززور اصززلی بززرای  7خوزسززتان بررسززی شززده اسززت. نتیجززه آن تززدوین برنامززه در صززنعت  معززدن و تجززارت در 

 جهش تولید در قالب اهداف کمی و کیفی زیر میش بینی شده است:

د اسززتان  روابززط میشززین و مسززین صززابی اقتهززای نسزز در بخش اهداف کیفی تاکید بززر سززه اولویززت مزیززت 

وری و فنززاوری اطالعززات  برقززراری ارتبززاط بززین اهززداف هززا اصززلی و فرعززی  بهززرهاقتصادی در بززین بخززش

اسناد باالدستی مانند سند برنامززه ششززن  سززند اقتصززاد مقززاومتی  سززند اشززتغاه فراگیززر  سززند مقابلززه بززا 

رفززع  کززاهش و یززاکشززور و اسززتان   دیاقتصززا بیمززاری کرونززا و برنامززه عملیززاتی بخززش هززای مختلززف

  سززتفادهاهززای راکززد و بززال بالفعززل کززردن ترفیززت   و بنکاههززای تولیززدی هززای اصززلی اقتصززادچالش

کاالهززای تولیززدی   صززادراتارتقززای سززنح فنززاوری   هززای نیمززه تمززام در اولویززتهززا و مززروژهتکمیل طززر 

ف کیفززی مززروژه جهززش تولیززد دااز اهزز  تززوان و ترفیززت بخززش خصوصززی   اسززتفاده ازاسززتان بززه خززار  

 استان است.

 27332مززروژه و طززر  عملیززاتی  59و  برنامززه 29  یمحززور فرعزز  11محززور اصززلی  7در بخززش صززنعت   

 .طراحی شده است  میلیارد ریاه

 

 بخش صنعت پروژه/طرح/برنامه برنامه /   پروژه و طرح عملیاتی /، برنامهمحورهای اصلی

 زنجیززرهتکمیززل  وتوسززعه تولیززد و تعمیززو سززاخت  .1

 ارزش داخلی

 15 برنامه  

 40 مروژه و طر  عملیاتی  

 صززادرات و توسززعه صززادرات فیرنفتززی و مززدیریت .2

  واردات
 15 برنامه  

 38 مروژه و طر  عملیاتی  

 10 برنامه   ریوتوسعه فناوری و بهبود بهره .3

 30 مروژه و طر  عملیاتی  

 8   امهبرن  مدیریت بازار و ساماندهی لجستی  تجاری .4

 25 و طر  عملیاتی  ژه مرو

 15 برنامه    بهبود فضای کسب و کار .5
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 40 مروژه و طر  عملیاتی  

 15 برنامه   گذاریتأمین مالی و توسعه سرمایه .6

 37 مروژه و طر  عملیاتی  

هزززای راکزززد و بررسزززی بالفعزززل کزززردن ترفیزززت .7

 نباالاستفاده در بخش های تولیدی استا

 20 برنامه  

 45 لیاتی  طر  عممروژه و 

میشززنهادی مبتنززی بززر  برنامززه بررسززی و اننبززا   .8

هززای منززدر  در سززند اجرایززی هززا و مزیززتترفیززت

 آمایش سرزمین استان 

 29 برنامه  

 59 مروژه و طر  عملیاتی  

بررسی و تشویو تولیزدات بزا بهزره گیزری از طرفیزت  .9

 بنیان افزاهای دانش 

 15 برنامه  

 30 مروژه و طر  عملیاتی  

ینززه هززای اسززتفاده  ازتززوان و ی زمبررسزز .10

 ترفیت بخش خصوصی 

 15 برنامه  

 40 مروژه و طر  عملیاتی  

بررسززی و اولویززت دادن تکمیززل طززر  هززا و  .11

 مروژه های نیمه تمام 

 20 برنامه  

 41 لیاتی  مروژه و طر  عم

 29 برنامه   جمع کل

 59 مروژه و طر  عملیاتی  
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 بخش صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان  لید در بخشجهش توسواالت 

 هدف از جهش تولید بخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزستان چیست؟ .1

ت راه و ارزوی 99راهبردهززای اصززلی جهززش تولیززد اعززالم شززده در اسززناد باالدسززتی برنامززه سززاه  .2

کشززاورزی     جهززادشهرسززازی  اداره کززل اقتصززاد و دارایززی  انززرژی   صززنعت  معززدن و تجززارت 

 وزارت کشور  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان خوزستان و ...ر کدامند؟

 زیربخش های برنامه جهش تولید در استان خوزستان کدامند؟ .3

قابززل  1399سززاه  اسززتان خوزسززتانجهززش تولیززد درهززا و طرحهززایی مززروژههززا و چززه برنامززه .4

 میشنهاد است؟

 1399و تجارت استان خوزستان  تولید بخش صنعت، معدن  تی جهششرح خدمات برنامه عملیا 
 

  1399بخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزستانهای تحلیل عملکرد شاخص .1

بخززش صززنعت  معززدن و توسززعه تولیززد و تعمیززو سززاخت و تکمیززل زنجیززره ارزش داخلززی در  .2

 تجارت استان خوزستان

ش صززنعت  معززدن و تجززارت خززبدر ت توسززعه صززادرات فیرنفتززی و مززدیریت صززادرات و واردا .3

 ستان خوزستانا

 بخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزستاندر  وریتوسعه فناوری و بهبود بهره .4

بخززش صززنعت  معززدن و تجززارت اسززتان در مززدیریت بززازار و سززاماندهی لجسززتی  تجززاری  .5

 خوزستان

 ستانبخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزدر گذاری تأمین مالی و توسعه سرمایه .6

 بخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزستاندر هنگی رسی گردشگری و میراث فررب .7

تولیززدی و کشززاورزی اسززتفاده در بخززش هززای الهززای راکززد و ببررسززی بالفعززل کززردن ترفیززت .8

 بخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزستاندر  استان

سزند اجرایزی ر  در  هزای منزد هزا و مزیزتبررسی و اننبا  مروژه میشزنهادی مبتنزی بزر ترفیزت .9

 بخش صنعت  معدن و تجارت استان خوزستاندر استان  آمایش سرزمین

بخززش صززنعت  در بررسززی انززرژی یترفیززت تولیززد بززر  و گززاز و ...ر و بهززره وری آن  .10

 معدن و تجارت استان خوزستان

بخززش صززنعت  در بررسززی زمینززه هززای اسززتفاده  ازتززوان و ترفیززت بخززش خصوصززی  .11

 زستانمعدن و تجارت استان خو
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بخززش صززنعت  در هززای نیمززه تمززام هززا و مززروژهیززل طززر بررسززی و اولویززت دادن تکم .12

 معدن و تجارت استان خوزستان

بررسززی میزززان سززازگاری مززروژه میشززنهادی بززا محززدودیت تززامین منززابع مززالی و  .13

بخززش صززنعت  معززدن و تجززارت اسززتان در اعتبززارات بخصززو  در شززرایط تحززرین و کرونززا 

 خوزستان
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 ل و تعمیق ساخت داخ توسعه تولید-1
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 توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل -1

 وضعیت مجوزهای صنعتی استان 

 

 جوازهای تاسیس الف( 

  1399فروردین سال  جوازتاسیس های معتبر )به تفکیک صنایع کوچک/ متوسط/ بزرگ(: 1  جدول

بر اساآ  اشتغاه مایهیمیلیارد ریاهر رس  دادعت اشتغاه 

 -جواز

 27055 73475 2034 49-1   صنایع کوچ

 8119 167610 103 149-50 صنایع متوسط 

 49532 832113 92 به باال 150 صنایع بزرگ 

 84706 1073198 2229 مجموع 

 

 یزیکی جواز تاسیس های معتبر به تفکیک پیشرفت ف: 2  جدول

اساآ جواز  بر  اشتغاه سرمایهیمیلیارد ریاهر  تعداد میشرفت فیزیکی 

 تاسیس

0-10 1427 515333 36253 

10-39 296 285370 24220 

40-59 116 67501 3871 

60-99 390 204994 20362 

 84706 1073198 2229 مجموع 

 

 پروانه های بهره برداری  (ب

 

 ری بهره بردا اینه همروا:  3   جدوه

 غاهاشت سرمایهیمیلیارد ریاهر  تعداد اشتغاه 

 23737 21824 1795 49-1 صنایع کوچ  

 11112 19810 135 149-50 صنایع متوسط 

 65513 196805 94 به باال 150 صنایع بزرگ 

 100362 238439 2024 مجموع 
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 روند صدور مجوزهای صنعتی در استان ج(  

 : روند صدور مجوزهای صنعتی در استان 4  جدول

 اشتغال  سرمایه)میلیارد ریال(  تعداد  واز عنوان ج سال

 

1394 

 9304 59301 458 جوازتاسیس

 1867 2837 141 مروانه بهره برداری 

 

1395 

 10390 75836 522 جوازتاسیس

 3772 47299 192 مروانه بهره برداری 

 

1396 

 20629 24245 729 جوازتاسیس

 2302 10898 171 مروانه بهره برداری 

 

1397 

 23531 371497 956 سیسجوازتا

 3109 5349 181 مروانه بهره برداری 

 

1398 

 20270 248462 1026 جوازتاسیس

 4360 15439 162 مروانه بهره برداری 

 22500 265000 1150 جوازتاسیس 99میش بینی  

 5500 20000 180 مروانه بهره برداری 

 %11 %10 %12 جوازتاسیس 98به  99تغییراتدرصد 

 %26 %29 %11 بهره برداری مروانه 

 

 مقایسه مجوزهای استان با کشورد( 

 : مقایسه مجوزهای استان با کشور 5  جدول

 سرمایه  تعداد  عنوان   شاخص 

 )میلیارد ریال( 

 اشتغال 

 

 جواز 

 تاسیس 

 84706 1073198 2229 استان

 1966181 11651353 66926 کشور 

 %4.53 %9.42 %3.73 درصد استان به کشور 

 9 1 9 رتبه استان در کشور 

 

پروانه بهره  

 برداری 

 100362 238439 2024 استان

 2303266 4646910 65726 کشور 

 %4.35 %5.13 %3.07 درصد استان به کشور 

نقه  یبا احتسا  من   6 13 رتبه استان در کشور 

 اوهر :اد اروند آز

8 
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 استان خوزستان   و پروانه بهره برداری جوازهای تاسیس مشکالت و راهکارهای 

 راهکار پیشنهادی  مشکالت

تاسیس   جوازهای  فیزیکی  میشرفت  رسانی  بروز  عدم 

 توسط صاحبان آنها

شرکت   و  صمت  سازمان  بین  هماهنگی 

میشرفت   ثبت  جهت  صنعتی  شهرکهای 

 فیزیکی واقعی طرحها

مروانه  وضع  نترهک دارای  تولیدی  واحدهای  فعالیت  یت 

 ری  بهره بردا

کنتره و ثبت امار تولید واحدهای صنعتی در  

 بازه های سه ماهه 

 

 

 99فروردین  الف( صنایع پتروشیمی

 1399 صنایع متروشیمی فعاه: 6  جدول

 محصول 
 تعداد

 واحد

 صنعتی

ظرفیت  

تولید  

 اسمی

 تن( )هزار  

 اشتغاه د لیتو
تولید  

واقعی 

 97سال  

 )هزارتن(

قعی تولید وا

 98سال  

 )هزارتن(

پیش 

بینی  

 تولید 

1399 

اشتغال 

98 

پیش 

بینی  

اشتغال 

99 

 21500 20000 20000 18000حدود 17287 22480 23 باالدست متروشیمی محصوالت

 660 650 65 60 70 79 2 دوده صنعتی 

 3200 3000 30 28 * 635 232 صنایع تکمیلی و مایین دستی 

سیکلت و  موتور تیوپ خودرو و

 ین االت کشاورزیماش
1 4700 108 91 110 100 110 

 25470 23750 20205 18179   جمع 

 %7.24  %11  98به  99درصد تغییرات 

 توضیح: 

  وضعیت  دو بخش زیر مورد ن ر قرار گرفته و براین اساآ با میش بینی حفظ تولید   99جهت تولید ساه  

 موجود این اعداد ذکر شده است.

 دهای موجود افزایش تولید نسبی واح -1

راه اندازی و افتتا  صنایع جدید در استانیموضوع جدوه زیر/  صنایع در حاه احداث ر همان بخش با   -2

 در ن ر گرفتن ضریبی از تولید ترفیت اسمی در ماههای مایانی ساه

 کشور  یمی کلپتروش  تولید: 7  جدول
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 1399اههدفگذاری س  98عملکرد ساه واحد سنجش تولید 

 65 54 میلیون تن  تروشیمی ممحصوالت 

 
 استان  صنایع پتروشیمی درحال احداث: 8  جدول

 تولید  نام واحد 

ترفیت  

 اسمی

 یهزارتنر 

 شهرستان 
میشرفت  

 فیزیکی
 اشتغاه

 میش

بینی  

راه  

 اندازی

 خلیج فارآ  لند بش بید ماالی
 میلیون تنر  13.8ی

 گاز مایع شده 

 اتان 

 ومانمر

 بوتان

 گاز شیرین

490 

1500 

1005 

394 

10400 

 1399 500 %92 بهبهان

 مارآ کیمیا کلر 
 هزارتنر 165ی

 کلر

 اسید کلریدری  

 سود سوزاور 

 اوه ژا   

 تن  20000

 تن  25000

 تن  90000

 تن30000

 1399 75 %95 شوشتر

 1399 20 %98 سوسنگرد تن  4200 ه نفتی الح جنو  شیمی اتر مهدی 

 سلیمان  متروشیمی مسجد 
 اوره 

 امونیاک 

 میلیون تن  4

 هزارتن  272
 مسجد 

 سلیمان
90% 1000 1399 

  تصفیه روفن  شرکت پاالیش نفت ستاره سهیل 
مننقه ازاد  

 اروند 
80% 1655 1400 

 

 استان  طرحهای راکدبرخی : 9  جدول

 علت تعنیلی/ راهکار شهرستان  ترفیت تولیدات  احد نام و

  اهواز تن  17000 مواد شیمیایی  نفت گستر شرکت 

  اهواز تن  pet 2200تروف یکبار مصرف و  الستم شرکت نوین 

انواع محصوالت بهداشتی و   ینار بهداشتمشرکت 

 ضدعفونی

  وازها تن  1500
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 در استان خوزستان وشیمی اد پترواحدهای مصرف کننده موعمومی  عمده مشکالت 

الزا  .1 از  اینکه یکی  به  نیاز این  مات توسعه صنایع مایینبا توجه  اولیه مورد  تأمین مواد  دستی متروشیمی 

بازار داخل بررسی شد. در   نیاز  باالدستی متروشیمی در تأمین  ابتدا سهن تولیدات صنایع  صنایع است  

د شده در صنایع باالدستی متروشیمی نزدی   ی تولی میلیون تُن محصوه متروشیم  3/53از    1397ساه  

میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش    8/ 5تُن آن قابل فروش بوده که حدود    میلیون   38به  

 نیاز بازار...........بوده است اما به خوبی تامین نگردید   1398در استان خوزستان ساه  رفت.

محصوالت .2 تولید  روند  که  است  این  ساه  صنایع  واقعیت  طی  کشور  متروشیمی  اخیر  باالدستی  های 

باهن مایین   راستا  به طوری نیاز صنایع  است.  نبوده  متروشیمی  محصوالت    دستی  از  برخی  مورد  در  که 

انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصوالت با چالش مواجه شود  سبب بروز التها  

شود. در  کننده داخلی می تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید و به    در بورآ کاال  افزایش سقف رقابت

مورد برخی از محصوالت نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد  گاهی به دلیل نوسان در عرضه و  

یابد. تفاوت نرخ ارز نیمایی و  کنندگان  سقف رقابت در بورآ کاال افزایش می کنتره قیمت توسط تولید 

ف ارز  کاال رسمیر نرخ  بورآ  در  سوداگری  تقاضای  ورود  دالیل  دیگر  از  نیز  سامانه  ی  ضعف  البته  و   

تقاضابهین این  فربالگری  در  برای  یا   بورآ  از  مجوز خرید محصوالت خار   تورمی   انت ارات  هاست. 

 های مقنعی در بورآ کاالست.کاالهای استراتژی   از دیگر دالیل ایجاد التها 

سیاس  .3 نبودن  ارزش های  تهدفمند  تناسب  به  وارداتافحمایتی  به  مربوط  مشکالت  افزودنی    زوده   مواد 

های صادر شده   های صادراتی  تعدد دستورالعملدستی  مسائل مرتبط با تعیین ارزش مایه صنایع مایین 

بی  و  ارز  نرخ  هزینه نوسانات  افزایش  و  اولیه  مواد  قیمت  صنایع  ثباتی  مشکالت  دیگر  از  مبادله  های 

 ی متروشیمی است. دستینمای

 مصرف کننده  فعلی مواد پتروشیمی  واحدهای پیشنهادی مشکالت و راهکارهای

 راهکار مشکالت

  30وزارتخانه به واحدهایی که جدید به بهره برداری میرسند  فقط   -1

مواد   تخصیص  برای  را  برداری  بهره  مروانه  واقعی  ترفیت  درصد 

تایید می نماید. متقاضی مجبور به  اولیه    تامین  اولیه  کسری مواد 

بیشت مرداخت هزینه  با  آزاد  بازار  مواد  در  میزان  این  ر میشوند که 

درعمل   و  نمیباشد  واحدها  انجام شده  هزینه های  اولیه جوابگوی 

 در راستای جهش تولید نمی باشد. 

ریزی   برنامه  بصورت  تمهیداتی  اتخاذ 

واحدهای  سهمیه  افزایش  جهت  شده 

یم شده  برداری  بهره  افتازه  زایش  ثال 

تدریجی یا سه ماهه ترفیت تخصیص  

واحدهای جهت  کنتره    مواد  با  فعاه 

وزارت   توسط  عرضه  و  تولید  امار 

 صمت

از    -2 دارند مس  توسعه  که طر   برداری  بهره  مروانه  دارای  واحدهای 

درصد مواد    30اخذ مروانه تکمیلی  وزارتخانه به افزایش ترفیت فقط  

وانه اولیه براساآ عملکرد واحد  فیت مراولیه اختصا  میدهند و به تر

مواد    24طی   گذشته  ایراد  ماه  جای  هن  باز  که  میدهند  اختصا  

واحدها   این  سهمیه  تدریجی  افزایش 

توسط   عرضه  و  تولید  امار  کنتره 

 صمت  وزارت
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یا   یا سرمایه در گردش  قبل  بعضی واحدها طی دوساه  میباشد چون 

 بازار مناسب نداشتند و مشکل انها حل نمیشود. 

الت دوار  کمبود و عدم تامین کاتالیستها و قنعات حساآ ماشین ا-3

 در کارخانجات  ماالیشگاهها و متروشیمیها و ابزار دقیو 

قنعات   داخل  ساخت  دامنه  گسترش 

همکاری با دانشگاهها و  و تجهیزات با  

 تامین دانش فنی 

 

 ب ( صنعت شکر و صنایع جانبی 

 تولید شکر و صنایع جانبی فعاهیع صنا: 10  جدول

 اشتغاه تولید    

 تعدادواحد  صوه مح

 صنعتی  

 ترفیت تولید اسمی 

 یهزار تنر 

تولید واقعی  

 97ساه 

تولید 

 واقعی 

 98ساه  

میش  

 بینی

 99تولید 

اشتغاه 

98 

میش 

بینی  

99 
 24000 24000 650 392 424 1050 10 شکر 

MDF 1 60 35 53 132 300 500 

 450 450 43 41 40 86 2 ننئوما

 380 320 40 35 22 43 3 الکل اتانوه

 420 400 53 50 30 80 1 کافذ 

 250 250 16 15 13 17 2 خمیرمایه 

 100 100 11 10 11 10 1 کافذ تیشو

 26100 25820 945 596 575 1346 *19 جمع 

 %0.01  %37  98به  99درصد تغییرات 

 

 :99سالان صنعت نیشکر استان خوزستمشکالت 

 نیشکر هفت تپه  کشت وصنعتکارگری  وضعیت ثبات و  تولید   کنتره وضعیت -1

 و راه اندازی انهاصنایع جانبی هماهنگی الزم جهت اتمام عملیات اجرایی مروژه های نیمه تمام  -2

 قیمت باالی تولید به نسبت استانداردهای جهانی -3

 مشکل تامین ارز جهت تامین قنعات کارخانه  -4

 دار هیاران  محدود بودن شکر -5

 کمبود شکر در بازار و افزایش قیمت شکر آزاد  -6

 زمند تغییر قیمت با توجه به نرخ شکر آزاد نیا -7

 عدم مشخص بودن قیمت شکر آزاد  -8

 می باشد   98هزار تن بوده که کاهش ان به علت سیل و سرمای ساه 809برابر 96ولید شکر در ساه زراعی  ت -9
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 کشور  وکاغذ در شکر صنعتد تولی: 11  جدول

واحد  تولید 

 سنجش

عملکرد ساه  

97 

هدفگذاری  98لکرد ساهعم

 1399ساه

 کل 1403 هزار تن  شکر

 نیشکر 465

 کل  1700 *

 نیشکر 650

 900 850 * هزار تن  انواع کافذ 
 

 صنایع تولید شکر و صنایع جانبی درحال احداث: 12  جدول

 شهرستان  اشتغاه می ت اس ترفی د تولی نام واحد 
میش بینی زمان  

 راه اندازی 
 1400 شوش  100 تن 30000 شکرچغندری  عه قنددانیاهتوس

 1400 شوشتر  100 تن 75000 غندری چشکر توسعه کشت وصنعت کارون

 1399 شوش  130 تن MDF 105000 اران رخ گوهر

 1400 اهواز  135 تن MDF 106000 البرز نئومان 

 1400 شوش  50 تن 30000 خمیرکافذ ذمارآبازسازی /کاف

 1399 شوش  45 تن 10000 الکل توسعه/ هفت تپه 

 560 تن   365000 مجموع ترفیت 

 

 طرحهای راکد : 13  جدول

 علت تعنیلی/ راهکار اشتغاه قبلی  شهرستان  تن -ترفیت تولیدات  نام واحد 

 398 اهواز 45000 تصفیه شکر  تصفیه شکر اهواز 

درحاه واگذاری / دی گری بان صت

ت شرکت مدیری/به بخش خصوصی

طر  و توسعه آینده مویا از شرکت 

 های وابسته به بان  ملی 
بزا داشزتن خزط تولیزد شزکر از چغنزدر و همتنزین متانسزیل تصزفیه شزکر  در حزاه حاضزر  سزاه 12 حزدودا ازکارخانزه این  

 ارخانزه قنزد و تصزفیه شزکر اهزواز ترفیزت الزم بزرای کشزتی کدازنزا در صزورت راه .تعنیل و تولیزد آن متوقزف شزده اسزت

چغنزدر قنزد در اراضزی ایشززی در واحزدهای هفتگانزه توسززعه نیشزکر وجزود دارد و میتزوان جهززت بهبزود وضزعیت خززاک و در 

کشززت چغنززدر در زمززین هززای آیشززی  .تنززاو  زراعززی چغنززدر قنززد کشززت کززرد و مززاده اولیززه ایززن کارخانززه را تززامین نمززود

متنزین بزه دلیزل بهبزود سزاختمان فیزیکزی خزاک و ن مزواد اولیزه و هعه نیشکر و صزنایع جزانبی بزه لحزام تزامیکت توسشر

مزیش   .تامین مواد مغزذی خزاک  مزس از چنزدین دوره کشزت و بهزره بزرداری از نیشزکر  از اهمیزت ویزژه ای برخزوردار اسزت

تززن شززکر در روز را دارد و ترفیززت  500 غ بززربززال یززدتول صززورت راه انززدازی   ایززن کارخانززه متانسززیلبینززی شززده اسززت در 

لزذا احیزای ایزن صزنعت در سزاه جهزش تولیزد در اسزتان   .ای افزایش تولید شزکر در اسزتان ایجزاد خواهزد کزردمناسبی را بر

در ن ززر مززی توانززد بززه عنززوان راهبززردی مززوثر در ایززن زمینززه بززرای ایجززاد اشززتغاه و خودکفززایی در عرصززه تولیززد  خوزسززتان 
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    شود. گرفته

انجززام شززد و بخززش شززرکت توسززط بانکهززا احززل مزایززده بززا میگیززری مسززولین اسززتان و سززازمان صززمت در سززالجاری مر

خصوصی نسبت بزه تحویزل وتحزوه آن اقزدام نمزوده اسزت . تسزریع در راه انزدازی و فعالیزت مجزددآن بسزتگی بزه همکزاری 

 .. دارددستگاههای خدمات رسان استانییآّ /بر / گاز/ بیمه/ دارایی و.

 

 ج( صنعت فوالد و محصوالت نوردی)فعال( 

خو استان  تعداد  در  اهن     11زستان  سنگ  از  فوالد  تولید  چرخه  اساآ  بر  دارد.  وجود  فوالدی  شرکت 

تمامی شاخص های تولید ازجمله وجود آ   انرژی   ترانزیت     ندله  شمش  محصوالت نوردیگکنستانتره   

  تنها   تولید شمشکت های  آزاد و بنادردر استان وجود دارد. شر  آبهای   جاده ای   ریلی و آبی و دسترسی به 

 وابسته به سنگ اهن دیگر معادن خار  از استان هستند. بقیه زنجیره تولید در استان کامل می باشد.
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 والد ومحصوالت فوالدی فعاه ف صنایع تولید : 14  جدول

 محصوه 
 واحد تعداد

 عتینص

ترفیت  

 تولید اسمی 

 یهزار تنر 

 اشتغاه تولید 

 98ساه  97ه سا
 میش بینی 

99 
98 99 

 7600 7500 3850 3757 3823 4260 2 شمش فوالد خام 

 4200 3817 1050 810 599 2435 4 میلگرد

 3700 3614 220 192 170 1056 5 لوله 

 2200 2194 1500 1491 899 2760 3 ور  

 550 530 60 50 0 385 1 تیراهن 

 18250 17655 6680 6296 5491 11006 *11 مجموع 

 0.03  0.06  98به  99درصد تغییرات 

 

  صنعت فوالد و محصوالت نوردیی در حاه راه اندازیر: 15   جدوه

 تولید  نام واحد 
 ترفیت اسمی 

 یهزارتنر 
 شهرستان 

 میشرفت

 فیزیکی
 اشتغاه

  میش بینی راه

 یانداز

 1400 1250 61 شادگان 800 شمش فوالد  ر 2فوالد شادگانیفاز

 1400 430 80 مننقه ازاد اروند  1200 فوالد  ور   1فاز-فوالد جهان ارا

 1399 140 98 شوش  100 شمش فوالد  فوالد مارآ هفت تپه 

 1399 100 85 هفتگل 60 میلگرد کارون جنو   میمان

 1399 500 95 فوه زد 500 میلگرد ر 2یفاز فوالد روهینا
 

 تولید کشورسه : مقای16  جدول

 1399هدفگذاری ساه 98عملکرد ساه واحد سنجش تولید 

 30 23 میلیون تن  فوالد خام 

 22 18.8 میلیون تن  محصوالت فوالدی 

 صنعت فوالد و محصوالت نوردییتعنیلر  :17  جدول

اشتغاه  شهرستان  ترفیت تولید  نام واحد 

 زمان تولید 

 علت تعنیلی 

 واگذاری  1152 اهواز هزارتن 50 لوله  زی خوزستانلوله سا

 عدم نقدینگی  100 ایذه هزارتن  60 میلگرد  فوالد صنعت ایذه مالمیر 
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 ترکیب فوالدی های فعاه ها و در حاه احداث ها : 18  جدوه

 عملیاتی  واحدهای دارای توسعه  موجود   حدهایاو محصول  ردیف 

فوالد هفت تپه/ فوالد شاگان/ فوالد اکسین/ فوالد   خوزستان/گروه ملی  فوالد شمش خام 1

 ا فوالد جهان ار /خوزستان

گروه ملی/ فوالد اتیه/ فوالد روهینا/ فوالد   میلگرد 2

 اروند  کاوه 

 میمان کارون  /روهینا

  ورد لوله اهواز/  ویان/نفوالد اکسین/فوالد کا ور   3

ی اهواز/ لوله سازی  نورد لوله اهواز/ لوله ساز لوله  4

 گروه ملی فوالد  /ماهشهر/سپنتا

 

  گروه ملی  تیراهن  5

 

 مشکالت و راهکارهای صنعت فوالدی استان خوزستان  

 راهکار پیشنهادی  مشکالت بخش فوالد

نورد   -1 واحدهای  اکثر  اسمی  ترفیت  بودن  خالی 

 دلیل کمبود عرضه فوالد خام  تان به فوالدی اس 

و   بورآ  در  شمش  عرضه  بندی  مشکل  سهمیه  لزوم 

 استانی 

صادرات شمش و اسلب فوالدی با شرط اولویت تامین   صادرات شمش و اسلب فوالدی   -2

 نیازهای داخل کشورمیبایست انجام گیرد 

شرکت های تولیدی محصوالت فوالدی از جمله ور  با   صادرات ور   -3

تا نیاولویت  از جمله  مین  مایین دست  واحدهای  ازهای 

مروفیل ها  سازی  و    لوله  صادرات  اجازه   ... و  سازها 

 فروش به بازار آزاد را داشته باشند. 
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مشکل تامین مواد اولیه از طریو بورآ به گونه   -4

ای که طبو دستورالعمل ستاد تن ین بازار آخر  

جهت  98ساه   وکنسانتره  آهن  سنگ  تامین 

سا فوالد  به  واحدهای  جدید زی  واحدهای 

ازی  االحداث و واحدهای تعنیل در شرف راه اند 

هیچ سهمیه ای تعلو نگرفته است. برای مابقی  

میانگین   تولید 24شرکتها  مالک  96و95ماهه 

رکود   به  باتوجه  که  است  گرفته  قرار  عمل 

ترفیت   با  سنوات  این  طی  شرکتها  اقتصادی 

میکردند   سرفعالیت  سربه  نقنه  تراز  مایین 

سهمیوتخصی  سنوات  ص  میانگین  براساآ  ه 

 مذکور مننقی بننر نمیرسد. 

به  میگ  -1 معدن  سنگ  تخصیص  اولویت  یری 

به   معادن  واگذاری  یا  فعاه  فوالدی  واحدهای 

خوزستان/   استانیفوالد  فوالدی  شرکتهای 

 فوالد اکسین/ فوالد جهان ارار 

کنتره   -2 واحدها  این  سهمیه  تدریجی  افزایش 

 صمت امار تولید و عرضه توسط وزارت

 

 د( صنایع کانی غیر فلزی 

 صنایع سیمان وگچ فعاه : 19  جدول

نوع  

 محصوه 

 تعدادواحد 

 صنعتی  

ترفیت تولید   

 اسمییهزار تنر 

تولید واقعی  

 97ساه 

تولید واقعی  

 98ساه 

میش 

بینی  

99 

اشتغاه 

98 

میش بینی  

 99اشتغاه 

 1750 1737 2250 2164 2083 4500 3 سیمان

 270 259 100 90 85 516 2 گچ

 ر 1399یمنبع: سامانه هماهن  صمت   تولید کشورترفیت : 20  جدول

 1399هدفگذاری ساه 98عملکرد ساه واحد سنجش تولید 

 70000 60000 هزارتن سیمان

 صنایع سیمان وگچ درحال احداث : 21  جدول

   /ترفیت اسمی تولید  نام واحد 

 هزارتن

میشرفت فیزیکی/   اشتغاه شهرستان 

میش بینی زمان راه  

 اندازی

 1400 255 اندیمش     1050 سیمان سیمان عمران اریا

 1400 200 مسجد سلیمان    1000 سیمان سیمان کارون یطر  توسعهر 

 2050 مجموع ترفیت 
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 ن  لزی استان خوزستافمشکالت و راهکارهای صنعت کانی غیر

 راهکار پیشنهادی  بخش التمشک

لیل کاهش مروژه های  کاهش مصرف سیمان در کشور بد 

 عمرانی و ساخت وساز در کشور

ارائه راهکارهای جدید در مصرف سیمان مثال  

بجای   ها  جاده  ساخت  در  بتن  از  استفاده 

 اسفالت

عارضه یابی موضوع توسط کمیته تخصصی و   صادرات کلینکر بجای صادرات سیمان

 اهکار اجرایی رائه را

 

 ( صنعت روغن خوراکی ه 

 99فروردین  صنایع تولید روغن فعال: 22  جدول

 محصوه 
 تعدادواحد 

 صنعتی

 تولید اسمی 

 یهزار تنر 

 اشتغاه تولید 

 98ساه  97ساه 
 میش بینی 

 99تولید  
98 

میش بینی  

99 
 1740 1720 150 145 140 300 3 روفنکشی

 1300 1100 190 127 119 260 3 ن روف یه تصف

 3040 2820 340 272 259 560  جمع 

 %0.7  %25  98به  99درصد تغییرات 

 سامانه هماهنگ وزارت صمت اخذ:  م

 صنایع تولید روغن درحال احداث : 23  جدول

 تولید  نام واحد 
 ترفیت اسمی 

 یهزارتنر 
 شهرستان  اشتغاه

مان  میش بینی ز

 ه اندازی را

 1400 ماهشهر 125 240 روفنکشی توسعه/ روفنکشی خلیج فارآ 

 1400 خرمشهر 100 250 روفنکشی توسعه/ روفنکشی خرمشهر 

 1399 ماهشهر 50 360 تصفیه روفن  روفنکشی خلیج فارآیتصفیهر 

 

 : 97سال / وضعیت کشوری

میزان   اشتغاه واحد فعاه  نوع تولید 

 تولید 

مصرف  

 کشور 

 اتدرصا واردات 

 واحد  ترفیت تعداد

  ه هزارتن دان  5000 28 روفن کشی 

13200 

513  1235 12 

 22 14 1500 1700 هزارتن روفن  4200 48 تصفیه روفن 
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 ( صنعت لوازم خانگی و الکترونیک و

 خانگی و الکترونی  فعاه لوازم صنایع : 24  جدول

تعداد   

 واحد 

 اشتغاه تولید 

ترفیت تولید    محصوه 

 اسمییعددر

تولید واقعی  

 97ساه 

 اقعی تولید و

 98ساه  

میش بینی  

99 

98 99 

 170 150 15000 7706 10530 106500 3 کولرگازی 
 80 60 5000 * 2150 10000 2 لباسشویی/ ترفشویی/ جاروبرقی

 150 135 300000 159710 323900 800000 2 موبایل

Pos  100 85 120000 105000 * 110000 1 بانکی 

 55 40 60000 42000 * 120000 1 محافظ بر  

 555 470 500000 314416 336900 1146500 6 مجموع 

نام شرکتها: شرکت سپید مشر / ارتباط همراه گویا/ بازرگانی نور/ توچاه الکتری / یکتا صنعت اروند/ اموا   

 فناپ / بی ت    /گسترش 

 خانگی و الکترونی  درحاه احداث لوازم عایصن: 25  جدول

میش بینی زمان راه   شهرستان  اشتغاه ترفیت اسمی  لید تو نام واحد 

 اندازی

 1399 ابادان 45  کولر  شرکت اف ار 
 

 طرحهای راکد برخی : 26  جدول

 علت تعنیلی/ راهکار شهرستان  ترفیت تولیدات  نام واحد 

 اتش سوزی/  جمع اوری کارخانه کارون   لباسشویی یا ت  شرکت با

 کمبود نقدینگی /تغییر شرکاء اهواز تن  6000 سین و کابل بر   هواز کابلشرکت ا

   
 :لوازم خانگی  وضعیت کشوری

   98تولید ساه واحدهای فعاه  نام محصوه 

 یهزاردستگاهر 

   98برنامه تولید ساه

 یهزاردستگاهر 

ارزبری هر واحد  

 رر محصوهیدال

 300 1645 1426 30 تاه و فریزر خی

 165 905 742 15 ماشین لباسشویی

  1120 1059 38 کولر ابی 
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 130 750 596 6 مکیج

 40 5000 4000 15 لوازم خانگی کوچ  

 20 1400 1100 90 اجا /بخاری/ ابگرمکن

 450 240 76 5 کولرگازی 

 380 1200 823 8 تلویزیون 

  

 هادی مشکالت و راهکارهای پیشن 

 راهکار پیشنهادی  کالت بخششم

لوازم   لوازم خانگی در استان عدم توسعه مکفی بخش تولید  و  بر   صنایع  تخصصی  شهرک  احداث 

 خانگی در استان 

مشکل ثبت سفارش و واردات قنعات منفصله لوازم خانگی 

 جهت مونتاژ

بان    و  گمرک  و  صمت  سازمان  هماهنگی 

در   تسهیل  و  ارز  تخصیص  جهت  مرکزی 

 نعات ردات قوا

 

 صنایع دریایی ز( 

 :استان صنایع دریایی وضعیت: 27  جدول

فعاه/ نیمه   تعداد واحد  شهرستان 

 فعاه

 اشتغاه راکد  راکد واحدهای  اشتغاه

 114 5 485 7 12 ابادان

 120 6 476 5 11 خرمشهر

 * * 22 1 1 هندیجان

 20 1 * * 1 ماهشهر

 

 ی:استان  ی برتراسامی شرکت ها 

 شرکت کشتی سازی اروندان   -1

 د موسوی شرکت کشتی سازی شهی -2

 شرکت ساحل اروند  -3

 شرکت مینوبار اروند  -4

 صنایع دریایی شوکت  -5

 شناورسازان صنعت ودریا -6
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 99دریایی در سالع برنامه تولید و تعمیر صنای  -7

 ازمحل تامین مالی بان  قرض الحسنه رسالت: -1

 میلیارد ریاه  240مجموعا بع مبلغباری  شناور سب  صیادی و  80ساخت وتعمیر 

   توسعه تعاون: ازمحل تامین مالی بان -2

 میلیارد ریاه  120شناور سب  صیادی و باری مجموعا بع مبلغ 30ساخت وتعمیر 

 ازمحل تامین مالی صندو  کارافرینی امید:  -3

 میلیارد ریاه  240شناور سب  صیادی و باری مجموعا بع مبلغ 40ساخت وتعمیر 

 

 ادی کارهای پیشنهو راه  مشکالت

 راهکار پیشنهادی  مشکالت بخش

ر مجوز اورا  سازی شناورها به شرکتهای  عدم صدو

مننقه جنوبی  استانهای   بجز  فارآ  خلیج    همجوار 

 خاصی در استان سیستان و بلوچستان  ای

حفاتت   سازمان  از  تاییدیه  اخذ  و  میگیری 

برای   موضوع  این  جهت  کشور  زیست  محیط 

 استان خوزستان

فارش دهی ساخت شناور و سازه های  فبت س عدم ر

 گان استانی دریایی به سازند 

داخل   ساخت  سفارش  بر  تاکید  و  میگیری 

 تولید شناور و سازه های دریایی

میگیری اجرایی شدن شهرک تخصصی صنایع   عملیاتی نشدن شهرک تخصصی صنایع دریایی 

 دریایی 
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  یق ساخت تولیدمتوسعه و تع اول:محور  جمع بندی : 28   جدول

 یمیلیارد ریاهر 
پروژه  ردیف

 استانی 

برنامه 

 عملیاتی 

دستگاههای  

 همکار  

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد  

 نیاز

 

محقو 

98 

میش بینی  

99 

درصد 

 تغییرات  

درصد  99 98

 تغییرات  

1 

نهضت  

ساخت  

 داخل 

جایگزینی   -1

بجای   تولید 

در  واردات 

تن ین  راستای 

و    تولید

 بازاریلولهر 

کاهش   -2

تولید   وابستگی 

اولیه   مواد  به 

 ر mdfوارداتیی

شناسایی  -3

گلوگاهی   اقالم 

با   تولید 

مالح ات  

 تحرین

برگزاری  -4

نمایشگاه  

داخل   ساخت 

 در استان 

استانداری  

خوزستان /  

سازمان صمت /  

شرکت های  

بزرگ استان  

یفوالد و  

متروشیمی    

نفت   حفاری  

بانکهای عامل  /

ای  نجمن ها/

تخصصی 

 صنعتی 

 تن 9341

 

 هزارتن 51

 

*1 

 

1 

 تن 40000

 

 زارتنه64

 

* 

 

1 

328% 800 

 

 

 

1130 

 

 

 

41% 

 

65 

 

2 

فعالسازی  

واحدهای  

راکد  

 صنعتی 

فعاه سازی  -1

واحدهای راکد  

استانی  

واحد/  45ی**

 نفرر 810

هدایت  -2

سرمایه  

گذارجدید  

بهره   برای 

از   مندی 

ترفیت  

راکد   واحدهای 

در جهت ایجاد  

استانداری  

خوزستان /  

سازمان صمت /  

شرکت  

شهرکهای  

صنعتی/بانکهای  

عامل /انجمن  

 های تخصصی

51 

 

10 

60 

 

12 

15% 

 

20% 

 

750 

 

 

 

900 

 

 

20% 2000 
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پروژه  ردیف

 استانی 

برنامه 

 عملیاتی 

دستگاههای  

 همکار  

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد  

 نیاز

 

محقو 

98 

میش بینی  

99 

درصد 

 تغییرات  

درصد  99 98

 تغییرات  

ان و   دازی  راه 

واحدهای  

 جدید 

3 

تکمیل و  

راه  

اندازی  

طرحهای  

نیمه تمام  

 منتخب

راه اندازی   

طر  بزرگ  

صنعتی در 

استان در  

 99ساه

استانداری  

تان /  خوزس

سازمان مدیریت  

مه ریزی /  و برنا 

سازمان صمت /  

 عامل بانکهای  

2 5 250% 300 1730 576% 4400 

4 
 

برنامه  

فعاه  

کردن  

ترفیت  

خالی  

 واحدها 

از   برداری  بهره 

خالی   ترفیت 

واحدها و تولید  

 بدون کارخانه 

 

استانداری  

خوزستان /  

سازمان مدیریت  

سازمان صمت    /

صنایع بزرگ    /

ن  استان / انجم

تخصصی /  های  

شرکت  

شهرکهای  

 صنعتی 

20 25 25% 300 400 33% 3700 

5 

توسعه  

صنایع  

 دریایی

توسعه   و  ایجاد 

و   تعمیر  مراکز 

 ساخت شناور 

سازمان صمت /  

شرکت  

شهرکهای  

صنعتی / 

صندو  حمایت  

از صنایع  

دریایی/ سازمان  

 بنادر

0 1 100% * *  600 

6 

طر   

توسعه  

موشاک  

 روستایی 

و   نام  ایجاد 

ملینش در    ان 

موشاک   عرصه 

قا بلیت  با 

در   رقابت 

بین   عرصه 

ی برند  المللی 

سازمان صمت /  

شرکت  

شهرکهای  

صنعتی / انجمن  

موشاک /  

 بانکهای عامل 

0 1 100% * *  100 
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پروژه  ردیف

 استانی 

برنامه 

 عملیاتی 

دستگاههای  

 همکار  

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد  

 نیاز

 

محقو 

98 

میش بینی  

99 

درصد 

 تغییرات  

درصد  99 98

 تغییرات  

  –سازی  

 مجیدر 

7 

توسعه  

صنایع  

کوچ  و  

متوسط و  

میوند انها  

با صنایع  

بزرگ در  

راستای  

تکمیل  

زنجیره  

 ارزش 

ایجاد میوند    -1

ان  سازندگ بین  

نفت   تجهیزات 

صن  با  ایع  وگاز 

 بزرگ استان 

وند  ایجاد می  -2

صنایع  بین 

نیشکر   تکمیلی 

 با صنعت شکر 

میوند  -3 ایجاد 

صنایع  بین 

و  دستی  مایین 

تکمیلی 

و   متروشیمی 

مادر   صنعت 

 متروشیمی

سازمان صمت /  

شرکت  

شهرکهای  

صنعتی /انجمن  

های تخصصی/  

مننقه ویژه  

متروشیمی /  

مننقه آزاد  

شرکت  وند /  ار

حفاری/ شرکت  

مناطو نفتخیز/  

شرکت توسعه  

یع  نیشکروصنا

 جانبی 

60 % 

 

40% 

 

25% 

 

%75 

 

60% 

 

40% 

15% 

 

20% 

 

15% 

* *  5500 

    28500 31200 9.5% 100362 105862 5.48% 16365 
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 توسعه صادرات غیرنفتی ومدیریت واردات-2
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 مدیریت واردات  فتی وت غیرنتوسعه صادرا  -2
 به تفکی  گروه   98و  97های وضعیت صادرات استان در سال   -1-2

 دالر( هزار) / (تن هزار)

 گروه کاال 
 99پیش بینی سال 98سال 97سال

 ارزش  ارزش  وزن  ارزش  وزن 

 8250 7601 6478 5123 7059 متروشیمی

 2640 2263 2186 1587 2643 فلزات

 1518 570 389 913 1102 کشاورزی 

 704 453 7071 279 5448 معدنی

 242 137 15 159 484 صنعتی

 66 9.6 20 40 5 صنایع دستی و فرش 

 13420 11035 16162 8100 16744 جمع

 %21     98به  99درصد تغییرات 

 

 

              سایرگمرکات کشورر  صادرات به عرا یازگمرگات استان بااحتسا -  2-2

 الرر یهزار تنر/یهزارد  

 دراتاص
 99میش بینی 98ساه 97ساه

 ارزش  ن وز ارزش  وزن  ارزش  وزن 

 910 940 781 817 357 814 شلمته

 850 720 745 625 1098 1657 چذابه

 530 310 461 271 225 202 من قه ویژه 

 240 2480 208 2155 365 1247 خرمشهر

 49 80 44 74 52 180 بندرامام

 3 2 1.7 1.5 3.9 1.8 ابادان

 15 15 15 14 13 12 اهواز

 3 3 0 0 6 2 چوئبده

 2600 4550 2257 3959 2123 4117 جمع

 %15 %14     98به  99درصد تغییرات 
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 جدوه واردات استان -3-2

 یهزار تنر/یهزاردالرر   

 99میش بینی 98ساه 97ساه واردات 

 ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن 

 6350 16700 6317 16645 6427 15157 بندر امام 

 350 120 339 91 351 112 خرمشهر

 60 22 62 17 58 23 ابادان

 15 0.3 14 0.34 12 0.31 اهواز

 6775 16842 6733 16752 6848 15294 جمع

 %1 %1     98به  99درصد تغییرات 

 

 

 صادرات و واردات کشور -4-2

 

 99پیش بینی  98سال 97سال عنوان 

  3/41 44.3 رالر.د یلیاردکل صادرات کشور یم

  133900 117228 کل صادرات کشوریهزار تنر 

  7/43 6/42 یمیلیارد.دالررکل واردات کشور

   32046 کل واردات کشوریهزار تنر 

 شرکتهای صادراتی استان به تفکی  رسته   -5-2

 صنایع پتروشیمی  -1

متروشزیمی شزرکت    متروشیمی تنزد گویان/متروشزیمی بزوعلی/ متروشزیمی فزدیر/ شزرکت شزیمی بافزت/

ازی/ متروشززیمی ارونززد/ متروشززیمی اللززه/ شززرکت بنززدر امززام/ شززرکت متروشززیمی مززارون/ متروشززیمی ر

نفززت ایرانززوه/ متروشززیمی فززن اوران/ متروشززیمی امیززر کبیززر/ متروشززیمی فززارابی/ نفززت ماسززارگاد/ 

 متروشیمی ابادان/ نوید زر شیمی

 صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی: -2

 ان/ شرکت دوده فامرکت کربن ایرنعتی:ش دوده ص

ف یکبزار مصزرف: شزرکت به زرف یزاران/ شزرکت صزادراتی جهزان میزوه کزوثر/ نایلون / نزایلکس و تزرو

 سریر مالست/ رامین مالست



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

147 

 

 سایر: شرکت کربور سیلیسین

 صنایع جانبی نیشکر:-3

 خمیرمایه: شرکت الکل و خمیرمایه رازی/ شرکت خمیرماه خوزستان 

 و خمیرمایه رازی الکل  الکل: شرکت

MDFشرکت ماک چو / مارآ نئومان : 

 کافذ: شرکت کافذمارآ خمیر

 کانی غیرفلزی: صنایع  -4

 شرکت صنایع گچ خوزستان/ شرکت سیمان بهبهان/ شرکت سیمان خوزستان 

 و نورد   فلزیصنایع -5

الد اکسین/ شرکت  ان/ فوشرکت فوالد خوزستان/ فوالد روهینا/ فوالد اتیه خاورمیانه/ گروه ملی فوالد ایر

 سجد سلیمانالومینیوم م /سپنتا/ لوله سازی اهواز

 صنایع غذایی و تبدیلی:-6

خرما هدیه  /داردان/ نخل بستان/ اذین شوشترخرمای شرکت شیر مگاه/ خشکبار ارات/ صادراتی فرشتیان/ 

 اموآ شرکت جبهبهان/ شرکت میوه خشکپارآ/خرمای سایر/ کامکار جنو  ایذه/ شرکت توسعه فنون/ 

 صنایع بر  و الکترونی   -7

 ت همراه اروند/ ایران کولر شرکت اوان طب/ ارتباطا

 

 اولویت های توسعه زیرساختهای صادراتی استان  -2-6
 

 میزان اعتبارمورد نیاز  عنوان طرح 

میلیارد ریاه  200 ایجاد و تجهیز مایانه صادراتی محصوالت کشاورزی               

ارد ریاه میلی 50                        های صادراتی گل وگیاه مایانهایجاد و تجهیز    

ایجاد و تجهیز مایانه های صادراتی آبزیان                           میلیارد ریاه  200   

میلیارد ریاه  250 ایجاد و تجهیز مایانه های صادراتی عام در شهرستان آبادان        

ریاه  میلیارد 200 ه    یانه های صادراتی مرزی چذابه و شلمته درماتجهیز و ایجاد انبار و سردخان  

تجهیز و آماده سازی و تکمیل زیر ساخت فرودگاههای دزفوه و اهواز جهت نشستن هوامیماههای 

باری سنگین و   ایجاد خط هوایی صادراتی با اولویت صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای  

 اوراسیا وحوزه خلیج فارآ 
رد ریاه میلیا 500  

میلیارد ریاه  200 اهی آن در مایانه مرزی شلمته از قبیل امکانات بهداشتی  تجهیز و تکمیل بار انداز و تامین امکانات رف  

میلیارد ریاه  20 تجهیز و تکمیل بار انداز و تامین امکانات رفاهی آن در مایانه مرزی چذابه            

در مایانه مرزی شلمته                 کاال  تاسیس سالن نمایشگاه عرضه مستقین ه میلیارد ریا 50   

میلیارد ریاه  50 تاسیس سالن نمایشگاه عرضه مستقین کاال در مایانه مرزی چذابه                    
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 وخوزستان  وضعیت صادرات ایران جمع بندی  : 7-2  جدوه
 میلیارد دالر

میانگین   نام کشور ردیف

صادرات 

ساه   5

 گذشته

 صادرات

97 /

 شور ک

صادرات 

98 /

 کشور 

 هدفگذاری

کشور برای  

99 

واردات    کل

  کشورهای

 چین وهند +همسایه

صادرات 

 98استان در

هدفگذاری 

استان در ساه 

99 

 0.065 0.06 60 3.5 1.1 1.25 0.9 ماکستان 1

 0.055 0.05 223 3.4 5.04 2.4 2.5 ترکیه  2

 0.00035 0.00028 238 2.5 0.457 0.28 0.25 روسیه  3

 2.5 2 261 7 4.5 6 5.7 امارات 4

 ؟ ؟ 135 0.4  0 0.6 عربستان 5

 0.0015 0.001 32 1  0.13 0.16 قزاقستان 6

 0.007 0.006 34 1.25 0.526 0.73 0.5 عمان 7

 2.6 2.3 53 11 8.99 9 6.8 عرا  8

 0.025 0.018 36 0.9  0.24 0.22 کویت  9

 0.125 0.121 32 0.9 0.233 0.22 0.16 قنر  10

 0.014 0.012 11 0.8 0.429 0.4 0.35 اذربایجان 11

 0.001 0.0008 21 0.25  0.12 0.1 بحرین 12

 0.003 0.002 8 3.5 0.375 0.16 0.15 ارمنستان 13

 0.02 0.018 15 3.5 2.36 3 2.6 افغانستان 14

 0.0014 0.0011 8 0.7 0.289 0.4 0.6 ترکمنستان  15

 0.4 0 508 4 1.5 2 ؟ هند  16

 3 2.409 2135 12 9.52 9.2 ؟ چین 17

 8.42 7 3810 56.6 35.3 35.5 21.6* کشور   17جمع

 5 4 * * * * * سایر کشورها

 13.42 11      مجموع 

 

 های بخش بازرگانی خارجی استان اولویت 

 توسعه زیرساختهای صادراتی در بخش سخت افزاری  -1

 میگیری اتصاه راه اهن شلمته به بصره  ر 1-1

 نقل دریایی  زمینی و ریلیتوسعه بنادر  اسکله ها  تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و ر 2-1

 ر رونو تولید و جهش تولید با هدف بازاریابی های صادراتی و تنوع در تولید بازار مصرف  3-1
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 توسعه زیرساختهای صادراتی در بخش نرم افزاری  -2

اتی و لغو ممنوعیت صادرات برخی کاالها که دارای  ی صادرر اصال  قوانین مقررات صادراتی و تعرفه ها1-2

 ت های تولید و صادرات می باشند مانند دام زنده  علوفه و...  ویاول

 ر اعماه معافیت های صادراتی برای برخی بنادرکوچ  مانند شادگان  هندیجان  چویبده  اروندکنار و ...  2-2

سپار  3-2 میمان  بخش  در  مقررات  و  قوانین  تعاصال   و  بخش  ی  در  بانکی  های  نامه  ارزی  ضمانت  هدات 

 مهندسی صادراتی در خار  از کشور. و خدمات فنی  

 ر حذف قوانین و مقررات دست ما گیر در بخش سرمایه گذاری های شروع داخلی و خارجی4-2

لقه  ر هدایت و آسان سازی قوانین و مقررات از واردات به بخش تولیدات صادراتی و تنگ تر نمودن ح5-2

 ردات با ارزش افزوده وا

 یت صادرات ر توسعه و اموزش شرکتهای مدیر6-2

 اعزام ومذیرش هیات های تجاری   اثرگذار با کشورها ر برگزاری کمیسیونهای مشترک 7-2

 به اجراء در آوردن ترفیت های بالقوه به بالفعل  و  استفاده از ترفیتهای موجود -6

 ات دربخش صاهای در دست احداث در  تکمیل مروژه -3

 گیاه  آبزیان  محصوالت کشاورزی   ر تکمیل مروژه احداث مایانه های صادراتی گل و1-3

 در مایانه های صادراتی.   خصوصا ر تکمیل مروژه های احداث انبار و سردخانه 2-3

ر تکمیل مروژه توسعه زیرساختهای صادراتی در مایانه های شلمته و چزابه و توسعه فضای مایانه های  3-3

ت دراز مدت با طرفهای عراقی در بخش شفاف  چزابه و توسعه فضای مایانه و بارانداز و انجام توافقامته و  شل

 سازی صادرات به عرا  و قوانین و بخشنامه ها

 میگیری جهت راه اندازی مرز هوایی شماه استانیفرودگاه دزفوهر  -4

 ابه ه و چزواردات از مایانه های شلمتو اجرایی شدن میگیری اخذ مجوز   -5

و    نمایشگاههای معرفی محصوالت ایرانی و استانی  و برگزاری   تحقو حضور در بازارهای صادراتی جدید   -6

 تنوع در صادرات کاال.

 استقرار مکانیزم تهاتر میش بینی و  -7

توسعه حمل ونقل دریایی و خنوط کشتیرانی   -8  

   فوالد و کشتورزی وگندم ابزیانتشکیل مستمر و هدفمند میزهای صادراتی در بخشهای خرما   -9

ان  توسعه و تجهیز بندر شادگ  -10  
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  مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی جمع بندی محور دوم:  -29  جدول

 یمیلیارد ریاهر 
 ردیف 

 پروژه استانی 
برنامه 

 عملیاتی 
 دستگاههای همکار

 اشتغال  تولید 
بودجه  

مورد  

 نیاز

محقو 

98 

میش  

بینی  

99 

درصد 

تغییرات  

به  98

99 

98 99 
درصد 

 یرات تغی

1 

افزایش حجن   

وتنوع محصوالت  

 15صادراتی به  

کشور همسایه و  

دو کشور هند  

 وچین 

افزایش حجن    -1

به     15صادرات 

 کشور همسایه

حجن  -2 افزایش 

دو   به  صادرات 

 کشور چین وهند 

استانداری خوزستان /  

سازمان صمت / اتا   

/ گمرک / اداره    زرگانیبا

کل اقتصاد ودارایی/ساز  

های بین  یشگاهشرکت نما

المللی استان /سازمان  

بنادر/ مننقه ویژه  

مننقه آزاد    –متروشیمی  

 اروند 

11 13 18% * *  1000 

2 

توسعه موثر  

صادرات و تامین  

امنیت مالی  

 صادرکنندگان 

مدیریت  -1

ریس    موشش 

 های تحاری 

توسعه  -2

شرکتهای  

  صادرات مدیریت  

حاضر     4یدرحاه 

موافقت   شرکت 

 لیه گرفته اندر او

بیمه  صدور  -2

وضمانت   نامه 

 نامه صادراتی 

ش.م.   

4 

ش.م.   

6 

 

50% 
   300 

3 

توسعه وگسترش  

زیرساختهای  

 تجاری/ صادراتی 

و  -1   توسعه 

تقویت  

زیرساختهای  

شامل    تجاری 

سردخانه/    انبار/

 مراکز باراندازکاال/ 

های  -2 مایانه 

صادراتی  

بت ا  خصصی 

 اولویت مرزی 

های  -3 بازارچه 

 مرزی 

 مناطو ازاد -4

اث  احد -5

 نمایشگاه دائمی 

* *     450 
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 مجموع  
افزایش تراز  

 تجاری استان 
 

4.3 4.7*     1750 

 میلیارد دالر   6.3طبو میش بینی کشوری تراز تجاری استان برابر  •

 ش.م. : شرکت مدیریت صادرات •
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 یصنایع معدن توسعه معادن و-3
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 توسعه معادن وصنایع معدنی   -3
 

 تان:وضعیت معادن اس -1-3

 

 : وضعیت معادن استان30  جدول

ی 
ماده معدن

 

پروانه  

 اکتشاف 
 گواهی گشف 

پروانه بهره برداری  

 فعال

پروانه بهره برداری غیر  

 فعال
 مجوز برداشت 

تعداد
ت 

ساح
م

 

تعداد
 

ی 
ذخیره احتمال

 

ذخیره قط
ی 

ع
 

تعد
اد

 

ن استخراج 
میزا

 

تعداد
 

ن استخراج 
میزا

 

تعداد
ت)تن 

ظرفی
اژ

 ) 

 8 70000 1 0 0 570000 600000 1 0 0 خاک رآ 
28150

0 

 0 0 125000 2 300000 4 0 0 0 0 0 ماسه بادی 

مخلوط  

 کوهی
0 0 3 

395000

0 

345000

0 
74 12252500 70 10231500 0 0 

 60000 1 1403500 26 1421000 25 310000 335000 1 0 0 سنگ الشه 

 0 0 15000 10 1532 1 0 0 0 0 0 بیتومین

 0 0 310000 6 447500 7 0 0 0 0 0 سنگ گچ 

 0 0 300000 2 3950000 3 0 0 0 0 0 سنگ اه  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خاک  

شن وماسه  

 رودخانه ای 
0 0 0 0 0 20 321053 0 0 20 

32105

3 

 0 0 130000 2 0 0 0 0 0 0 0 دولومیت

 0 0   2 800000 1 0 0 0 0 0 دریایی    نم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نم    

            

 

 

 

 

 

 

 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

154 

 

 مواد معدنی دارای ارزش اقتصادی استان   -2-3

 : مواد معدنی دارای ارزش اقتصادی استان 31  جدول

 نام ماده معدنی مورد  ردیف 

 نظر یا صنایع معدنی

موقعیت 

 اییجغرافی

میزان ذخیره و  

 عیارو آنالیز 

ی شده و ذکر جانمایی نام ماده معدنی فرآور

احداث خط تولید پیشنهادی جهت ایجاد ارزش  

 افزوده و سرمایه گذاری 

دیگر موارد فنی و  

 توضیحات 

 تولید فسفات 1

تولیدکودفسززفاتیترفی

تن درساه و 24000ت

 78سزززرمایه گزززذاری

 میلیارد ریاهر

شهرسززززززززتان 

 بافمل 

آرایی سنگ معدن خط تولید کانه  –فسفات   تنون  لیمی  26

د فسفات جهزت اسزتفاده بزه عنزوان و تولی

خوراک کارخانه جات تولید اسید فسزفری  

و کود فسفاته در مننقه تیغن در شهرستان 

 بافمل  قابل احداث است.

معززززدن فسززززفات 

سزززززززززرهانی در 

بافملز   شهرستان 

امکززززان تززززامین 

خززززوراک واحززززد 

 .فراوری را دارد

شهرسززززززززتان  لید دولومیتوت 2

 بافمل 

ی  خط تولیزد دولومیزت دانزه   –دولومیت   تنمیلیون   140

بندی شده جهت تامین نیاز واحدهای تولید 

فوالد در مننقه تزیغن شهرسزتان بافملز  

موجود است و امکان احداث ی  خط تولید 

 دیگر نیز وجود دارد.

دو  دولومیت  معادن 

امکان  تیغن  و  گته 

ک تزززامین خزززورا

های فراوری را واحد

 دارند

تولیزززززد کربنزززززات  3

یترفیتاسترانسزززززین

تزززن درسزززاه و 2500

 80سزززرمایه گزززذاری

 میلیارد ریاهر

شهرسززززززززتان 

رامهرمززززززززز و 

 بهبهان

خزط تولیزد کربنزات   –کربنات استرانسزین   تن هزار 151

اسزتخرا   استرانسین از سولفات استرانسزین

شده از معادن سلستین شهرستان رامهرمزز 

مننقززه ابولفززارآ در  داث درقابلیززت احزز

 شهرستان رامهرمز را دارد.

سزززتین معزززدن سل

ترتا  در شهرستان 

تولید  توان  رامهرمز 

خززوراک واحززدهای 

 تولیدی را دارد.

تولید کربنزات کلسزین  4

تولید کافذ از سنگ   –

 آه 

معززادن بسززیار مرفززو   –کربنززات کلسززین  تنمیلیون  223 شهرستان ایذه

ه بزا ان ایزذسنگ آه  موجزود در شهرسزت

درصززد و  5/0میزززان سیلیسززین کمتززر از 

درصزد  امکزان   90بیشتر از  سین  کربنات کل

بنزدی تولید و صادرات کربنات کلسین دانزه

شده جهت استفاده در صنایع فزوالد و ذو  

آهن و همتنین تولید کافذ از سنگ آهز  

آرایی در شزهرک صزنعتی را دارد. واحد کانه

 ایذه قابل احداث خواهد بود

  سنگ آهزمعادن  

تززاد  اژگیززل یزز  و 

شوسززززی کشززززته 

امکززززان تززززامین 

واحززدهای  خززوراک

 آرایی را دارند.کانه

گززززچ سززززاختمانی و  5

تولیززد  –سززفیدکاری 

 مصنوعات گتی

شهرسزتان هززای 

بافملززززززززز   

رامهرمززز  ایززذه   

مسزجد  و  گتوند 

 سلیمان

با توجه به گسترش   –سولفات کلسین آبدار   تنمیلیون  395

اسزتان خوزسزتان  تی در  سازندهای انیزدری

سزاختمانی و امکان احداث خط تولیزد گزچ  

فید کزاری و همتنزین واحزدهای تولیزد س

دیوارهای گتی و سایر مصنوعات گتزی در 

شهرستانهای بافمل   رامهرمز  ایذه  گتونزد 

 و مسجد سلیمان وجود دارد.

معززادن سززنگ گززچ 

مززاگتی  منگنززان  

برم  چاه گزردان  و 

بسزززیاری معزززادن 

اسزززتان دیگزززر در 

خوزسززتان  امکززان 

تولیززززد خززززوراک 

واحدهای فرآوری را 
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 نام ماده معدنی مورد  ردیف 

 نظر یا صنایع معدنی

موقعیت 

 اییجغرافی

میزان ذخیره و  

 عیارو آنالیز 

ی شده و ذکر جانمایی نام ماده معدنی فرآور

احداث خط تولید پیشنهادی جهت ایجاد ارزش  

 افزوده و سرمایه گذاری 

دیگر موارد فنی و  

 توضیحات 

 دارند.

خط برش و فراوری مرمریت بزه   –مرمریت   تنمیلیون  70 شهرستان ایذه مرمریت 6

عنوان سزنگ نمزای سزاختمانی در مننقزه 

سوسن و بخزش دهزدز از توابزع شهرسزتان 

ترفیززت  /ایززذه قابززل راه انززدازی اسززت. 

د میلیزار  100تن و سرمایه گزذاری  70000

 ریاهر

معززززادن مززززالم و 

گززیالن در مننقززه 

سوسززن شهرسززتان 

ذه و معادن لپزر و ای

لپر شیران در بخش 

دهززدز شهرسززتان 

ایذه  امکزان تزامین 

-خززوراک کارخانززه

جززات سززنگبری را 

 دارند.

هززارتن وسزرمایه 300تولید اه  با ترفیت  ایذه سنگ اه  7

 میلیارد ریاه 60گذاری

معززائن بسززیار بززا 

سنگ   اه  کیفیت 

مجاورت شهرک   در

ایذه مننقه  صنعتی 

 ژگیلا

 

 ی محور توسعه معادن و صنایع معدنیپایش پروژه ها

 25/3/99اهن مصوبات جلسه وزارت مورخ  

به من ور شفاف سازی و استفاده از ترفیت های بخش خصوصی و نهادهزای دولتزی در جهزت سزرمایه  -1

سرمایه گذاری معادن در محزل شزرکت رخانه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی   مقرر گردید دبی

نی ایران تشکیل و اطالع رسانی وراهنمایی الزم در این موضوع به سرمایه گزذاران تهیه وتولید مواد معد 

 انجام گیرد.

جهت تنویر افکار عمومی و استفاده از ترفیت سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی مقرر گردیزد  -2

بحزش همتنین استفاده از رسانه های تصزویری مزیتهزای ایزن رها  سمینا  با برگزاری همایش همایش و

 برای سرمایه گذاران معرفی شود.

مقرر گردیدگزارش عملکرد مروژه فعاه سازی معادن کوچ  مقیاآ و روند اجرای این مروژه به تفکیز   -3

 د.استانها گزارش گیری و جهت ایجاد رقابت و انگیزه به اطالع تمام استانها رسانده شو

معزدن کزه در دسزتورکار   200فعاه سازی    ردید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عالوه برر گمقر -4

معدنی که از اهداف امساه این مروژه می باشد   با هماهنگی و همکاری امور معادن و   1020دارد مابقی  

قانونی حزداکثر   شریفاتصنایع معدنی یبه عنوان سیاستگذارر و شورای احیا نسبت به برگذاری و انجام ت

 ماهر3مزایده اقدام نماید.یقابل تمدید تاماه نسبت به واگذاری از طریو 2به مدت 
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نهادهزای     از ترفیزتاز ترفیت سزرمایه گزذاری و ماشزین االت معزدنی  جهت استفاده -5

 با دعوت از نمایندگان این نهادها توسط شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران اقدام شود.دولتی 

عدنی برای تجهیز و نوسازی معادن امات اجرایی در جهت ورود ماشین االت دست دوم مدید اقد رر گرقم -6

کشور با رعایت عدم ساخت مشابه در داخل و رعایت سایر موارد قزانونی بزه صزورت اورژانسزی میگیزری 

 شود.

مزه سزرمایه دو  بیمقرر گردیدبرای معدنکاران و یا سرمایه گذاران فعالیتهای معدنی که از تسهیالت صن -7

سزود  %4ت ساخت داخل اسزتفاده مینماینزد معزاده گذاری فعالیت های معدنی جهت حرید ماشین اال

 یارانه بهره مند شوند.
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   ن وصنایع معدنیدتوسعه معا جمع بندی محور سوم:: 32  جدول
 یمیلیارد ریاهر 

ف 
ردی

 

پروژه  

 استانی  

برنامه 

 عملیاتی 

های دستگاه

 کار هم

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد  

 نیاز

 

و 
محق

98
 

ش 
می

ی 
بین

99
ت   
درصد تغییرا

98
 
به 

99
 

98 99 
درصد 

 تغییرات 

1 

توسعه  

فعالیتهای  

 اکتشافی

شناسایی و می  

جویی مواد  

 معدنی

سازمان صمت /  

سازمان ن ام  

مهندسی معدن  

سازمان زمین  /

 شناسی 

   * * * 50 

2 

احیا/ فعاه  

سازی و  

ه  توسع

ن  معاد

مقیاآ  

 کوچ  

 400 * 10+ *  12 10 بازفعالی معادن 

3 

تکمیل  

زنجیره  

ارزش 

 فلزات

منالعه  -1

فلزات در  

استانیلیتین  

 و...ر 

میگیری  -2

ایجاد صنایع  

باال دست 

الومینیوم در  

 استان

0 1  
 

* 

 

* 

 

* 
65 

4 
تجهیز و  

نوسازی  

 معادن 

جایگزینی 

ماشین االت 

فرسوده معدنی  

  و لودر/ بلدوزر/

ههای دستگا

 حفاری 

30  

 واحد 

50  

 واحد 
 * +20 * 850 

   مجموع 
19.5  

 م.ت

19.8  

 م.ت
2% 200 230 15% 1365 
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 توسعه فناوری و بهبود بهره وری-4
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 توسعه فناوری و بهبود بهره وری -4

 اجرای طر  توانمند سازی تولید وتوسعه اشتغاه مایداریطر  ملی تاپر  -1-4

 

 عه اشتغاه مایداریطر  ملی تاپر: اجرای طر  توانمند سازی تولید وتوس 33  جدول

 ردیف 

تعداد کل  

واحدهای 

 فعال 

تعداد کل  

واحدهای 

فعال دارای  

نفر   50

کارکن به  

 باال 

 هدفگذاری  

 ثبت پروژه  ثبت نام بنگاه  
ثبت 

 قرارداد 

هدف  

98 

عملکرد  

98 

درصد  

 تحقق

هدف 

 تجمعی

99 

ف هد

98 

عملکرد  

98 

درصد  

 تحقق

هدف 

تجمعی 

99 

هدف 

99 

1 2210 155 118 70 59 169 118 56 47.4 135 7 

 
 وضعیت شرکتهای دانش بنیان استان  -2-4

 

 : وضعیت شرکتهای دانش بنیان استان 34  جدول

 تعداد  حوزه فناوری  ردیف 

 8 فناوری زیستی  01

 4 شخیص و درمان رفته تداروهای میش 02

 36 فناوری شیمیایی مواد میشرفته و محصوالت مبتنی بر  03

 68 ماشین االت و تجهیزات میشرفته تخصصی  04

 10 وسایل و ملزومات تجهیزات مزشکی 05

 47 نی / لیزر و فوتونی  وسخت افزارها/ بر  و الکتر 06

 49 ه ای فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایان 07

 56 محصوالت میشرفته سایر حوزه ها  08
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 : محورهای اصلی و فرعی وبرنامه های عملیاتی پارک علم وفناوری  3-4جدول 

محور 

 اصلی
 برنامه عملیاتی  محور فرعی 

بودجه مورد  

 نیاز 
 )میلیارد ریال(

1-
 

ل 
ت داخ

و ساخ
توسعه تولید و تعمی

 

افزایش تعداد شرکتهای  

  مستقر در مارک علن و 

 ی و مرکز رشد فناور

  128یانه بالغ برشرکت با فروش سال 200با توجه به فعالیت 

میلیارد تومان  استقرار شرکتهای مستعد جدید زمینه ساز  

 افزایش تولید محصوالت دانش بنیان خواهد شد. 

110 

ایجاد ارتباط هدفمند بین  

واحدهای فناور و دانش بنیان  

 و بنگاههای اقتصادی 

استان   برمایی  سه با مدیران صنایع جل 10 برگزاری حداقل

قرارداد و   5نمایشگاه تخصصی/ عقد  5در  تورفناوری/ حضور 6

تفاهن نامه با سازمانها و صنایع جهت تولید وارائه محصوالت 

 و خدمات فناورانه 

جهت دهی مذیرش طرحها و  

شرکتها به سمت حل  

  مشکالت استان وکشور بر

 اساآ تقاضای بازار

 افراد شافل در شرکتها %20ناور وافزایش واحد ف50مذیرش 

از طرحهای نیمه  حمایت ویژه 

 تمام و تاثیرگذار
 طر  قابل افتتا  در سالجاری  12شناسایی و حمایت از

افزایش تولیدبا تامین سرمایه  

میگیری اخذ تسهیالت از   /

صندو  نواوری و شکوفایی و  

صندو  توسعه ملی برای  

 واحدهای فناور 

شرکت دانش بنیان و   20داقل الت برای حهیذ تساخ-1

 فناور 

 شرکت  40تسهیالت قرض الحسنه به حداقل مرداخت -2

 حفظ کسب و کارهای موجود 

میگیری رفع مشکالت شرکتها در امورمالیاتی/بیمه و...  ارائه  

مهلت و تخفیف به شرکتهای مستقر در مارک برای  

 بازمرداخت تسهیالت و اجاره بها 

2-
 

توسعه
 

صادر
ا

ی 
ت فیر نفت

 

توسعه فعالیتهای بین المللی  

 اوری خوزستانمارک علن و فن

ایجاد دفتر بازرگانی مشترک با مارکهای علن وفناوری با   -1

حوزه های فعالیت مشترک در کشورهای مجاور در حوزه  

خلیج فارآ و آسیای میانه با هدف تسهیل فرایند بازاریابی  

 ولید زایش تبین المللی و توسعه صادرات و اف

ی حوزه  عقد تفاهن نامه با مراکز علمی مشابه در کشورها-2

خلیج فارآ و اسیای میانه با هدف استفاده از مزیتهای  

 مشترک از جمله ریبرندینگ 

10 

افزایش میزان صادرات  

 شرکتها  مستقر 
 مرداخت تسهیالت و جوایز ویژه برای صادرکنندگان 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

161 

 

3-
 

توسعه معادن و  

ی 
صنایع معدن

 

  طرحها و  ی و جذ شناسای

ده های فناورانه در حوزه  ای

 معادن 

ژه و ارائه راهکار جهت جذ  هسته های فناور در  توجه وی-1

 حوزه معدن و صنایع معدنی 

 تاسیس مرکزرشد تخصصی در حوزه معدن -2

شناسایی و توسعه رشته های مرتبط با معادن وصنایع  -3

 معدنی در استان 

 

10 

4-
 

ی و بهبود    
توسعه فناور

بهره
 

ی 
ور

ویج فرهنگ خالقیت و ایده  رت 

 مروری 

 "ایتاپ"ایده مردازیبرگزاری رویدادهای -1

 برگزاری سمینار وکارگاه آموزشی در مدارآ و دانشگاهها -2

32 
جذ  و حمایت از طرحها و  

 ایده های فناورانه 

 ایجاد سیستن مشاوره انالین-1

تاسیس مراکزرشد و کانون های شکوفایی خالقیت و  -2

 نوآوری 

 

5-
 

مدی
ت
ری

 
ی  
بازار و سامانده

  
لجستی

 توسعه دانش درحوزه بازار  

 برگزاری کارگاه آموزشی -1

ایجاد شبکه بازاریابی و تولید برند یمشترکر برای  -2

 محصوالت و خدمات شرکتهای مستقر 

 شناسایی سایر بازارهای محصوالت دانش بنیان -3
7 

 اصال  ساختارسازمانی

وفناوری و سایر   رک علن توسعه دفتر بازاریابی در ما-1

 کشورها

 ایجاد بخش روابط بین الملل-2

 

6-
 

ب وکار 
ی کس

ضا
بهبود ف

 

 توسعه فضای کسب وکار 

میگیری جهت ثبت برند محصوالت وخدمات تولیدی  -1

 مارک در لیست خرید صنایع استان

عقد تفاهن نامه با وزارت نفت و شرکتهای تابعه با هدف  -2

 تهاتسهیل و بهره گیری از توان شرک

147 

 توسعه زیرساختها 

 یترجیحا صنعت نفتر  احداث کارخانه نوآوری در استان-1

توسعه کانونها و مراکز رشد درسنح استان مبتنی بر  -2

 ترفیتها و مزیتهای هر بخش از استان 

 توسعه فضاهای کاراشتراکی در مارک -3

ایجاد و توسعه شتا  دهنده ها در بخشهای مختلف   -4

 حوزه فناوری 
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7-
 

ن 
تامی

ی و 
مال

 
ی 
توسعه سرمایه گذار

 
 تا  صندو  توسعه مژوهش وفناوری استانافت توسعه صندوقهای حمایتی 

105 
 تامین منابع مالی 

 افزایش سقف تسهیالت حمایتی از واحدهای مستقر -1

شناسایی و جذ  اشخا  و شرکتهای سرمایه گذار  -2

 ریس  مذیر در حوزه فناوری 

ت برندسازی و سرمایه  تسهیالارائه خدمات مالی درقالب  -3

 4درگردش 

  نواوری و شکوفایی برای بهره  عقدتفاهن نامه با صندو-4

 گیری بهتر شرکتها از منابع مالی صندو  

 

 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

163 

 

   فناوری و محصوالت دانش بنیانتوسعه  :چهارمجمع بندی محور  35  جدول
 یمیلیارد ریاهر 

ف
ردی

 

برنامه های 

 استانی
 ملیاتی مه عنابر

دستگاههای  

 همکار

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد  

 نیاز

 

و 
محق

98
ی   
ش بین

می

99
درصد  

ت 
تغییرا

98
  

به 
99
 
98
 99
درصد  

ت 
تغییرا

 

1 

طراحی و 

استقرارمده 

چرخه مدیریت  

 بهره وری

استقرار -1 منالعه 

چرخه  مده 

 مدیریت بهره وری

و    -2 گیری  اندازه 

وری   بهره  بهبود  

 عوامل تولید

 صمت / سازمان

استانداری/ 

سازمان مدیریت/ 

مارک علن  

شرکت وفناوری /

 شهرکهای صنعتی

 32     ؟ -

2 

اجرای طر  

توانمند سازی 

تولید و توسعه 

اشتغاه مایدار 

 یتاپر 

توانمندسازی -1

بنگاههای  

 اقتصادی

و  -2 کمی  توسعه 

شرکتهای   کیفی 

 دانش بنیان 

70 169 141%    100 

3 
ایجاد ها   

 ناوریتباده ف

مروژه -1 اجرای 

درحمایت   هایی 

فناوری  ازرسوخ 

شده   توسط  ایجاد 

دانش   شرکتهای 

 بنیان به صنعت

 یکارخانه فناوریر

ایجاد  -2 بررسی 

تحوه  مرکز 

صنعتی  انقال  

 چهارم

- 1 100%    
 

150 

4 

ارتقا بهره وری 

از طریو 

بازسازی و  

نوسازی صنایع 

و صنوف 

 تولیدی

و   شناسایی 

جهت  میگیری 

و  بازسا زی 

صنایع ن وسازی 

 وصنوف تولیدی

سازمان صمت / 

استانداری/ 

زمان مدیریت/ سا

بانکهای عامل/  

 ایدرو/ اتا  اصناف 

40 50 25%    
 

4700 

5 
حمایت از 

تولید خودروها  

و موتورسیکلت 

و   میگیری 

امکانسنجی  

واحد   ی   استقرار 

سازمان صمت / 

استانداری/ 

مان مدیریت/ ساز

- 1 100    
 

25 
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برقی و  

 هیبریدی

تولید   و  مونتاژ 

و  خودرو 

موتورسیکلت  

هیبری و  دی  برقی 

مننقه با   اولویت 

 ازاد اروند

بانکهای عامل/  

ایدرو/ بخش  

خصوصی/ مننقه 

 ازاد اروند

     %100 221 110  مجموع 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

165 

 

 

 
 مدیریت بازار وساماندهی لجستیک تجاری -5
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 مدیریت بازار وساماندهی لجستیک تجاری  -5

 :ی صنفیشهرکهاتوسعه  -1-5

یازاد سازی  خار  سازی صنوف آالینده و مزاحن از بافت شهری  با توجه به گسترش شهرهای استان و لزوم  

صنفیر واحدهای  به  جانبی  خدمات  توسعه  و  بهتر  ن ارت  شهری   تجربه  فضای  اهواز  قبلی  و  شهر  کالن 

یاست در مرکز و سایر شهرهای  این س   و مجموعه بنکدارانر تداوم   شهرک درود گران  یشهرک صنفی خودرو 

 . گیردقرار استان اندهی گ استان در برنامه سامبزر

هیات وزیران:    10/96/ 10-126368اصناف مزاحن شهری مصو    آیین نامه ساماندهی مشافل و  1طبو ماده 

مکان   فعالیت   وضعیت  با  متناسب  مزاحن  اصناف  و  مشافل  مزاحمت  رفع  من ور  به  موتفند  شهرداریها 

رفع مزاحمت از طریو اصال  فرایندکار     ماهیت شغلی آنها  نسبت به صدورحکن انتقاه جابجایی یا  تقرارواس 

تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نماید. درصورت عدم اجرای حکن شهرداری توسط صاحبان مشافل یا اصناف  

 اری اقدام نماید.ن شهردقانو 55ماده 20مذکور  شهرداری موتف است نسبت به تعنیلی انها منابو مفاد بند 

 شهرک های صنفی موجود استان:

ف 
ردی

 

 تعداد واحد  مساحت رشته/ اولویت صنعت نام شهرک صنفی رستانشه
 زیرساخت

ب
آ

ق 
بر

 

گاز 
ن 

تلف
صفیه  

ت

خانه 

ب 
ال

ض
فا

 

  *  *  *  *    آهن/ ضایعات فلزی  شهرک اهن فروشان فر   اهواز  1

  *  *  *  *    ی ات فلزآهن/ ضایع  شهرک اهن فروشان شر   اهواز  2

  *  *  *  *    سنگین سب /   شهرک نمایشگاه اتوموبیل  کارون   3

  *  *  *  *    بنکداران  شهرک بنکداران  اهواز  4

شهرک الومینیوم کاران   اهواز  5

 1فاز

   صنایع الومینوم
 *  *  *  *  

شهرک الومینیوم کاران   اهواز  6

 2فاز

   صنایع الومینوم
 *  *  *  *  

    *  *    مصالح ساختمانی  1روشانمصالح ف اهواز   7

    *  *    الح ساختمانی مص 2مصالح فروشان اهواز   8

  *  *  *  *    سنگ و مصنوعات  شهرک سنگ فروشان  اهواز  9

  *  *  *  *    mdfچو  و  شهرک درود گران  اهواز  10

در  و منجره سازان   شهرک صنفی  بهبهان  11

 تعمیرکاران اتوموبیل /

  
 *  *   *  * 

مکانی /تراشکار/ منجره   کی  مکانیسایت  ماهشهر  12

 ساز/ 

  
 *  *   *  

تعویض روفن/صافکار /   سایت خدماتی  اهشهر م 13

 رنگ آمیز

  
 *  *   *  

  *   *  *   انبار/ سردخانه/معاینه فنی/   سایت انبار و تعمیرات  ماهشهر  14
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 تعمیرات ترانس بر  

انواع تعمیرات وساخت/   شهرک تعمیرات  ماهشهر  15

 .سی و..کمپرسی وشا

  
 *  *   *  

درودگر/ آهن فروش/   شهرک اصناف  دزفوه 16

 جوشکار/  صافکار 

  
 *  *  *  *  * 

  - - - -   مکانی / در  و منجره  شهرک صنفی جدید  دزفوه 17

/ شهرک صنفی سنگ   / شهر مبل  اهواز: شهرک صنفی مصالح فروشان  میگیری  شهرکهای صنفی در حاه 

 فروشان 

 : ر نقاط مرزیخصو  دتوسعه انبارها وسردخانه ب -2-5

ای شلمته و چزابه خصوصا در بخش صادرات صنایع فذایی  یکی ازمشکالت اصلی صادرات استان در مرزه

وقیمت   کیفیت  کنتره  هدف  با  ها  مایانه  این  در  مواد  نگهداری  جهت  انبار  و  سردخانه  صادراتی  کمبود 

 می باشد.  محصوالت  

 

 :گای بزر توسعه میادین میوه وتره بار در شهرستانه-3-5

هدف توسعه رقابت و کاهش قیمت مصرف کنندگان    طی چندساه اخیر جهت توسعه میادین میوه وتره بار با

  99ها بمن ور احداث میادین میوه وتره بار اقدام شده که درساهستانز استان و سایر شهرکدر چند نقنه مر 

 نیز این موضوع ادامه خواهد داشت.

ف 
ردی

 

 شهرستان 

   رشته/ اولویت نام  

 تعداد واحد  ت مساح

 زیرساخت 
 
آ

بر   
 

گاز 
ن  
تلف

صفیه خ 
ت

  انه  
فاضال

 

  *   *  *     میدان میوه وتره بار الغدیر  اهواز  1

  *   *  *     میدان میوه وتره بار مرکزی  باوی  2

  *   *  *     میدان میوه وتره بار   دزفوه 3

  *   *  *     میدان میوه وتره بار   ابادان  2

 

 : انه های صادراتییز مایتکمیل و تجه -4-5

ستان کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت صادرکنندگان و  ا  صادراتی  از مسائل اصلی مایانه های

 ه می باشد ونیاز به برنامه ریزی و رفع این مشکالت دارد. عوامل مربوط 

 

 : احداث بندر خش -5-5

  محلی جهت  مجواری با دو استان شمالیان و هدر شهرستان اندیمش  با توجه به جاده ترانزیت ورودی است

میش بینی و مراحل اداری ان درحاه انجام می باشد که در سالجاری نیاز به میگیری و    بندر خش    استقرار

 شروع عملیات اجرایی دارد. 
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 توسعه تجارت الکترونی :  -6-5

تجارت    رد ت داضرورهدف مهمی است.    در اصناف استان   یتجارت الکترون افزایش ضریب موشش خدمات  

  ی مجاز  یشگاهینما  یفضا    یبتوانند در  ی صنف  اشخا    نه یزم  ن یدنباه شود و درا  یبصورت جد     یترونالک

نما عرضه  را  خود  خدمات  و  درا  نیبد   ند یکاالها  که  برا  نیصورت  صنف  یفضا  واحد    نیتری و    ی  یهر 

  ن یموضوع ا  ت یهمه به اباتوج  . ردی مردم و مصرف کنندگان قرارگ  ش و به معرض فرو  ی نیب  شیم  یشگاهینما

مهن    نیو اجرا شود  ا  یر یگ یم  رانیرکز اصناف و بازرگانان و اتا  ام  یهرچه زودتر با همکار  ی ستیبا  ی کار م

هز برکاهش  ق  یصنف  ی ها  نه یعالوه  کاهش  و  مت یباعث  کاال  شده  و    جادیا  خدمات  تمام  دراصناف  رقابت 

 د.واهد ش آنها خ ازیمورد ن یکننده به کاال ف آسانتر مصر یدسترس 

الکترونی  در استان ثبت شود و منافع آنها از جمله    از سوی دیگر تدابیری اندیشیده شود تا مراکز تجارت 

 مالیات بر ارزش افزوده در استان مرداخت گردد. 
 

 میشنهادات تن ین بازار: -7-5

 تن ین   تشریح وتعریف جدید از تننین بازار با توجه به تغییرات ایجاد شده  -1

ساآ اولویت بندی و گروه بندی  ت گذاری موجود درقانون ن ام صنفی بر این و مصوبات قیمه قوانتوجه ب  -2

 کاالها و خدمات

درحاه حاضر بسیاری از تصمیمات روتین و دارای دستورالعمل کلی بوده که این امر عمال تصمین گیری    -3

لذا بن ر میرسد اختیارات استانها شف یف گردد و اختیارات بیشتری  اف تعردر استانها را فیرممکن ساخته  

 داده شود. 

اختیاراتی بلحام مالی و اعنای    92از دستورالعمل تن ین بازار مصو  ساه  "ت"دیف ی  بند با توجه به ر  -4

برنج جهت ذخیره   توان تولید مثال خرید مرغ و  بتوانند براساآ ترفیت و  به استانها داده شودتا  تسهیالت 

 اقدام نمایند. سازی

طریو بنادر استان بر شرکتهایی که دفاتر  لعمل تن ین بازار کنتره ون ارت بر واردات از  د دستوراستناا  به   -5

 مرکزی آنها در سایر استانها قرار دارد در اختیار استانهای محل استقرار بنادر قرار گیرد. 

عرفه های کاال و  رخ و تبند ت دستورالعمل کارگروههای استانی مجاز به انجام تغییر ن  2به استناد ردیف    -6

خ استانی  شرایط  و  وضعیت  براساآ  بصورت  خدمات  سقف  تعیین  و  محدودیت  ایجاد  و  نمایند  اقدام  ود 

 متمرکز حذف گردد. 

ایجاد سامانه بین استانی جهت تباده اطالعات درخصو  وفور ویا کمبود کاالیی حداقل در استانهایی   -7

 همجوار بمن ور رفع مشکالت 

 مقاطع خا  ورت ماهانه جهت تن ین بازار و خرو  از توزیع در سی بص ی اسااهتوزیع کاال -8

کاهش هزینه هایی از  استفاده از ترفیتهای موجود استانهایی که توان ذخیره سازی مناسب دارند بمن ور -9

 و سایر هزینه های مترتب   انبارداری قبیل حمل و نقل  

 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

169 

 

 
 
 اف استان خوزستانخش اصنمیشنهادات برای تقویت جهش تولید در ب  -  5.8

 استان برای حمایت از اصناف  ضرورت همکاری و مشارکت همه دستگاهای -1

شناسززایی  تقویززت و ارتقززای بهززره وری واحززدهای تولیززدی بززا تمرکززز بززر آمززوزش در راسززتای  -2

 تولید صادرات محور

ی و معیززار قززرار دادن حمایززت از کززاالی ایرانززی   و ترفیززب فروشززندگان بززه فززروش کززاالی ایرانزز -3

 فروش رسانده اند  دیر از فروشگاههایی که بیشترین کاالی ساخت داخل را بهتق

 خوشه سازی در واحدهای صنفی -4

 استاندارد سازی فعالیت های مولد صنفی -5

شناسززایی و بکززارگیری قززوانین و مقززررات باالدسززتی بززرای رفززع مشززکالت مالیززاتی  تززامین  -6

 اجتماعی  تسهیالت مالی و بهبود فضای کسب و کار

بززانی علمززی لجسززتی  و اصززناف سززنتی بززا ایجززاد برنززد صززنفی و اسززتفاده از م د سززازیتوانمنزز -7

 فرانتایز –بازایابی 

 تقویت بنیه اقتصادی اصناف در زنجیره تامین یهلدینگ توسعه صنوف ایرانر -8

شززفاف سززازی فراینززد عرصززه کززاال و خززدمات بززا اسززتفاده از سززامانه هززای مختلززف ی صززندو   -9

 مکانیزه فروشر

 ت الکترونیکی در صنوف ینوسازی صنوفرخت های تجارازیرس  توسعه -10

هززای فیززر مجززاز یری ابزارهززای نززوین فنززاوری جهززت ن ززارت بززر بززازار و فعالیززتبکززارگ -11

 یساماندهی هوشمند صنوفر

هززای تخصصززی اندیشززه ورز در اتززا  هززای اصززناف شهرسززتان هززای اسززتان برگزززاری نشسززت -12

لززی   تصززمین گیززری اسززتانی و در هززای عمبززرای  شناسززایی مسززتمر موانززع تولیززد   راهکار

 ز طریو شورای گفتگوی استان به مقامات ذیصال  ملیصورت لزوم ارجاع موضوع ا
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  مدیریت بازار وساماندهی لجستیک نجم:پ جمع بندی محور :  36   جدول

 یمیلیارد ریاهر 

ف 
ردی

 

پروژه 

 استانی 
 برنامه عملیاتی 

دستگاههای  

 همکار

بودجه   تغال شا لید وت

مورد  

 نیاز

 

 98محقو  

میش  

بینی 

99 

د  درص

تغییرات  

به   98

99 

98 99 
درصد  

 تغییرات

1 

ساماندهی  

لجستی   

تجاری و  

زنجیره های  

 تامین 

ساماندهی  -1

شرکتهای مخش  

 وتوزیع 

  20افزایش -2

درصدی 

فروشگاههای  

 زنجیره ای 

تکمیل وتوسعه -3

مراکز توزیع 

لجستی  شهری و 

  میادینالگوی 

 میوه وتره بار

میگیری راه -4

اندازی شهرک 

 صنفی

اری استاند

خوزستان / اتا   

اصناف / سازمان  

صمت / سازمان 

حمایت از مصرف 

کنندگان / اداره کل  

مایانه ها و حمل و  

نقل/ شرکت فله  

وبازرگانی/  

 شهرداری 

93 

 

170 

 

12 

 

10 

95 

 

204 

 

14 

 

11 

2% 
 
20% 
 
16% 
 
10% 

   140 

2 

تقویت  

ی  ستن هاسی

ن ارتی کاال  

وخدمات  

ون ام توزیع  

از تولید و  

تا  واردات  

 مصرف 

ایجاد مایگاه ها  -1

و ساماندهی  

ن ارت در  

 شهرهای بزرگ

تکمیل مروژه  -2

ملی و سراسری 

در  برچسب  

قیمت درتمامی  

مبادی تولیدی و  

 مصرفی

توسعه وتکمیل -3

سامانه های انبار   

رصد  قیمت و  

 گارانتی

هدفمند  -4

استانداری 

خوزستان / سازمان  

صمت / اتا  اصناف  

سازمان حمایت از   /

 مصرف کنندگان

3 

 

* 

 

60% 
 

* 

 جلسه 15

 جلسه 12

4 

 

* 

 

65% 
 

* 

16* 

14 

33% 

 

* 

 

8% 
 

* 

6% 

16% 

   700 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

171 

 

ازی وهوشمندس

ستن های  سی

 ن ارتی 

میش بینی و  -5

مدیریت بحران 

 ات و خدم کاال

مبارزه با قاجا   -6

درکاالی مهن  

لوازم خانگی و  

 موشاک

3 

مدیریت  

ذخایر  

راهبردی  

نهاده ها و  

کاالهای  

 اساسی 

ظ و  حف-1

مدیریت کاالهای  

یگندم/   اساسی

برنج/ روفن/ شکر/ 

 ...ر 

تکمیل مراکز -2

نگهداری کاال و  

 ایجاد مراکز جدید 

استانداری 

خوزستان / سازمان  

صمت / شرکت فله 

 وبازرگانی/ 

 جلسه 56

 سردخانه 256

 انبار 1585

58 

258 

1600 

3% 

1% 

0.1% 

   
 

1500 

4 

توسعه  

تجارت  

 الکترونی  

افزایش سنح  -1

 ت الکترونی  تجار

 

انتفاع استان از -2

مالیات تجارت  

 الکترونی  

استانداری 

خوزستان / سازمان  

مدیریت / سازمان  

صمت / اتا   

اصناف/  اقتصاد و  

 دارایی

* 

 

- 

* 

 

- 

* 

 

- 

   
 

120 

 2460        مجموع 
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 کسب وکار اید فضبهبو-6
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 بهبود فضای کسب وکار   -6

بیکاری  درحقیقت به جر از عمده دالیل تعنیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و همتنین  توان یکی  ات می 

به فعالیت این واحدها  افراد در این استان وابسته  اینکه بیشترین میزان اشتغاه  به  با توجه  کارگران استان 

ان کرد که منجر به  نعت و به دنباه آن بروز مشکالت نبود نقدینگی و... عنود  و صبوده را عدم حمایت از تولی

 تعنیلی یا نیمه فعاه شدن واحدهای تولیدی شده است. 

بی توجهی به مشکالت تولیدکنندگان و صنعتگران خوزستانی در ساه های اخیر یکی از بزرگترین ضربه ها  

کشور وارد کرده است. به من ور حل این مشکل و با توجه  بع آن  را به اقتصاد و تولید استان خوزستان و به ت

به تحرین های اقتصادی علیه کشور  تنها راه برون رفت از این مشکالت را می توان حمایت از تولید داخلی  

 عنوان کرد. 

 98گزارش محیط کسب وکار خوزستان درساه -1-6

 مولفه تاثیرگذار  نماگر محیط
کل 

 کشور
خوزستا 

 ن
 رتبه 

 

 

 

 

 

 یطمح 

 صادی اقت

نماگرساختارتو

 لید 

 23 6.9 6.79 تی دربازاروجودرقابت شرکتها و موسسات دول

فعالیت   برای  نیاز  مورد  واطالعات  امار  شفافیت  عدم  یا  فقدان 

 اقتصادی
6.54 6.4 11 

 19 5.8 5.54 ضعف ن ام توزیع ومشکل در رساندن محصوه به بازار
 25 6.87 6.5 ایران  عرضه کاال و محصوالت قاچا  دربازار

ارتباط مناسب میان عوامل تامین اولیه تولید و عرضه   فقدان  مواد 

 ی  محصوه در بازار
5.83 5.84 12 

نماگرجغرافیای

ی یزیرساخت 

و ترفیت  

 اقلیمیر 

 7 5.48 5.68 ضعف زیرساخت حمل و نقل

 26 4.05 3.3 محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی 

 17 3.65 3.54 همراه و اینترنتتلفن  محدودیت دسترسی به

 24 3.71 3.35   محدودیت دسترسی به ا

 12 7.38 7.56 دشواری تامین منابع مالی از بانکها نماگرمالی 

نماگر اقتصاد  

 کالن 

 7 8.01 8.17 فیرقابل میش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت

 23 5.69 5.56 کمبود تقاضای موثر در بازار
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محیط 

 نهادی

نماگر امنیتی/  

 سیاسی 

 19 6.47 6.73 فاده از مقام و موقعیت اداری دستگاههای اجراییفساد وسوء است

نماگرعلمی/ 

 آموزشی 
 26 5.55 5.23 کمبود نیروی کار ماهر 

 نماگر فرهنگی 
خرید   به  رفبتی  وبی  خارجی  خریدکاالی  به  عمومی  تمایل 

 محصوالت ایرانی 

5.22 5.24 17 

 20 6.49 6.37 کارگریزی عمومی وضعف فرهنگ کار درجامعه 

نماگر فناوری  

 و نوآوری 

خدمات  ارائه  در  ابتکار  و  نواوری  از  مشتریان  استقباه  نحوه 

 ومحصوه 

3.93 3.88 24 

 17 6.03 5.89 کمبود فناوری و تجهیزات مورد نیاز

نماگر قانونی و  

 حقوقی 

میگیری موثرمتجاوزان شکایا  ضعف دادگاه ها در رسیدگی به ت و 

 دیگرانبه حقو  

6.67 6.8 22 

از رقبا در بازار بین  امتیازو رانت به ی  یا تعدادی  وجود انحصار  

 استانهای کشور

6.74 6.23 8 

 10 6.42 6.61 دخالت فیرمننقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها در بازار

 6 5.27 5.65 رای تعهدات و وعده ها  به اج بی تعهدی طرفهای قراردادو معامله

 26 7.09 6.96 تا ازاد کاالی فیر استاندارد و تقلبی در بازارتولیدوعرضه نسب

نماگر ساختار 

عملکرد   و

 دولت 

فیرق  و  ای  سلیقه  قوانین  برداشت  از  ماموران  بینی  میش  و  ابل 

 مقرراتیبر / گاز/ محیط زیست/تامین اجتماعی و...ر 

6.44 5.79 9 

 6 6.83 7.48 سب وکار ثباتی سیاستها  مقررات و رویه های اجرایی ناتر به ک یب

نیروی  مدیریت  برای  وبیمه  کار  ادارات  در  سختگیرانه  های  رویه 

 انسانی 

6.37 6.35 16 

 17 6.28 6.68 رمنصفانه و ناعادالنه ممیزی ودریافت مالیات فیرویه های 

و   اداری  فرایندهای  در  وکار اخذمجوموانع  کسب  در   زهای 

 دستگاههای اجرایی 

6.77 6.73 17 

 خی مشکالت اساسی در تولید بر  2-6

 تامین اجتماعی 1-2-6

: نقنه مشترک بسیاری از تولیدکنندگان استان خوزستان در  وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه ای  -1

د فیر ضروری است . بنا به  ین جدیارتباط با مشکالت ناشی از بیمه تأمین اجتماعی این است که وضع قوان

رای صحیح و دقیو قوانین فعلی و با مرهیز از تفسیر به رأی توسط سازمان  ن رات کارشناسی  در صورت اج

تأمین اجتماعی بسیاری از مشکالت فعلی تولیدکنندگان در ارتباط با بیمه حل خواهد شد. نکته حائز اهمیت  

ارتباط  وجود بخشنامه های سیاس  این  ابالغ می    تی استدر  تأمین اجتماعی تدوین و  که در خود سازمان 

د که زمینه تفسیرهای متعدد و افلب جانب دارانه را فراهن می آورد. این بخشنامه ها باید زیر ن ر هیات  شو

ی  ماده  اصال   قانون  کنند. منابو  میدا  اجرایی  قابلیت  تا  تدوین شوند  اجتماعی  تأمین  سازمان  ر  113امنای 

مد  خقانون  اجتمایریت  تأمین  سازمان  مدیریت  تعیین  چگونگی  و  کشوری  های  دمات  صندو   و  عی 

  اعضای این هیات توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تعیین  1388بازنشستگی و بیمه های درمانی مصو   
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نفر منصو  وزیر رفاه و تنها سه نفر از نمایندگان خدمات   6می شوند و از طرفی ترکیب آن  

 ن ر می رسد.  ا توجه به نکات منروحه لزوم اصال  این قانون ضروری بهتند. بگیرندگان هس

: به من ور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان  عدم اجرای کامل مصوبات  -2

ی مواد  اجرای  در جهت  و  بیمه  مرداخت  ی39در خصو   و  فرماندهی  101ر  ستاد  اجتماعی   تأمین  قانون  ر 

سب و کار  امنیت سرمایه گذاری و  را در جهت بهبود فضای ک  50432اومتی تصویب نامه شماره  صاد مقاقت

« این تصویب نامه اشاره شده است که بازرسی مندرجات دفاتر قانونی  4ایجاد اشتغاه مصو  کرد. در بند » 

امه ای که از سوی  ی بخشنصرفاً در بازه ی  ساه قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. ط

« آن اشاره شده است که در  1اعی ابالغ شده است مجدداً در بند »وزیر کار به رئیس سازمان تأمین اجتم

مصوبه   که طی    50432ساه جاری   است  آن  از  ابالفیه جدید حاکی   . آید  در  اجرا  به  بیشماری  تأکید  با 

اجرا نشده است که ضرورت دارد اجرای این  کامل    سالهای گذشته از تاریخ ابالغ این تصویب نامه به صورت 

 وجه قرار گیرند.مصوبات مورد ت

: براساآ ن رات فعاالن اقتصادی  یکی از مواردی که درعمل  شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات  -3

ب  اجتماعی  تأمین  بیمه  های  مرونده  ارجاع  فرآیند  و  نحوه  است؛  کرده  مواجه  مشکل  با  را  کنندگان  ه  تولید 

فرآیند رسیدگی به شکایات و نبود توجه    بدوی و در مرحله بعد هیات تجدید ن ر است. شفاف نبودن  هیات

برای   ایجاد مشکالت عدیده  و  نارضایتی  تولیدکنندگان موجب  دفاعیه و مدارک و مستندات  لوایح  به  کافی 

را در دو قسمت مور این فرآیند  در  توان ریشه عدم شفافیت  . می  بررس آنها شده است  ابتدا   د  قرار داد.  ی 

بازرسان توسط  که  بازرسی  های  برای    گزارش  تصمیمات  نبودن  بر  هزینه  دلیل  به  شود  می  تهیه  سازمان 

برای   فراوان  مشکالت  موجب  که  شود  می  فیرمنصفانه  ارقام  منالبه  و  تعیین  به  منجر  افلب  بازرسان  

ا احکام  در هیات بدوی شکسته می  ز این  تولیدکنندگان شده است. گواه این موضوع آن است که بسیاری 

ی در تهیه آنهاست. دوم  می توان به فرآیند رسیدگی به شکایات اشاره کرد. فرآیند  شوند که حاکی از بی دقت

از   تولیدکنندگان  مواردی  به شکلی است که در  ترکیب هیات های مذکور  و  به شکایات  بر رسیدگی  زمان 

در حالی است که افلب با میگیری شاکی  آرای صادر شده  . این  میگیری شکایات خود صرف ن ر می کنند  

 وسط هیات تجدید به وسیله دیوان عدالت اداری باطل شده است.ت

معوقه  -4 بدهی  مرداخت  به  کارکنان  بیمه جاری  لیست حو  دریافت  نتایج جلسات  منوط کردن  براساآ   :

درعمل  که  مواردی  از  دیگر  یکی  تولیدکنندگان   با  منوط  آنها    برگزار شده  است.  کرده  مواجه  با مشکل  را 

و   لیست  دریافت  به  کردن  اجتماعی  تأمین  قانون  مشموه  های  کارگاه  در  شافل  کارکنان  بیمه جاری  حو 

مرداخت بدهی معوقه یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرماست. در این صورت جراین سنگینی برای آنها در اثر  

مشک این  برای حل  شد.  خواهد  وضع  دربندیرکرد  شماره    4د  ل  رفاه    21427بخشنامه  و  کار  تعاون   وزیر 

قانون  اجتم تأکید شده است دریافت لیست و حو بیمه جاری کارکنان شافل در کارگاه های مشموه  اعی 

جاری   بیمه  حو  و  لیست  دریافت  به  نسبت  باید  و  نباشد  منوط  معو   بدهی  مرداخت  به  اجتماعی  تأمین 

 شود.  کارکنان شافل کارگاه ها اقدام

 

 ویه های تأمین اجتماعی:جمع بندی چالش های کسب و کار در حوزه قانون و ر6-2-2
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 برخی چالش های قانونی:  -الف 

لزوم اخذ مفاصا حسا  از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و یا تمدید مجوزها از جمله کارت   -1

 ر. 37بازرگانی یماده  

ها درصدر« در قراردادها و میمان 5لغ قرارداد یکل مب  محاسبه و منالبه حو بیمه براساآ »درصدی از -2

 ر.38ص سازمانیماده تشخی با

اختیار سازمان یبه میشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمانر در نحوه منالبه و وصوه یکجا و   -3

یبراساآ  شود  می  اجرا  معین  مکان  بعضاً  و  مدت  ی   در  که  میمانکار  ی   میمان  چند  جداگانه  یا 

تدا تا انتهای آن توسط کارکنان  هایی که از ابنوعر و نیز منالبه حو بیمه موضوع میمان های مقدرصد 

ربراساآ مقررات  28ثابت و مستقر در کارگاه دائمی یمتعلو به خود میمانکارر انجام شود یبراساآ ماده  

 ر. 21میمانکاران یماده  

آور یجدیدر از  سخت و زیانمشافل  ر حو بیمه کل سنوات مشموالن شافل در  %4دریافت چهار درصدی -4

 ر. 76ماده   2بند   تبصره  4و کارفرمایان به صورت یکجای ش 

 ر.101ساه گذشته یماده  10رسیدگی به دفاتر و صورت مزد  -5

 ر 1362عدم اعماه قانون معافیت منج نفر کارگر از مرداخت سهن بیمه کارفرما یماده واحده مصو   -6

 ر.28ماده   1رکنان یتبصره یمه کاسهن باالی کارفرما از مرداخت حو ب -7

هیئت -8 اعضاء  اکثریت  بودن  هاتمایل  مخدوش  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  منالبات  تشخیص  ی 

 ر. 43احتمالی اصوه دادرسی منصفانه و بی طرفی هیئت موصوف یماده 

 :ای رویه های چالش برخی –ب 

مه بانکی در هنگام تقسیط  انت ناعدم اعماه رویه واحد در مذیرش چ   سفته و سایروثایو به جای ضم -1

 بدهی

 های مخدوش و اعماه حو بیمه و جرائن مربوطه بدون اطالع کارفرما.ارساه ابالفیه به آدرآ  -2

جهت  -3 جدید  نیروی  ورود  بدو  در  آزمایشیر  کار  عنوان  یتحت  کوتاه  زمانی  مدت  گرفتن  ن ر  در  عدم 

داشتن  بمن ور  مدنی   بیمه مسئولیت  گرفتن  با درن ر  نیرو  فرصت    استخدام  به  دستیابی  برای  مناسب 

 کیفی. 

ماده   -4 بدهی ها یموضوع  تقسیط  قانونی در  اختیارات  از  استفاده منلو   استفاده    36عدم  لزوم  بر  مبنی 

 حداکثری از اختیارات تقویض شده توسط ریاست سازمان های استانی تأمین اجتماعیر.

رسیدگی به منالبات و اختالفات در هیئت های بدوی تشخیص منالبات سازمان نیز نقایصی به شر    -5

 قابل میگیری می باشد: 43رد که درماده ذیل دا

الف: لزوم ثبت اتهارات مودیان و مذاکرات و تصمیمات در دفتر ثبت صورتجلسات یاتهارات مودی در جلسه  

 در جایی ثبت نمی گرددر. 

 می مرونده های مورد رسیدگی در دعوتنامه جلسه به نمایندگان کارفرما.  : اعالم اسا

 ء استانی در موضوعات مشابه. : توجه و وحدت رویه در آرا 
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تجدید   در  یزیرا  مودیان  های  مرونده  در  آراء  منتهیبه  صورتجلسات  نویس  میش  ضبط  د: 

در   اقلیت  ن ر  توضیح  شکلی  رسیدگی  دلیل  به  عدالت  دیوان  از  موثر  ن رخواهی  دیوان  قاضی  رای  صدئر 

 استر.

 زیر:  عدم وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف نسبت به موارد  -6

الف: تفاوت در تعیین نسبت دستی و ماشینی میمانها در سالیان مختلف برای میمان واحد در شرایط یکسان  

را   ماشینی  به  میمان نسبت دستی  واگذارنده  مواردی که سازمان تخصصی  تایید  در  مورد  نمایند  اعالم می 

نماید که مبنای آن نیز قابل اتکا و  نمی باشد و خود راسا اقدام به تعیین درصد می    سازمان تامین اجتماعی

 استناد نیست.

  : تعیین درصد هزینه نصب ماشین آالت و قیمت آنها.

 درآمد. 12 : تعیین حداقل دستمزد در اعماه بخشنامه 

 زرسی از کارگاهها یاز زمان الکترونیکی شدنرعدم فرآیند شفاف در با -7

ستی و ثبت اسامی بیمه شدگان و اخذ امضا از آنها  قبل از بازرسی به صورت الکترونیکی بازرسی به صورت د 

در نهایت با امضا مدیر وسرمرست کارگاه مراتب مورد تایید و مبنای ارساه لیست بیمه شدگان می گردید.  

ب  شدن  الکترونیکی  با  برای  اکنون  کارفرما  و  شود  نمی  اخذ  کارفرما  از  تاییدی  و  لیست  گونه  هیچ  ازرسی 

مرت به  ارجاع  لیست  سازمانمشاهده  و     اه  اعتراض  کتبا  بایستی  مغایرت  مشاهده  در صورت  که  گردد  می 

 مجددا بازرسی احاله گردد که مستلزم صرف وقت وتعویو ارساه لیست و حو بیمه خواهد شد. 

رش لیست بیمه شافلین خانن در طر  ها و مروژه های ساختمانی  راهداری و  عدم وجود رویه در مذی -8

 فیره.

که مقرر    74نامه ها  این در صورتی است که اخذ این وجوه برمبنای بخشنامه ساه  اخذ حو بیمه از بار -9

 می دارد کسور حو بیمه از رانندگان بخش باربری از طریو بارنامه صورت گیرد. 

 پیشنهادات 

 اجتماعیالف: تامین 

اعالم سازما تعریف و  به  بنا  و  نیست  اجتماعی موضوع حسابرسی منر   تامین  ن  مبحث  اساساً در سازمان 

گیرد اما عمالً در هنگام بازرسی تقاضای تراز و بیالن شرکت ها می شود؛ در  بازرسی دفاتر قانونی انجام می

 ن ر است. حالی که صرفاً استخرا  دستمزد و میمان های مشموه کسر بیمه مد 

الزام کارفرما بر ارائه ترازنام  ه و بیالن از دستور کار  *. میشنهاد می شود در هنگام بازرسی از دفاتر قانونی  

 بازرسان حذف شود. 

  قانون تامین اجتماعی واگذارنده کار در صورت عدم اقدام میمانکار در اخذ                           38.  برابر با تبصره الحاقی ماده  2

هاً ر تا ی  ساه فرصت مرداخت کسورات ناشی از ماده مذکور را دارد اما گا  38ا حسا  یموضوع ماده  صمفا

در هنگام حسابرسی  قراردادهای جاری را نیز به عنوان دستمزد مشموه مزد قید و عمالً واگذارنده میمان را  

 دد. با مشکل مواجه می کنند و بدین ترتیب عمالً تبصره الحاقی نقض می گر

و تبصره    38ه  *. صرفاً زمانی منالبات میگیری شوند که میمانکار یا واگذارنده کار تعهدات خود را برابر ماد 

 الحاقی آن انجام نداده باشند.
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داه بر تکلیف سازمان تامین اجتماعی به   36. برابر اعالم کارفرمایان علی رفن صراحت ماده 3

تن تعهدات مالی کارفرما این امر انجام نمی شود و گاهاً شعب از  ارائه خدمات به کارگران بدون در ن ر گرف

 ند.دریافت فهرست بیمه امتناع می ورز

  36*. میشنهاد: سازمان تامین اجتماعی در خصو  دریافت فهرست بیمه کارفرما با عنایت به تاکید ماده  

 قانون اقدام نماید.

 ارند و از طرفی به تامین اجتماعی بدهکار هستند. . میمانکاران منالبات زیادی از کارفرمایان دولتی د4

اجت تامین  بدهی  با  میمانکاران  منالبات  تهاتر  مربوطه  *.  قوانین  و  مذیرد  صورت  دولت  محوریت  با  ماعی 

 تسهیل گردند.

 امور مالیاتی   3-2-6

ماده  1 معافیت  از  خوزستان  استان  صنعتی  های  شهرک  در  مستقر  تولیدی  های  واحد  شموه  عدم   .

 هزار نفر جمعیتر   300کیلومتری و شهرهای دارای بیش از  30شعاع ی132

 احد های مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان.برای کلیه و %100*. اعماه معافیت 

. اعماه مبالغ نامتناسب با وضعیت اقتصادی در محاسبه مالیات علی الراآ برای واحد ها تولیدی  صنعتی و  2

 یر خدماتی یفعالین اقتصاد 

اآ  جهت مالیات علی الر  92-94درصد ضرائب مالیای سالهای    60تا    50*. میشنهاد می شود در این باره  

 تعیین و اجرائی شود. 

استان  3 در  مستقر  برای شرکت های  رقابت درون کشوری  قدرت  استان   در  به مشکالت عدیده  توجه  با   .

گرما ها   ریزگرد  قبیل  از  علت مشکالتی  به  استی  یافته  از  کاهش  بیش  تعنیلی    50ی  و  سانتیگراد  درجه 

 مکررر. 

در صد   تخفیف مالیات بر عملکرد لحام    10ان  *. برای کلیه واحد های صنعتی مستقر در استان خوزست

 شود.

 بانک: موارد مربوط به   – 4-2-6

مر در  . سپرده کردن بخشی از تسهیالت اعنایی به واحدهای صنعتی از سوی سیستن بانکی؛ متاسفانه این ا1

 بانکهای مختلف و در خصو  تسهیالت مختلف انجام می شود. 

العمل های بانکی در خصو  مرداخت به بخش صنعت به گونه ای    *. میشنهاد می گردد قوانین و دستور

 طراحی  تدوین و ابالغ شوند که مانع هر گونه اقدام بان  برای سپرده نمودن بخشی از تسهیالت شوند.

ایجاد اشتغاه در این مناطو    . عدم کفایت وثائو2 و  لزوم سرمایه گذاری  به  با توجه  در مناطو محروم که 

 میشنهاد می شود 

 ارزش ماشین آالت در کنار امالک به عنوان وثیقه طر  مورد مذیرش بان  ها قرار گیرد.    % 70*. تا حداقل 

استان خوزستان و باالخص    عدم استفاده از توان مالی بان  های خصوصی در کم  به صنایع  خصوصاً در-3

 در طرحهای جدید و احداثی 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

179 

 

قان بر اساآ  بانکها خصوصی   % تسهیالت    30ون مکلف شوند حداقل  *. میشنهاد می شود 

خود را در بخش صنعت با توجه به منابع در هر استان و با محوریت طر  های جدید االحداث یا توسعه ای  

 آن ستان اختصا  دهند.  

ها  چه قرارداد زمین صادره از شرکت شهرک های صنعتی به دالیل مختلف توسط بان .  عدم مذیرش دفتر4

 به عنوان وثیقه 

میشنهاد: با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بان  ها و وزارت متبوع الیحه ای برای رفع مشکل یا  *.  

العمل یا دستور  بان  و شرکت شهرک های صنعتی تدوین و  های مربوطه اصال     اصال  موارد فی ما بین 

 شوند.

ارز به دفدف5 برابری نرخ  افزایش چند  ارزی به علت  باز مرداخت تسهیالت  ه ای برای واحد های صنعتی  . 

 تبدیل شده است. 

واحدهای   به  اعالم  برای  اخیر  های  ساه  در  وضعیت صنعت  لحام  با  متعاده  نرخی  باید  وقت  اسرع  در   .*

 صنعتی جهت تسویه بدهی اعالم گردد. 

واحد ها.  6 فعالیت  ادامه  برای  نیاز  میزان سرمایه در گردش مورد  افزایش  و  ایجاد شده  تورم  به  توجه  ی  با 

صنعتی کوچ  و متوسط الزم است؛ زمان بازمرداخت تسهیالت سرمایه در گردش در بخش صنعت از ی  به  

 دو تا سه ساه افزایش یابد.

 د. سایر:

ب1 ثبت  امور میشنهاد می شود؛  برای تسهیل  واحد های صنعتی و صنفی  .  از  بسیاری  برای فعالیت  رند که 

لوژی و امکان استفاده از شبکه اینترنتی از حالت کنونی که  موضوعی حیاتی است با عنایت به میشرفت تکنو 

صرفاً میگیری آن در تهران قابل انجام است خار  شود و در هر استان حداقل ی  مرکز برای میگیری این  

 شود. مهن در ن ر گرفته 

ای که  . صدور مجوزات مربوط به تجهیزات مزشکی و داروئی بسیار کند و سخت انجام می شود ی به گونه  2

در اکثر مواقع سرمایه گذار را از ادامه روند باز می دارندر با اذعان به اهمیت موضوع  میشنهاد می شود؛ امور  

 فذا و داروی استان ها واگذار شوند. مربوطه که در حاه حاضر به شدت متمرکز هستند به سازمان های 

زمین در شهرک های  3 واگذاری  برای  و طراحی روش جدیدی  تدوین  کارایی  .  به عدم  یبا عنایت  صنعتی 

درصد   و  شده  تعیین  میش  از  زمان  از  کسری  در  مروژه  میشرفت  درصد  بین  ارتباط  ایجاد  و  کنونیر  روش 

از    تخفیف؛ به گونه ای که به عنوان مثاه متقاضیانی که ایجاد و فعاه    %60در کمتر  به  زمان مقرر  موفو 

 زمین را مرداخت نمایند.   مبلغ  %20یا  10نمودن واحد صنعتی شوند صرفاً 

. تغییر کاربری اراضی بسیار زمان بر است و عمده زمان آن مربوط به اخذ استعالمات متعدد می باشد؛ در  4

و   یزرع  لن  نوع  این خصو  میشنهاد می شود؛ زمین های  به  توجه  با  و  بندی شوند  بایر  شناسایی  دسته 

 ات به حداقل ممکن برسند.زمین مورد ن ر برای احداث واحد صنعتی؛ استعالم

. با توجه به اهمیت و هزینه ی ایجاد اشتغاه برای دولت؛ به من ور حمایت از قدرت ایجاد شغل در بخش  5

نفر اشتغاه؛ مرداخت هزینه بیمه ی  نفر را که    5ا  ت  3خصوصی میشنهاد می گردد دولت به ازای ایجاد هر  

 وجه ای می باشدر متعهد شود. یبه علت افزایش حقو  ساه های اخیر مبلغ قابل ت 
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   بهبود فضای کسب وکار :ششمجمع بندی محور  -37  جدول
 یمیلیارد ریاهر 

برنامه های  ردیف

 استانی 
 دستگاههای برنامه عملیاتی 

 همکار  

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد 

 نیاز

محقو 

98 

میش  

بینی  

99 

درصد 

تغییرات  

به  98

99 

رصد  د 99 98

 تغییرات  

1 

میگیری 

الزامات بهبود 

فضای کسب  

وکار و  

هماهنگی با  

سایر  

دستگاههای  

 ذیربط

تسهیل محیط  -1

 کسب و کار

منالعات   -2

کاربردی با هدف  

ارتقا سنح کیفی  و  

ر  کمی استان د

 محیط کسب و کار

تکمیل و راه  -3

اندازی منجره واحد 

سرمایه گذاری  

 استان 

سازمان صمت / 

اداره کل   /استانداری 

اقتصاد و دارایی /  

سازمان مدیریت و  

برنامه ریزی / اتا   

اصناف / اتا   

بازرگانی / خانه  

صنعت و معدن /  

سایر دستگاههای  

 ذیربط

40% 55% 37%    

 

 

50 

2 

ایجاد و توسعه  

سامانه های  

جامع  

 اطالعاتی 

توسعه و بهبود -1

سامانه جامع  

اطالعات تولیدات  

 Khzco.irاستان

 وان ایران سایت ت-2

سازمان صمت / 

استانداری خوزستان 

 سازمان مدیریت /
30% 50% 66%    

 

50 

3 

تدوین سند  

سیاستهای 

صنعتی   

معدنی و  

 تجاری

شناسایی و ارائه -1

بسته های سیاستی  

زنجیره ارزش 

بمن ور تقویت حلقه 

های ضعیف و  

مفقوده صنایع  

 منتخب 

بازنگری سند    -2

امایش صنعتی  

 استان 

ت / سازمان صم

استانداری / سازمان  

مدیریت/ شرکتهای  

بزرگ استانی/  

انجمنهای تخصصی/  

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

45% 65% 44%    
 

70 

 170    %48 %56.7 %38.3  مجموع 
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 تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری  -7

 ناستا  فهرست اولویت های صنعتی و معدنی    -1-7

ف 
دی

ر
 

کد 

آیسیک  

 رقمی  4

 محصوالت دارای اولویت  رقمی  4عنوان گروه فعالیت 

 ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده  2320 1

 مرومیلن و ملی مرومیلن 

 مینی ماالیشگاه  •

 اتان اتیلن از گاز طبیعی  •

 بنزین از متانوه •

 الکترودهای گرافیتی •

2 2411 
ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع 

 یبات ازتکود و ترک
 محصوالت کلردار یگاز کلر  هیپوکلریت و...ر و سود سوزآور  -متانوه

 اوره و آمونیاک  ساخت کودها و ترکیبات ازته 2412 3

4 2413 
تولید مواد مالستیکی به شکل اولیه و  

 خت الستی  مصنوعیسا

مونومرهای   -دواتیل هگزانوه -وینیل استات -اکریلونیتریل

اتیلن مرومیلن دی ان   –ر SBSملیمر ی  -لکلملی وینیل ا -اکریلیکی

کائوچوی    -رPMMAملی منیل متاکریالت ی –ر EPDMمونومر ی

ملی    -ملی استاه ها -رSBRاستایرن بوتا دی رابر ی -بیتویل

 ها ملی اتر -سیلیکون رابر

 الستی  خودروهای سب  و سنگین •

 ساخت و تعمیر کشتی ها   3511 5

رد مصرف در انواع شناورهای  تجهیزات  قنعات و مجموعه های مو

ساخت وتعمیر شناورهای دریایی با توجه به قابلیت های   -دریایی

 موجود در استان های ساحلی 

 اورا  سازی شناورها مس از تایید محیط زیست  •

 یرکافذ  کافذ و مقواساخت خم 2101 6
 انواع کافذ از ضایعات کشاورزی یباگاآر 

 انواع کافذ از آخاه •

7 1513 
ی و حفاتت میوه و سبزیجات عمل آور

 از فساد

 فرآوری و بسته بندی صیفی جات با اولویت صادرات

 فراوری ابزیان  •

 دکستروز  مالتوز  فرکتوز ساخت نشاسته و محصوالت نشاسته ای  1532 8

 شکر از چغندر قند ولید قند و شکرت 1542 9

10 2911 

ساخت موتورها و توربین ها  بجز 

هوایی  وسایل   موتورهای وسایل نقلیه

نقلیه و موتورهای انواع دوچرخه و سه 

 چرخه 

 توربین های صنعتی مورد نیاز صنعت نفت  گاز و متروشیمی

 تولید و تعمیر دکلهای حفاری •

11 2912 
شیرها و   ساخت ممپ ها  کمپرسورها 

 سوماپ ها 

شیرآالت  –رگالتورهای هوای فشرده  -هواساز کمپرسورهای هواز

ممپ  –وردنیاز صنایع نفت و گاز و متروشیمی کنتره و ممپ های م

 های سیر کوالتور
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 ساخت سایر وسایل خانگی  2930 12
 کولر گازی کن مصرف و قنعات آن

 سایر لوازم خانگی   •

 تولید آهن خام و فوالد  2710 13
 لوله های بدون درز فوالدی

 فروالیاژها / استنلس استیل/ ورقهای سیلیس دار •

14 2720 
ساسی قیمتی و فلزات ساخت فلزات ا

 فیرآهنی

 انواع محصوالت آلومینیومی

 تکمیل زنجیره الومینیوم  •

 منیزین از دولومیت یا تلخابه های دریا •

15 2021 

ساخت ور  های روکش  ساخت تخته  

ی منبو  نئومان و  چند الیی  تخته 

 سایر انواع مانل و تخته

MDF  از باگاآ 

• MDF   ازچیپس چو 

 محصوالت دانش بنیان •  16

 صنایع مزشکی ودارویی  •

 کاتالیزورها  •

 تجهیزات تولید انرژی خورشیدی  •

 مدیریت مسماندهای بیمارستانی  •

 تراکنور/ کمباین •

 خودروهای برقی و هیبریدی  •

 ن:توسعه صندوقهای ضمانتی در استا   -7-2

ندوقهای  یکی از مواردی که در استان نیاز به میگیری و ساماندهی دارد استفاده بهتر از مزایا و خدمات ص

 حمایتی و ضمانتی است:

 ی نمایندگی در استان داردرصندو  ضمانت صنایع کوچ  -1

 صندو  حمایت از صنایع الکترونی   -2

 ی نمایندگی در استان داردر صندو  حمایت از صنایع دریایی -3

 ی نمایندگی در استان داردر   توسعه تعاونصندو -4

 وفایی کصندو  نواوری و ش  -5

 در استان  ری ذ  هلدینگهای سرمایه گذاج -3-7

درشرایط فعلی یکی از راهکارهای سرمایه گذاری در استان  مذاکره و جذ  نهادهای عمومی و هلدینگهای  

 سرمایه گذاری در استان خصوصا مناطو کمتربرخوردار میباشد

    ان گسترش ونوسازی صنایع ایرانیایدرورسازم -1

 ه وطرحهای میشنهادی نیز ارائه شده است. درخصو  سرمایه گذاری در شهرستان ایذه مذاکراتی انجام شد 

    درور میسازمان توسعه معادن وصنایع معدنی ایرانیای -2

 در حاه انجام است.درحاه حاضر فاز دوم فوالد شادگان و مراحل مقدماتی فوالد اندیمش  توسط ایمیدرو  

 بنیاد برکت  / ستاد اجرایی فرمان امام -3

در شهرستان شادگان   هزار تنیر   200از باگاآ   یتولید کافذ ذ سبزفشرکت کا  2عملیات اجرایی  درحاه حاضر  

شروع شده و  با محوریت ستاد اجرایی  هزارتن در روزر  12یتولید شکرچغندریقند شهدای دزفوه  شرکت وو  

 درحاه مرداخت است.  تسهیالت ارزی مصو  و
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 بنیاد مستضعفان-4

در  و تکمیل صنایع باالدست الومینیوم   وند در مننقه آزاد اراروند  توسعه فوالد کاوه   اجرای میگیری جهت

 سجدسلیمان مشهرستان 

 میگیری تسهیل مذیرش شرکنهای استانی در بازار سرمایه  -4-7

  ترفیت بازار سرمایه به عنوان یکی از سیاستهای استفاده از ابزارها و و روشهای نوین تامین مالی به خصو 

فرابورآ در تامین مالی بنگاههای کوچ     SMEت بازار  فغاه سالجاری مورد تاکید است . با توجه به اهمی

مذیرش   تسهیل  برای  میشنهادی  راهکارهای  معدنی  و  صنعتی  تمام  نیمه  طرحهای  تکمیل  نیز  و  ومتوسط 

 بشرخ ذیل تن ین گردید:  SME و رونو بخشی به معامالت بازارزار بنگاهها و بهره مندی از ترفیت با

مواد   -1 تعدیل  یا  من ور  قانو  157و 227اصال   به  شده  مذیرش  شرکتهای  خا   مستقین  مالیات  ن 

شده   قنعی  مالیات  که  نحوی  به  قبل   سنوات  دفاتر  بررسی  برای  شرکتها  نگرانی  شدن  برطرف 

 ی مجدد ممزی مالیاتی قرار نگیرد. سالهای قبل از مذیرش مورد بازنگری و بررس 

مشوقهای -2 شرکتهاازجمله  در  انگیزه  ایجاد  جهت  کافی  مشوقهای  به    ارائه  موثرترنسبت  مالیاتی 

 مشوقهای موجود 

ایجاد مشو  وساختارحمایتی برای شرکتهای کوچ  جهت تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده و   -3

 و مشاوره  ارائه گزارشات مدیریتی جهت مایین اوردن هزینه مذیرش 

وتاه  فراهن کردن امکان تبدیل شرکتهای با مسوولیت محدود و تعاونی به شرکتهای سهامی و نیز ک -4

 نمودن فرایند تبدیل شرکتهای سهامی خا  به سهامی عام

تاسیس واحدانجام امور ثبتی توسط اداره ثبت شرکتها مخصو  شرکتهای مذیرفته شده در بورآ و   -5

 فرابورآ 

 ستان در بورآ وضعیت صنایع ا -5-7

بورآی  17 تعداد کل شرکتهای  به  توجه  با  بورآ هستند که  در  استانی  استان    شرکتر سهن   500شرکت 

 را داراست.  6کشور و رتبه   %2.8برابر

 

 نوع عرضه  نوع محصوه  نام شرکت  

 بازاراوه بورآیتابلوی اصلیر  فوالد ومحصوالت فوالدی  فوالد خوزستان  1

 بازارمایه   فرابورآ  والت فوالدی فوالد ومحص * فوالد کاویان 2

 رآ بازارمایه   فرابو فوالد ومحصوالت فوالدی  * نورد لوله اهواز  3

 بازاراوه بورآیتابلوی اصلیر  محصوالت شیمیایی و متروشیمی متروشیمی فناوران  4

 بازاراوه بورآیتابلوی فرعیر  محصوالت شیمیایی و متروشیمی متروشیمی ابادان  5

 بازار دوم بورآ  محصوالت شیمیایی و متروشیمی متر.شیمی فجر  6

 زار دوم بورآ با محصوالت شیمیایی و متروشیمی متروشیمی فارابی  7

 بازارمایه   فرابورآ  محصوالت شیمیایی و متروشیمی متروشیمی امیرکبیر  8

 بازار دوم بورآ  محصوالت شیمیایی و متروشیمی متروشیمی مارون  9
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 بازار دوم بورآ  ت شیمیایی و متروشیمیمحصوال متروشیمی فدیر  10

 آ بازار دوم بور محصوالت شیمیایی و متروشیمی کربن ایران  11

 بازار دوم بورآ  سیمان/اه / گچ سیمان بهبهان 12

 بازارمایه   فرابورآ  سیمان/اه / گچ * سیمان کارون  13

 بازار دوم بورآ  سیمان/اه / گچ سیمان خوزستان 14

 بازارمایه   فرابورآ  حصوالت ازبست و سیمان م * فارسیت اهواز 15

 رمایه   فرابورآ بازا سرمایه گذاری  سرمایه گذاری و توسعه خوزستان 16

بازارهای بورآ و فرابورآ از بازار مربوطه لغو مذیرش و در    شرکتهای * دار به دلیل از دست دادن شرایط 

 بازار مایه در  گردیده اند. 

 مذیرش بورآ:شرکتهای میشنهادی جهت  -6-7

 شرکت ملی حفاری  -1

 شرکت ماالیش نفت ابادان  -2

 گروه ملی صنعتی فوالد ایران  -3

 نفتخیز  شرکت ملی مناطو -4

 متروشیمی بندر امام  -5

 متروشیمی رازی  -6

 متروشیمی الله  -7

 متروشیمی بوعلی سینا -8

 متروشیمی خوزستان  -9

 متروشیمی اروند -10

 متروشیمی تندگویان -11

 شرکت اصلیر  10بییبالغ برشرکتهای توسعه نیشکر و صنایع جان-12

 روفن کشی خرمشهر -13

 کشتی سازی اروندان -14

 الومینیوم کاوه -15

 دوده فام شرکت   -16

 فوالد اکسین   -17

 شرکت قند دزفوه  -18

 شرکت فوالد مایا  -19

 شرکت تاشا -20

 شرکت کشت وصنعت کارون  -21

 شرکت ماک چو   -22

 شرکت نوین چو   -23
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 شرکت خمیرمایه خوزستان -24

 

 

 

 

 استان در دو سال گذشته:بخش صمت وضعیت تسهیالت 

 میلیارد ریاه

ف
ردی

 

 محل اعتبار
 داختپر مصوب ارسالی

 اشتغاه مبلغ تعداد  اشتغاه مبلغ تعداد  اشتغاه مبلغ تعداد 

 3593 1831 54 6762 5439 292 10803 20963 440 97رونق   1

 1094 501 14 5552 9867 112 6869 569 189 98رونق 2

 اشتغال پایدار روستایی  3

97    .98 
1359 3587 4914 727 1241 2010 545 562 1195 

 917 637 139 1197 828 236 11071 15609 1080 98.    97  اشتغال فراگیر  4

بانک -97فنی/اعتباری 5

 ملی
385 3662  331 2996  300 2736  

بانک -98فنی/اعتباری 6

 ملی
112 2785  28 674  19 477  

بانک -98اعتباری/فنی 7

 معدن صنعت و
25 1900  19 980  17 810  

  1237   2122 48  5678 185 18تبصره  8

 6799 8792 1088 15521 24149 1745 33657 54723 3590 جمع 
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جمع بندی محور هفتم: تامین منابع مالی و توسعه سرمایه  : 38  جدول

 گذاری 
 ل( )میلیارد ریا

 ردیف

پروژه 

 استانی 

برنامه 

 عملیاتی 

دستگاههای  

 همکار

 اشتغال  تولید 
بودجه  

مورد  

 نیاز

 محقو

98 

میش  

بینی  

99 

درصد 

تغییرات  

به  98

99 

درصد  99 98

 تغییرات  

1 

بکارگیری 

ابزارهای 

نوین مالی  

با هدف  

جذ  

سرمایه 

های  

 سرگردان 

تحقو -1

شرایط مذیرش 

شرکتها در بازار 

 سرمایه

ستفاده از ا-2

ترفیت 

صندوقهای  

 حمایتی

استانداری/ 

سازمان اقتصاد و  

دارایی/ دفتر 

بورآ استان/ 

زاد اروند/ مننقه ا

مننقه ویژه 

متروشیمی/  

کارگزاریهای 

 استان/ 

%20 %25 25%    
 

120 

2 

توسعه 

مناطو  

محروم و  

کمتر 

 برخوردار 

ارائه برنامه 

توسعه صنعتی 

جهت 

شهرستانهای 

 اندیکا و ایذه 

50% 70% 40%    70 

3 

جذ  

سرمایه 

گذار و  

منابع مالی  

 خارجی

ترفیب و جذ   

سرمایه گذار  

خارجی 

در خصوصا 

مننقه ازاد  

اروند و مننقه  

 ویژه متروشیمی

* * *    25 

  جمع  
 

35% 47.5% 35%    215 
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 : جمع بندی 8فصل 
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برنامه جهش تولید/ برش استان   محور 7: جمع بندی نهایی 39  جدول

 خوزستان 
 یمیلیارد ریاهر 

ف 
ردی

 

عنوان  

 محور
برنامه 

 عملیاتی 

تعداد  

وژه و  پر

 برنامه 

 اشتغال  تولید 
بودجه  

 مورد نیاز

 
محقق 

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تغییرا 

 ت

98 99 

درصد  

تغییرا 

 ت

1 

توسعه و  

تعمیو  

ساخت 

داخل در  

راستای 

جهش 

 تولید 

افزایش  

ترفیت  

یدات  تول

استان  از   

به   28.5

31.2  

میلیون  

 تن

 مروژه 7

13  

 برنامه 

28500 31200 9.5% 
10036

2 

10586

2 

5.48

% 
16365 

2 

مدیریت  

واردات و  

توسعه  

صادرات 

 فیر نفتی 

افزایش  

تراز  

تجاری  

استان 

به   4.3از

4.7  

میلیارد  

 دالر

 مروژه 3

 برنامه  9
4.3 4.7 9.3% * * * 1750 

3 

توسعه  

معادن و  

صنایع  

 نیمعد 

میشبرد  

تولید  

معادن و  

توسعه  

صنایع  

معدنی  

 استان

 مروژه 4

 برنامه  5

19.5 

 م.تن

19.8  

 م.تن
2% 200 230 15% 1365 

4 

توسعه  

فناوری و  

محصوال 

توسعه  

کیفی و  

کمی  

 مروژه 5

 برنامه 8
110 221 100%    5007 
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ت دانش  

 بنیان

شرکتها

ی دانش  

بنیان در  

 استان

5 

مدیریت  

بازار و  

سامانده 

ی  

 لجستی  

مدیریت  

هوشمند 

 بازار

 مروژه 4

برنام 14

 ه

   * * * 2460 

6 

بهبود  

فضای  

کسب  

 وکار 

کاهش  

رتبه  

فضای  

  کسب

وکار  

 استان

 مروژه 3

 برنامه  6

38.3

% 

56.7

% 
48% * * * 170 

7 

تامین  

منابع  

مالی و  

توسعه  

سرمایه  

 گذاری 

تامین  

منابع  

مالی و  

جذ  

سرمایه  

گذار تا  

مبلغ  

15000  

میلیارد  

 ریاه

 مروژه 3

 برنامه  4

35% 
47.5

% 
35% * * * 215 

  29 جمع

 پروژه 

59  

 برنامه

 عملیاتی

  29%    
2733

2 
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: بخش جمع بندی تامین مالی برنامه جهش تولید استان -46جدول 

 صنعت، معدن و تجارت 

 

 درصد اعتبار الزم برای تحقق محورهای طرح جهش تولید  محل تامین مالی 

جمع   7محور 6محور 5محور 4محور 3محور 2محور 1محور

 سرفصل ها

 

 %8 2317 120 70 820 157 350 800 0 اعتبارات بودجه ملی 

ودجه  اعتبارات ب

 استانی 
165 450 65 150 140 50 70 1090 

4% 

بودجه شرکتهای  

 دولتی 
600 100 0 0 200 50 25 975 

3.6% 

سرمایه گذاری بخش  

 خصوصی 
7244 150 100 1504 624 0 0 9622 

35% 

ذاری بخش  سرمایه گ

 تعاونی 
1810 50 0 376 156 0 0 2392 

8.7% 

 %40 10936 0 0 520 2820 850 200 6546 سایر/ تسهیالت 

 %100 27332 215 170 2460 5007 1365 1750 16365 جمع 
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  :نهایی جمع بندی

 نعت ایران و خوزستان  صجهش تولید در های چالش

ص داخلززی کشززور دارد کززه مززس از خززدمات  درصززدی از تولیززد ناخززال 32بخززش صززنعت سززهمی حززدود 

الش برانگیزتزرین بخزش اقتصزاد دومین بخزش اقتصزاد ایزران بزه لحزام انزدازه بزوده و در عزین حزاه چز

از حیزث میتیزدگی سزاختار اقتصزادی  اگزر چزه بخزش صزنعت بایزد وزنزه اصزلی تنزوع   .کشور نیز اسزت

نشزان از سزادگی و اسزتان ور سازی در اقتصزاد باشزد  امزا محصزوالت تولیزد شزده در بخزش صزنعت کشز

 و توسعه نیافتگی آن دارد. 

تاکنون بیشتر متأثر از خرو  امریکا از   1397بخصو  از ساه  های اخیر  عملکرد بخش واقعی اقتصاد در ساه 

اقتصاد ایران را در برگرفته است    1397های جدید و بحران ارزی است که از اوایل ساه  برجام و وضع تحرین 

ان تداوم یافته است. بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است  و آثار آن کماک

مس از بخش خدمات و نفت در رتبه سوم قرار دارد.    GDPدرصد    12/ 5دارا بودن سهن حدود  این بخش با  

اوه ساه   نیمه  بی   1397در  با جهش  بهمزمان  تولید  افت  برابریر   از سه  بیش  یافزایش  ارزی  رخی  سابقه 

  درصدی  افزایش سنح   50تا    40صنایع از جمله صنعت خودروسازی و صنعت لوازم خانگی با کاهش حدود  

قیمت  بر مصرف عمومی  و فشار مضاعف  تولیدکننده ها  قیمت در سنح  افزایش  و  تقاضار  ها کنندگان یطرف 

 رار گیرد. یطرف عرضهر موجب شدند تا عملکرد تولید و بخش واقعی اقتصاد به شدت تحت تأثیر ق

ن تزوانمی کشزور و اسزتان  های صزنعتیبا نگاه بخشزی و بررسزی مشزکالت اختصاصزی هزر یز  از شزاخه

برای مشکالت اساسزی صزنعت راهکزار ارائزه کزرد. تزا زمزانی کزه مسزائل کزالن حزل نشزوند شزاهد رشزد 

 محسوآ در صزنایع نخزواهین بزود  بزه همزین دلیزل بزه بررسزی برخزی از مشزکالت کزالن و راهکارهزای

 به شر  زیر بیان شده است.کلی صنعت 

 :عبارتند ازستان و استان خوزبنور کلی مشکالت و چالشهای عمده بخش صنعت کشور 

 و استان خوزستان کشور کالن اقتصاد محیط ثباتی بی •

 در سطح ملی و استانی صنعتی رشد برای مانعی ی، اعتبار و مالی تنگنای •

در  تولیدددی تاال ماشددین و تجهیددزات فرسددودگی و سددرمایه تشددکیل نزولددی رونددد •

 سطح ملی و استانی

 در سطح ملی و استانی متوسط و کوچک صنایع رشد بسترهای نبودن فراهم •

در سدطح ملدی   کمبود یا فقدان زیرساخت ها و برنامه جدذب سدرمایه گدذاری خدارجی •

 و استانی

 در سطح ملی و استانی رای صحیح سیاست های اصالحات ساختاریعدم اج •

 های پایه ای رشد صنعتینسبت به مولفه و استانی عدم وفاق ملی  •

 و استان خوزستان ساختار اقتصاد مبتنی بر رانت و فساد در کشور •

در سدطح ملدی و   نامساعد بودن محدیط کسدب و کدار و رشدد فعالیدت هدای صدنعتی •

 استانی

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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 یح خصوصی سازیمدیریت ناصیح  •

 ناشایسته ساالری و تغییر مدیران صمت  •

 یاطالعات و هوش تجار یضعف کاربست فناور •

 ارتباط دانشگاه و صنعت ییسانار •

 در گردش هیو سرما ینگیکمبود نقد •

 در صمت یسنت تیریو مد یانسان هیسرما یکاست •

 دیخط تول ازیمورد ن تیفیو ک یبا مشخصات فن هیمواد اول نیتام یها یکاست •

 یمصرف انرژ نادرست تیریمد •

 یمحل یهاتیبا  مز عیصنا جادیعدم تناسب ا •

 
 

 

 قتصاد کالن بر صنعت کشور تاثیر بی ثباتی محیط ا

 توضیحات مهمترین راهکار استانی مهمترین چالش

نااطمینانی نسبت بزه آینزده و عزدم امکزان مزیش 

بینزززی و مزززدیریت ریسززز  فعالیزززت اقتصزززادی 

داخلزززی و توسزززط بخزززش خصوصزززی اعزززن از 

 خارجی

ایجززاد ثبززات اقتصززادی در سززنح 

 ملی و استانی

 

 ملززی بززدهی و بودجززه کسززری هززای شززاخص

 کشور کالن اقتصاد در دولت

تمرکززز بززر بودجززه ریزززی متززوازن 

اسززتانی و شززاخص هززای توسززعه 

بنگاههزززززای صزززززنعتی اسزززززتان 

 خوزستان

 

عززدم تعززدیل نززرخ ارز اسززمی متناسززب بززا نززرخ 

ذخزززایر ارزی  تزززورم وافززززایش واردات و کزززاهش

کارآفرینزززان و بانززز  مرکززززی عزززدم توانزززایی 

صززنعتگران بززرای راه انززدازی و توسززعه کسززب و 

ان براسززاآ قیمززت هززای عوامززل  نهززاده و کارشزز

بزی بزه دلیزل  محصوالت برنامه ریززی مزی کننزد  

و در نتیجززه ثبززاتی نززرخ ارز واقعززی و نززرخ تززورم 

 رکود یا ورشکستکی بنگاههای کوچ 

عتی و بهززره هززای صززنارائززه مشززاوره

وری بززه بنگاههززای اسززتانی بززرای 

جلززوگیری از آسززیب هززای ناشززی از 

 عززدم تعززدیل نززرخ ارز در سزززنح

 ملی
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 تنگناهای مالی و اعتباری یا کمبود نقدینکی مانعی برای رشد صنعتی : 

 

 توضیحات مهمترین راهکار استانی مهمترین چالش

فقززدان اسززتراتژی صززنعتی: زیززرا در سززنح ملززی 

قززرار  توسززعه صززنعت بززر دو محززور اسززتراتژی

 داشته است: 

کززاهش دخالززت دولززت از طریززو سززپردن  یزز 

انباشززت  م:دو و  بززازار آزاداقتصززاد بززه مکززانیزم 

هززای فیزیکززی. توجززه بززه ایززن دو عنصززر سززرمایه

بزززرای صزززنعتی شزززدن عزززاملی بزززرای توسزززعه 

  نیافتگی اقتصاد ایران شده است.

سیاسززت خصوصززی سززازی   نززاقص اجززرا کززردن 

دسززازی واردات  بزززازار آزاد در قالزززب تعزززدیل آزا

سززاختاری سززبب از بززین رفززتن بخززش هززای 

 شززد  سززبب امززر ایززن و  تولیززدی وابسززته شززد 

 خززود هززای فعالیززت کزاهش صززدد در کززه دولتزی

 مزی  تزر  چزا   و  چزا   نامزذیر  اجتنزا   طور  به  بود

 . شد 

دولززت صززنعت را از طریززو واردات ماشززین آالت 

ود و از آن و تجهیزززات خززارجی دنبززاه کززرده بزز

جززا کززه بززازدهی سززرمایه زمززانی کززه سززرمایه 

انسززانی متناسززب بززا آن وجززود نداشززته باشززد  

 بززه مجبززور دائززن طززور بززه شززود  مززی کاهنززده

 ایزززن از بیشزززتر واردات و مزززالی هزززای حمایزززت

سزتگی بزه واب  کزه  هزایی  حمایزت  بزود؛  شده  طبقه

اقتصززاد نفززت را در اقتصززاد ایززران ایجززاد کززرد. 

اشزتباه کزرد . یز  زمزانی کزه ایران از دو ناحیزه  

دولت بسیار خزودش را چزا  کزرده بزود و زمزانی 

 .کرده بود که تصمین به حداقل سازی خود

تشززکیل کززارگروهی بززرای ن ززارت  

بزززر جریزززان خصوصزززی سزززازی 

 بنگاههای استان خوزستان 

سززپردن اقتصززاد بززه بززازار خززو  

است ولزی اگزر بزه صزورت طبیعزی 

صزززورت گیزززرد. اگزززر اصزززالحات 

بسززززززترهای الزم در نهززززززادی و 

اقتصززاد ایجززاد شززود  اقتصززاد بززه 

صززززورت طبیعززززی وارد اقتصززززاد 

لززت رقززابتی ای خواهززد شززد کززه دو

تنها نقزش ن زارت را عمزل خواهزد 

کرد. در هزر حزاه در شزراینی کزه 

برای بخزش هزای تولیزد بزه وجزود 

آمززده اسززت بهتززرین راهکززار ایززن 

اسززت کزززه دولزززت در کنزززار دادن 

لیزت سهن یارانه هزای تولیزد بزه فعا

های توسزعه ای خزود عمزل نمایزد 

و با ایجاد مراکزز تحقیقزاتی  کمز  

به بستر سازی بزرای خلزو نزوآوری 

و ابزززداع و اکتشزززافات را فزززراهن 

نمایززززد تززززا از ایززززن رهگززززذر 

ناکارآمزززدی  کمبزززود نقزززدینگی 

 . بنگاه ها از بین برود

در  توسزززعه بازارهزززای صزززادراتی

 استان خوزستان

 مززدیریت کززالن صززادرات واردات 

 استان خوزستان
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 روند نزولی تشکیل سرمایه و فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت تولیدی  

 توضیحات مهمترین راهکار استانی لشمهمترین چا

فرسودگی   و  سرمایه  تشکیل  نزولی  روند 

 تجهیزات و ماشین آالت تولیدی  

 

اصززال  سیاسززت هززای حززاکن بززر 

کزززارگروه رفزززع موانزززع تولیزززد در 

 وزستاناستان خ بخش صنعت

ایجزززاد کزززارگروه فنزززی تشزززکیل 

سزززرمایه و تجیهززززات و ماشزززین 

آالت در سززازمان صززمت اسززتان و 

ن ززارت بززر خریززدهای بررسززی و 

ی بنگاههززززا هیراتززززیفنززززی و تج

 استان خوزستان

 

 
درصد برای کشور هدف گذاری می شود. براساآ    8بیش از ی  دهه است که رشد اقتصادی  در سنح ملی  

گرفته   گذاری صورت  آمارهای  11رشد    هدف  بررسی  اما  است.  شده  بینی  میش  بخش صنعت  در  درصدی 

  1383نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت های ثابت ساه    بان  مرکزی نشان می دهد که روند 

طی ی  دهه اخیر به رفن آنکه بسیار نوسانی بوده است  در مجموع روندی نزولی داشته است  به طوری که  

 رشد در بخش صنعت کاهش یافته است.در منج ساه اخیر 

ای  کنندهآالت از وضعیت نگرانینه ماشینگذاری در زمروند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور به ویژه سرمایه 

گذاری یتشکیل سرمایه ثابت ناخالصر  رشد سرمایه  1397الی    1392فصل  از ساه    24برخوردار است. طی  

در   ر  14کشور  میانگین  و  بوده  منفی  سرمایهفصل  ساالنه  ساه  شد  به  منتهی  اخیر  ساه  گذاری طی شش 

گذاری کشور  به طور متوسط رشد سرمایه  1397. در ساه  درصد برآورد شده است  3.8  معاده منفی  1397

  رشد سرمایه گذاری در زمینه ماشین آالت در  1397درصد بوده و طی سه فصل انتهایی ساه    6/5منفی  

درصد گزارش شده که اثرات آن    2/17درصد و منفی    9/8درصد  منفی    7/2  روندی کاهنده  به ترتیب منفی

 اهر خواهد شد.های آتی در اقتصاد ت ه در سا

ایران  در ساه   ناخالص داخلی کشور  منفی    1397بر اساآ آمار مرکز آمار  تولید  درصد و رشد    9/4رشد 

 درصد بوده است.  5/6بخش صنعت و معدن منفی  

نزولی    دهه  ی   طی  نعتیص  رشد   نرخ  متوسط   کاهش روند  از  آن  بودن  نوسانی  و  مایداری  عدم  و  گذشته 

رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت ناشی شده است  به گونه ای که این امر  تشکیل سرمایه ثابت و کاهش  

به فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا و نیز باال رفتن هزینه تمام  

ده محصوالت داخلی و کاهش توان رقابت مذیری بنگاه های صنعتی و فاصله گرفتن بیشتر صنعت ایران از  ش 

بازارهای جهانی منجر شده و واحدهای صنعتی را با چالش هایی مواجه نموده است. چالشی که موجب شده  

گزینی آن با ماشین  تا بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت و عدم جای

 .آالت نو یا متوقف شوند ویا تولید زیر ترفیت بهینه را دنباه نمایند 
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ناش  نیاز واحدهای تولیدی  اگر  چالش  از فرسودگی و نبود تجهیزات و ماشین آالت مورد  ی 

ناچار کرد که معافیت گمرکی برای واردات ماشین آالت و تجهیزات   چه وزارت صنعت  معدن و تجارت را 

با هزینه کمتری تولی را  نیاز  مورد  بتوانند ماشین آالت  واحدهای صنعتی  تا  قرار دهد  را در دستور کار    دی 

نشان می دهد که کاهش سرمایه   بررسی ها  اما  افزایش دهند   را  و سرمایه گذاری در صنعت  تامین کنند 

عوامل  جمله  از  است.  بوده  متعددی  و  گوناگون  عوامل  تاثیر  تحت  صنعت  بخش  در  کننده    گذاری  محدود 

ز نهادهای مالیر  سرمایه گذاری در بخش صنعت طی دهه اخیر شامل: عدم توسعه مالی یتامین مالی با وام ا

تورم انت اری باال و اثرات مخر  آن بر عرضه و    -و سخت بودن جریان تامین مالی به بخش های تولیدی

گذاری سرمایه  برای  منابع  به  نیاز  افزایش  و  تسهیالت  برای  ثب  با  فضای  نبود   -تقاضای  امن  محیط  و  ات 

ب بانکی  و مدیریت منابع  فقدان سازوکار هدایت  مولد سرمایه گذاری و  باالی سرمایه    -ه بخشهای  وابستگی 

بانکی اعتبارات و تسهیالت  وام و  به  وام و    -گذاری در بخش صنعت  یتقاضا برای  اعتبارات  بازار  عدم تعاده 

افزایش موجودی انبار بنگاهها به    -بندی اعتبارات و بروز تنگنای مالیاعتبار بیشتر از عرضه استر و جیره  

محصو مذیری  رقابت  کاهش  چون  دلیل  عواملی  از  متاثر  محصوالت  فروش  در  مشکل  بروز  و  تولیدی  الت 

قاچا   سیاست نامناسب ارزی  نوسان باالی قیمت ها و تالش بنگاهها برای موشش ریس  قیمت مواد اولیه  

افزایش قیمت زمین و ساختمان در مقایسه با سهن ماشین آالت و ابزار و وسایل کار برای    -و محصوالت خام 

سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و صرفه باالی واردات در مقایسه با تولید در داخل    -لیدی و صنعتی فعالیت تو

بادله ای و به  تاثیرات بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور و افزایش قیمت نسبی محصوالت فیر م  -کشور

چشن انداز روشن    نبود  -تبع آن حرکت منابع از بخش های مولد و قابل تجارت به بخشهای فیر قابل تجارت

در توسعه رشته فعالیتهای صنعتی  کاهش رقابت مذیری  مایین بودن بهره وری  سهن ناچیز صادرات صنعتی  

وده و ضعف هن افزایی در درون و بیرون  ایران در صادرات صنعتی جهان  عدم شکل گیری زنجیره ارزش افز

تجهیزات و ماشین آالت تولیدی و نیز مواد  اعماه تحریمهای بین المللی طی سالهای اخیر و تامین    -صنعت

تنگنای مالی و    -اولیه و کاالهای واسنه ای مورد نیاز صنعت از طریو کشورهای ثالث و با هزینه های باال

بخش دولتی  معوقات میمانکاران و بنگاه های تولیدی و معوقات مرتبط با    اعتباری ناشی از بدهی های باالی

رآمدی بانکهای توسعه ای مانند بان  صنعت و معدن و نیز صندوقهای توسعه  و ناکا  -رکود در بخش مسکن

بوده    -ای در تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی و تولیدی

ت که موجبات کند شدن روند توسعه زیرساخت های اساسی تولید را فراهن آورده و تهدیدی برای رشد  اس 

 .تی و اشتغالزایی در بخش صنعت و فعالیت های صنعتی استصنع

آالت جدیززد در کززاهش هزینززه تولیززد و افزززایش کیفیززت آن نوسززازی ماشززین :آالت و مززواد اولیززهماشززین

آالت مززدرن یززا خریززد و تحززرین منجززر بززه عززدم تجهیززز ماشززین بسززیار مززوثر اسززت. مشززکالت مززالی

شززود. خریززد هززد و بززدون خززدمات مززس از فززروش میتعکیفیززت از واردکننززدگان بیآالت بیماشززین

کیفیت و بدون گزارانتی و عزدم دسترسزی بزه قنعزات یزدکی بزه معنزای توقزف تولیزد بزه آالت بیماشین

هززای امراتززوری از جملززه نکززات داری و آموزش های جززاری اسززت. سززرویس و نگهززرفززن بززودن هزینززه

ه عمزر مفیزد  کزاهش هزینزه تعمیزرات و آالت اسزت کزه در افززایش طزوبااهمیت در اسزتفاده از ماشزین

 .کارایی آن بسیار موثر است
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 درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی فقدان استراتژی 

شود. در  تولید و تجارت کشور محسو  می   های مهن و اثرگذار در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه 

از صادرات فیرنفتی    9/ 2درصد یبه ارزش    21  محصوالت معدنی و فلزی  حدود  1397ساه   میلیارد دالرر 

کشور را به خود اختصا  داده است که در این میان فوالد و محصوالت فوالدی  کنسانتره و گندله سنگ  

 اند.ین میزان صادرات را از ن ر ارزشی به خود اختصا  داده ترآهن  مس و محصوالت مرتبط و سیمان بیش 

سنگ  مس  شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فوالد  زفاه   1397  بخش معدن و صنایع معدنی ایران در ساه

با افت قابل توجه    1396هایی مانند آلومینین میزان تولید نسبت به مدت مشابه ساه  و روی بوده و در بخش 

نیز در ساه  همراه بوده اس  از ن ر وزنی کاهش    1397ت. صادرات محصوالت معدنی و فلزی    5در مجموع 

ترین کاهش  درصدی نسبت به مدت مشابه ساه گذشته داشته است. بیش 2رزشی کاهش  درصدی و از ن ر ا

در صادرات مربوط به زنجیره آلومینین  زنجیره سر  و روی  سنگ ساختمانی و کاشی و سرامی   سیمان   

   هایی مانند فوالد و محصوالت فوالدی بندی  آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است. حوزه آهن دانه   سنگ

 اند.رو بوده سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه کنسانتره و گندله سنگ آهن  زفاه

تحرین  مانند  و مجموعه سیاستعواملی  ارز  نرخ  نوسانات شدید  آمریکا   متحده  ایاالت  اقتهای  و  های  صادی 

دست رفتن  های تولید  تالطن بازار  افت صادرات و از  منجر به افزایش هزینه   1397تجاری دولت در ساه  

گری و بروز مشکالت متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و  بخشی از بازارهای صادراتی  ایجاد رانت  رونو واسنه 

آمارها   شد.  معدنی کشور  و صنایع  معدن  واحدهای  گردش  در  بررسی سرمایه  میو  نشان  تأثیر  ها  که  دهد 

تحرین  هزینه عمده  افزایش  در  تولیدکن ها  اکثر  و  بوده  تولید  موفو  های  فلزی  و  معدنی  محصوالت  ندگان 

های ها فائو آیند و نیازمند حمایت های حاصل از تحرین های مختلف بر موانع و محدودیت اند تا با روش شده

محدودیت بیش اما  هستند   دولت  وتر  سیاست  ها  از  حاصل  مانند  موانع  دولت  تجاری  و  اقتصادی  های 

اری دستوری محصوالت معدنی و فلزی توسط ستاد تن ین بازار   های ارزی  دخالت در بازار و قیمتگذ سیاست

از صادرات و فراهن کردن زمینه  تولید  های رانت و واسنهجلوگیری  به مانع درونی بزرگی در سر راه  گری  

و در شرایط رکود بازار داخل  موجب افت صادرات اکثر محصوالت معدنی و صنایع معدنی  کشور تبدیل شده  

 شود.در میان فعاالن اقتصادی کشور تحت عنوان »خود تحریمی« شناخته می   کشور شده است و

چالش  و  موانع  میان  چند در  است   کالن  اقتصاد  حوزه  با  مرتبط  که  فرابخشی  کلید  های  ارز   بودن  نرخی 

رونو  بسیاری   رانت   ایجاد  موجب  تنهایی  به  مسئله  این  است.  شده  شناخته  تولید  مشکالت  و  موانع  از 

سپاری ارزی و قاچا  کاال به کشورهای همسایه شده است. در    ایجاد زمینه برای فرار از میمان گریواسنه 

یمه و وزارت صنعت   های اجرایی اعن از بان  مرکزی  گمرک  مالیات  بکنار مسأله ارز  ناهماهنگی دستگاه

ریزی  ه است. عدم برنامه های تولیدی افزود معدن و تجارت بر میتیدگی و بوروکراسی اداری حاکن بر فعالیت 

ها و بازارهای  برای دیپلماسی اقتصادی فعاه در شرایط تحرین برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت 

 د و تجارت محصوالت معدنی و فلزی بوده است. جدید نیز از دیگر عوامل مهنِ اثرگذار بر بخش تولی
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توان به ابهام در خصو   نی نیز می ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معد از مهن 

محاسبه میزان حقو  دولتی معادن  عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقو  دولتی برای هزینه در بخش  

زیست و منابع طبیعی  دخالت ستاد تن ین بازار در  های معدنی  محیط معدن  تداخالت جدی میان فعالیت

موانقیمت ایجاد  و  فلزی  و  معدنی  محصوالت  سیاستگذاری  در  انفعاه  صادراتی   و  ع  معادن  برای  گذاری 

سنگ در جهت ارتقای  صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان  عدم حمایت از معادن زفاه

ارات الزم برای تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی  ایمنی معادن و عدم تأمین اعتب

 اشاره کرد. 

تولید و    1398ها در ساه  موجود و عدم اصال  رویکردها و سیاستتداوم روندهای   منجر به کاهش سنح 

شد.   خواهد  فلزی  و  معدنی  محصوالت  صادراتی  بازارهای  رفتن  دست  از  و  صادرات  افت  موجود   اشتغاه 

های ارزی بان  مرکزی  عدم  براین »رونو تولید« در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصال  سیاستبنا

گذاری محصوالت معدنی و فلزی  ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورآ  دولت در قیمت   خالتد

ایع معدنی به من ور  کاال  رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صن

 حفظ تولید و اشتغاه موجود است. 
 

  یسازخصوصی مدیریت ناصحیح 

 توضیحات مترین راهکار استانیمه مهمترین چالش

سیاست نادرسزت دولزت در خصوصزی سزازی بزه 

 دلیل :

مقاومززت مززدیران بخززش دولتززی در واگززذاری 

  شرکت ها 

مشززکالت ناشززی از فراینززدهای خصوصززی سززازی 

شزیرین در واگزذاری شزرکت هزا   و تجار  تلزخ و

 طی سالهای اخیر در کشور و استان خوزستان

اقتصززاد و  سززهن زیززاد بخززش هززای خصززولتی در

 خصوصی سازی 

 

توجززه بززه طرحهززای بززا توجیززه 

 اقتصادی بیشتر 

سزززازمان صزززمت حمایزززت مزززالی 

فقزززط بزززه صزززورت خوزسزززتان 

هدفمنززد در صززنایع نومززا و نززوآور 

کزززه دچزززار مشزززکالت مقنعزززی 

اند کارسززاز اسززت. دهمززدت شززکوتاه

در مورد صزنایعی کزه بزدون توجزه 

هززای رقززابتی و امکانززات بززه مزیت

اند  دازی شزززدهانزززای راهمننقزززه

هززای مززالی دولززت بایززد در حمایت

جهززت تغییززر خززط تولیززد و ارائززه 

 محصوه جدید صرف شود. 

تقویززت ن ززام شایسززته سززاالری و 

تغییزززززر سزززززریع جلززززوگیری از 

ران ها  تغییززر سززالیو مززدیمززدیریت
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 توضیحات مترین راهکار استانیمه مهمترین چالش

جدیززد و بالتکلیفززی مززدیرانی کززه 

منت ززر تززرک مسززت خززود هسززتند  

های ضزززدونقیض  اتخزززاذ سیاسزززت

شزززززی مزززززدیران و دیزززززدگاه بخ

اتهارن رهزززای نامختزززه برخزززی از 

ربززط هززر از گززاهی مسززووالن ذی

هماننزززد یززز  مصزززوبه قزززانونی 

وکار اثزر نادرست  بزر فضزای کسزب

 گذارد. نامنلو  می

ایجززاد کززارگروه بررسززی تززاثیرات 

های ها و دسززززتورالعملیاسززززتس 

بزززر بنگاههزززای ابالفزززی دولزززت 

اقتصززادی اسززتان قبززل از ابززالع و 

 نهاستتاجرایی سازی آ

اسززت کززه از سززوی مززدیران دولززت 

سزززازی در سزززنو  مختلزززف میاده

شود. با توجه بزه اینکزه مزدیران می

های سززازمان تحززت دولتززی هزینززه

مزززززدیریت خزززززود را از محزززززل 

نزد کنهای دولتزی تزامین میبودجه

و مسززوولیتی در قبززاه درآمززدزایی 

رفن سزززازمان خزززود ندارنزززد و بزززه

رویکزرد مثبتشزان  دفدفزه مزدیران 

خصوصززی مبنززی بززر کسززب  بخززش

درآمد و ایجزاد گزردش مزالی بزرای 

ها را بزه خزوبی لمزس تامین هزینزه

 .کنند نمی

 

 

ه بزه دولزت مالکیزت صزنایع وابسزتقزانون اساسزی دولزت تزالش دارد    44در راستای سیاست هزای اصزال  

 اما در این زمینه چند مشکل اساسی وجود دارد: را به بخش خصوصی واگذار کنند.

  یران بخش دولتی در واگذاری شرکت ها مقاومت مد 
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مشززکالت ناشززی از فراینززدهای خصوصززی سززازی و تجززار  تلززخ و شززیرین در واگززذاری 

 شرکت ها طی سالهای اخیر در کشور و استان خوزستان

 ی خصولتی در اقتصاد و خصوصی سازی سهن زیاد بخش ها

ا  توسززعه بازارهززای صززادراتی  دولززت بززه عنززوان سیاسززتگذار ایجززاد زیربناهززه اصززلی فززدر حالیکززه وتی

مززدیریت کززالن صززادرات واردات و تبیززین اسززتانداردهای الزم اسززت ولززی در حززاه حاضززر مالکیززت و 

ی بززه بخزش خصوصززی ندارنززد هایی اسززت کزه وابسززتگی زیزادمزدیریت صززنایع بززرگ بززر عهزده سززازمان

 .شوند ولی به عنوان بخش خصوصی قلمداد می

طریززو اعنززای وام و اعتبززارات در جهززت تززامین سززرمایه در گززردش و  از ن ززر منززابع مززالی مززورد نیززاز از

نیز تشکیل سرمایه ثابزت  برخزی ارزیزابی هزا حکایزت از آن دارد کزه بخزش صزنعت در مقایسزه بزا دیگزر 

سززتگی بززاالتری بززا اعتبززارات دارد بززه طوریکززه کززاهش اعتبززارات در بخززش بخشززهای اقتصززاد کشززور همب

شزد صزنعتی و رکزود در فعالیتهزای صزنعتی مزی انجامزد لزذا صنعت بزه نسزبت شزدیدتری بزه کزاهش ر

توان نتیجه گرفت که در اقتصزاد بانز  محزور ایزران  بخزش صزنعت تزا چزه انزدازه بزه وام و اعتبزارات می

که تقریبزا بزه مثابزه یارانزه دولتزی بزرای سزر مزا نگزه داشزتن صزنعت عمزل   بانکی وابسته است  اعتباراتی

مزی رسزد برخزی رونزدهای حزاکن بزر فضزای سیاسزتگذاری کشزور نیزز   کرده است. از این من ر بزه ن زر

درجهت جلزوگیری از رشزد و رونزو صزنعتی عمزل نمزوده اسزت. سزاه هزا سیاسزت گزذاری نادرسزت در 

صزرف دریافزت اعتبزار از ن زام بزانکی ضزامن سزودآوری در بخش مولی و بزانکی موجزب شزده اسزت کزه  

قیزت خاصزی از سزوی وام گیرنزده نیزاز باشزد. ایزن برخی فعالیتهزای صزنعتی باشزد  بزدون آنکزه بزه خال

مساله همتنین موجب گردیزد  طرحهزای صزنعتی کزه در شزرایط معمزوه توجیزه اقتصزادی نداشزتند بزا 

ادلی آن چشزن انزداز سزود آوری مقابزل خزود ببیننزد و نرخ های بهره دسزتوری و مزایین تزر از مقزدار تعز

تن رانززت محززروم بودنززد از دسترسززی بززه اعتبززار در مقابززل طرحهززای صززنعتی کززارآتر کززه از امتیززاز داشزز

محروم شوند. هر چند توسزعه نیزافتگی ن زام مزالی و وجزود مزازاد تقاضزا در بزازار اعتبزارات سزبب شزده 

 .روبرو باشد که همواره صنعت کشور با کمبود نقدینگی 

ها ها توسط بان  توان به تأمین مالی و نقدینگی واحد بنگاهی بخش صنعت می های کالن بروناز جمله چالش 

ای و بازار سرمایه  وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در ن ام بیمه 

ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای  از  ناشی  مشکالت  مایه افزکشور   نبودن  گسترده  و  کشور  وده  در  مالیاتی  های 

زمان  طرفی   از  کرد.  عد اشاره  و  مجوز  صدور  بودن  خلو بر  و  مکرر  تغییر  واحد   منجره  اجرای  الساعه  م 

توسعه سیاست روابط  ساختار  نبود  مقررات   و  دیپلماسی  ها  کشور  ضعف  بنگاهی  مختلف  سنو   بین  یافته 

های  مولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش های فیر   فعالیت اقتصادی و تجاری و سودآوری و روا

ثباتی در قیمت مواد اولیه  آیند. جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی ر می وکار به شمااصلی محیط کسب 

ویه  رهای تولید  خسارت به میمانکاران بخش خصوصی  کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی و افزایش هزینه 

ر  TSC یهای بازرگانی شده است. تعیین ارزش کاالها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کاالو ناصحیح از کارت 

زمان  از جمله چالش بر شدن فرایند ترخیص محموله و  نیز  وارداتی  امور گمرکی  های  در  های بخش صنعت 

 شود.محسو  می 
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 ای به جای سیاست گذاری و حمایتی وزارت صمت نقش مداخله

وزارت صززنعت  معززدن و  :سیاسززت گززذاری و حمایززت اسززت قززش وزارت صززنعت  معززدن و تجززارتن

هزای اصزلی صزنعت فاصزله گرفتزه خزود مبنزی بزر سیاسزتگذاری و ترسزین جهت  تجارت از وتیفه اصزلی

مزردازد. بزدیهی اسزت کزه هزر صزاحب و بیشتر به نقش ن زارتی و حفزظ نفزوذ خزود در صزنایع مهزن می

گذاری کنزد  وقتزی ن زارت بزه دخالزت ست بزا ن زر و تفکزر خزود اقزدام بزه سزرمایهمند اای عالقهسرمایه

یابززد. نقززش دیگززر گذاری در حززوزه صززنعت کززاهش میصززی بززه سززرمایهتبززدیل شززود تمایززل بخززش خصو

وزارت صززنعت  معززدن و تجززارت  نقززش حمززایتی اسززت. برخززی معتقدنززد دولززت موتززف اسززت هرگونززه 

حزل کنزد  در صزورتی کزه ایزن امزر نزه در حزوزه وتزایف دولزت مشکل به ویژه مشکالت مالی صزنایع را  

هزا  سزازمان بزه معنزای حزل مشزکالت فرابخشزی یبان است و نه در تزوان آن. حمایزت دولزت از صزنایع  

امززور مالیززاتی  تززامین اجتمززاعی و...ر اسززت و حمایززت مززالی فقززط بززه صززورت هدفمنززد در صززنایع نومززا و 

اند کارسزاز اسزت. در مزورد صزنایعی کزه بزدون توجزه ت شزدهمزد نوآور که دچار مشزکالت مقنعزی کوتاه

هزای مزالی دولزت بایزد در جهزت اند  حمایتانزدازی شزدهای راههزای رقزابتی و امکانزات مننقزهبه مزیت

تغییر خزط تولیزد و ارائزه محصزوه جدیزد صزرف شزود. بزه ایزن ترتیزب ایزن گزروه از واحزدهای صزنعتی 

 .ت خود ادامه دهند توانند با استقاله کامل به فعالیمی

 ناشایسته ساالری و تغییرات مدیران صمت 

ییزر سزالیو مزدیران جدیزد و بالتکلیفزی مزدیرانی کزه منت زر ها  تغتغییزر سزریع مزدیریت :نقش مدیران

های ضززدونقیض  دیززدگاه بخشززی مززدیران و اتهارن رهززای تززرک مسززت خززود هسززتند  اتخززاذ سیاسززت

اهی هماننززد یزز  مصززوبه قززانونی نادرسززت  بززر فضززای ربززط هززر از گززنامختززه برخززی از مسززووالن ذی

گذاری در اگززر محززیط امززن بززرای سززرمایه گززذارد. بایززد توجززه داشززت کززهوکار اثززر نززامنلو  میکسززب

تر شزده و متعاقبزاً در ایجزاد اشزتغاه و کزارآفرینی صنایع فزراهن نشزود  حضزور بخزش خصوصزی کمرنزگ

رآمزد بزه من زور رفزع نیازهزای مزالی و خلزو موفو نخواهین بود. مدیران بخزش خصوصزی بزرای کسزب د

بزه انجزام ایزن کزار نشزوند  ادامزه حیزات کننزد و اگزر موفزو  گذاری تزالش میارزش افزوده برای سزرمایه

مززذیر نخواهززد بززود. همتنززین یکززی از عوامززل مهززن در موفقیززت بخززش بززرای آن بنگززاه اقتصززادی امکان

ت کززه از سززوی مززدیران دولززت در سززنو  های ابالفززی دولززت اسززها و دسززتورالعملخصوصززی  سیاسززت

های سزازمان تحزت مزدیریت خزود هشود. با توجزه بزه اینکزه مزدیران دولتزی هزینزسازی میمختلف میاده

کننزد و مسزوولیتی در قبزاه درآمزدزایی سزازمان خزود ندارنزد و های دولتزی تزامین میرا از محل بودجزه

نززی بززر کسززب درآمززد و ایجززاد گززردش رفن رویکززرد مثبتشززان  دفدفززه مززدیران بخززش خصوصززی مببززه

 .کنند ها را به خوبی لمس نمیمالی برای تامین هزینه

 ناوری اطالعات و هوش تجاریضعف کاربست ف

هززا  انتقززاه گسززترش رقابززت موجززب میشززرفت در انززواع فناوری :فنززاوری اطالعززات و هززوش تجززاری 

هززای کیفیززت و قابلیتتجززارت از محززیط محلززی بززه جهززانی  افزززایش انت ززارات مشززتری نسززبت بززه 
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ها را دشزوار کزرده و نیزاز بزه محصوالت و خزدمات شزده اسزت. ایزن عوامزل بقزای شزرکت

مدار را افزززایش داده بخش و مشززتریتززالش بیشززتر بززرای فززراهن کززردن محصززوالت و خززدمات اطمینززان

عزات دقیزو  است. صنایع برای اینکه قادر بزه واکزنش سزریع در برابزر تغییزرات بزازار باشزند نیزاز بزه اطال

 مززرتبط و بهنگززام دارنززد  امززا افلززب فاصززله و شززکاف عمیقززی میززان اطالعززات مززورد نیززاز مززدیران و

گیزرد وجزود دارد. خزس اسزتفاده از ابزارهزای فنزاوری اطالعزات  بزه اطالعاتی کزه در اختیارشزان قزرار می

توانززد ی آن میکارگیرای کززه بززا بززهویززژه مایگززاه اطالعززاتی کارآمززد در صززنایع مشززهود اسززت. مقولززه

ه هززای قابززل تحلیززل تبززدیل کنززد و بززه صززورت سیسززتماتی  و یکپارچززاطالعززات سززنتی را بززه داده

نززام دارد. هززوش  (Business Intelligence) آوری و مززایش کنززد هززوش تجززاریاطالعززات را جمززع

ها تجززاری بززه گززردآوری  مززردازش و تحلیززل حجززن وسززیعی از سیسززتن داخلززی و منززابع خززارجی شززرکت

ها بززرای کنززد تززا شززرکتبینززی سززریعی اسززتفاده میردازد و از ابزارهززای میشززرفته تحلیززل و میشمززمی

های هززوش تجززاری جزززو ه مقاصززد سززازمانی تصززمیمات صززحیح اتخززاذ کننززد. سیسززتندسززتیابی بزز

شزوند کزه بزا فزراهن کزردن اطالعزات دقیزو و بزه موقزع های اطالعزاتی محسزو  میترین سیستنمیتیده

سززازی رود بززا میادهکننززد. از مززدیران صززنایع انت ززار مززیی درسززت را مهیززا میگیرامکززان تصززمین

گیری گززام عملززی الززب هززوش تجززاری در جهززت ارتقززای دقززت تصززمینهای اطالعززاتی در قسیسززتن

 .بردارند 

 نارسایی ارتباط دانشگاه و صنعت 

دانزش فنزی روز تز   نیازمنزد دسزتیابی بزه  دسزتیابی بزه صزنایع میشزرو های :ارتباط صنعت و دانشزگاه 

 جمهززور دنیاسززت. تحقززو ایززن امززر در گززرو همکززاری دانشززگاه و صززنعت اسززت. معاونززت علمززی رئیس

های خززود تززوجهی را هزر سززاله در بودجززههای تحقیقززاتی قابززل های مختلززف  هزینزهوزارتخانزه و سززازمان

دهنززد  ولززی میها یززا محققززان قززرار کننززد و آن را بززه صززورت مختلززف در اختیززار دانشززگاهبینززی میمیش

رفززی سیاسززت گردانززد. از طگذاری نتززایج قابززل تززوجهی را بززه صززنایع کشززور برنمیمتاسززفانه ایززن سززرمایه

دولززت ایجززاد بسززتر بززرای فعالیززت اقتصززادی نوابززغ علمززی اسززت  و بززا در اختیززار قززرار دادن تسززهیالت و 

  فافززل از ایززن نکتززه کززه کنززد ایجززاد زمینززه تولیززد بززرای نوابززغ دانشززگاهی  آنهززا را بززه تولیززد تشززویو می

لمززی و مهززارتی دارای التحصززیالن عززادی دانشززگاهی و اسززتادکاران تجربززی کززه از ن ززر عبسززیاری از فارغ

شزوند  بزا کسزب تجربزه عملزی و مهزارت سنح قابل قبولی هستند ولزی جززو نوابزغ علمزی محسزو  نمی

دارنززد. خالقیززت و  کززافی در صززنایع کشززور آمززادگی بیشززتری بززرای ایجززاد نززوآوری و جهززش در صززنعت

گاهی کزه تخصزص آیزد و نوابزغ دانشزنوآوری در خاله انجام کار و با تسزلط کامزل بزه امزور بزه دسزت می

هزای دولتزی موفزو بزه تولیزد دانزش فنزی بزومی و ای در حزوزه صزنعت ندارنزد  فقزط بزا حمایتو سابقه

 .مدیریت صنایع میشرو نخواهند شد 

ه بخزش صزنعت بایزد وزنزه اصزلی تنزوع سزازی در اقتصزاد از حیث میتیدگی سزاختار اقتصزادی  اگزر چز

نشزان از سزادگی و توسزعه نیزافتگی آن دارد. باشد  امزا محصزوالت تولیزد شزده در بخزش صزنعت کشزور  

در واقززع محصززوالتی کززه بززه تجمیززع دانززش و تکنولززوژی بیشززتری بززرای تولیززد نیززاز دارنززد  چنززدان در 
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صزنعت در کشزوری کزه سزیل   صنایع ایزران بزه چشزن نمزی خورنزد و ایزن ضزعف بخزش

ن رده نخبگززان آن بززه سززمت دانشززکده هززای فنززی و مهندسززی اسززت و ایززن دانشززکده هززا بعضززا هزز

بهترینهای جهان شزمرده مزی شزوند  کمزی عجیزب مزی نمایزد. صزنعت نیزاز بزه فنزاوری دارد و فنزاوری 

وانزایی رقابزت بزا هن مقوله ای نیست که بتوان از نو شزروع کزرد و بزه ترفیتهزا و قابلیتهزایی رسزید کزه ت

بززه کشززور میززدا  دیگززر کشززورها را بدسززت آورد. بلکززه ابتززدا بایززد بتززوان مسززیری را بززرای انتقززاه فنززاوری

کززرد و مززس از آن بززا کززاردانی و مهززارت و دانززش نیززروی انسززانی و نیززز حمایززت از ابززداعات و اختراعززات 

یزت رقزابتی در بزازار جهزانی موجبات توسعه و میشرفت آن را فزراهن آورد بزه نحزوی کزه دسزتیابی بزه مز

 .امکانپذیر گردد

 

 کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش  -

 

ی مززدیریتی فاصززله بگیززرین متوجززه مشززکل مهززن دیگززری خززواهین شززد  کمبززود اگززر کمززی از فضززا 

 :نقدینگی و سرمایه در گردش. وقوع این مشکل به این ترتیب است که

 دهد های تولید را مرتباً افزایش میتورم  هزینه 

شززده داخلززی را بیشززتر شززود  هزینززه کززاالی تمامسززود بززانکی نیززز کززه متناسززب بززا تززورم تعیززین می 

 دهد. رو تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر رقبای خارجی از دست میکند  از اینمی

 عدم مرداخت منالبات شرکت ها توسط دولت و بخشهای مصرف کنند 

گشززت سززرمایه بززه دلیززل رکززود و عززدم دسترسززی تولیدکننززده بززه بازارهززای از طرفززی کززاهش سززرعت باز

 ده است. فروش  کمبود نقدینگی را تشدید کر

بنابراین تولیدکننزده بزرای تزامین نقزدینگی بزه ناچزار محصزوه خزود را بزا سزود انزدک و گزاه بزا تحمزل 

دهزد. ررسزمی قزرار میهای توزیزع فیفروشزد یزا محصزوه خزود را در اختیزار شزبکهها میزیان به واسزنه

بززرای تولیززد گذاری شززود کززه تززالش و سززرمایهدر ایززن فرآینززد سززود ناشززی از تولیززد سززهن کسززانی می

 اند.محصوه نکرده

 کاستی سرمایه انسانی و مدیریت سنتی در صمت 

در هزر فعالیزت اقتصزادی و بزه ویزژه در حزوزه صزنعت بایزد بزه  :سزنتی انهزا  سرمایه انسزانی و مزدیریت 

هززای فراوانززی سززانی توجززه ویززژه داشززت. امززروزه صززنعت در مززدیریت ایززن سززرمایه بززا چالشسززرمایه ان

شززور مززا بسززیاری از صززنایع کوچزز  و برخززی از صززنایع متوسززط و بزززرگ بززه صززورت رو اسززت. در کروبززه

گیران مززوثر مززدیران بخززش تولیززد هسززتند و بززه ن ززرات مززدیران و شززوند و تصززمینسززنتی اداره می

شززود. ملیززاتی یمززالی  بازاریززابی و فززروش  بازرگززانی و اداریر توجززه کززافی نمیکارشناسززان حززوزه فیرع

هززای فیرعملیززاتی را بززر عهززده دارنززد اهمیززت و هززایی کززه فعالیتایززن در حززالی اسززت کززه بخش

هززای همززه واحززدها بززه شززان کمتززر از واحززدهای عملیززاتی نیسززت. اسززتفاده از ن ززرات و گزارش مسوولیت

 .گیری امری حیاتی استکارگیری آن به عنوان مبنای تصمینهای مالی و بهخصو  گزارش 
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های مزورد یالت نیزروی کزار بزا تخصزصنکته مهزن دیگزر  تناسزب مهزارتی و سزنح تحصز

شزوند کزه نیاز بزا هزر شزغل اسزت. متاسزفانه نیزروی انسزانی در کشزور مزا بزه نحزوی بزه کزار گرفتزه می

از ن ززر تحصززیالت نیززز دارای مززدارک  مهززارت کمتززری نسززبت بززه سززنح مززورد نیززاز آن شززغل دارنززد و

بززه اسززتخدام کنیززد افززراد  تحصززیلی بززاالتری هسززتند. اگززر بززرای یزز  سززمت کارشناسززی مکانیزز  اقززدام

زیززادی بززا مززدرک کارشناسززی ارشززد و دکتززرا متقاضززی شززغل میشززنهادی شززما خواهنززد بززود  کززه ایززن 

فززی تکنسززین یدیززپلن های الزم بززرای سززمت کارشناسززی اسززت. از طرسززنح تحصززیالت فراتززر از تخصززص

دولزت در توسزعه شزود رو توصزیه میفنی یا کزاردانی فنزیر بزا مهزارت کزافی بسزیار نایزا  اسزت  از ایزن

 .ای و اصال  ساختار آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اهتمام بیشتری ورزدسازمان فنی حرفه

مززا و کززارگرر یکززی از مشززکالت صززنعت در حززوزه سززرمایه انسززانی کززه موجززب زیززان صززنعتگران یکارفر

ری شززده اسززت  قززانون فعلززی کززار اسززت کززه بززا وجززود اینکززه کارشناسززان ایززن حززوزه تغییززر آن را ضززرو

اند  هنزوز تغییزر آن در دسزتور کزار دولزت قزرار نگرفتزه اسزت. هرچزه در اصزال  آن بیشزتر تعلزل دانسته

 .شودشود  زیان اقتصادی بیشتری به کارگران  تولید و اقتصاد کشور وارد می
 

  

 تامین مواد اولیه با مشخصات فنی و کیفیت مورد نیاز خط تولید کاستی های 

صزات فنزی و کیفیزت مزورد نیزاز خزط تولیزد از مشزکالت دائمزی صزنایع اسزت. تامین مواد اولیه بزا مشخ

شززود فالبززاً در ادوار مختلززف از مززواد اولیززه داخلززی و قنعززاتی کززه از تولیدکننززدگان داخلززی تززامین می

کننززدگان تززوان تززداوم عرضززه یکنواخززت مززواد اولیززه رخززوردار نیسززتند و معمززوالً تامینکیفیززت یکسززانی ب

کننززدگان خززارجی فالبززاً تغییززر محسوسززی در کیفیززت مززواد اولیززه در ادوار د تامینرا ندارنززد. در مززور

کننززد کننززدگان خززارجی اسززتفاده میشززود. مشززکل صززنایعی کززه از تامینمختلززف زمززانی دیززده نمی

شزده محصزوه نهزایی اسزت. در واقزع نوسزان قیمزت ارز و به تبزع آن افززایش قیمزت تمامنوسان نرخ ارز  

شززده تولیززد و نهایتززاً قیمززت ای ارزی بانزز  مرکزززی موجززب نوسززان در قیمززت تمامهو تغییززر در سیاسززت

شززود. در صزورت اسززتمرار نوسزان نززرخ ارز  فزروش محصزوه و ایجززاد تزورم و التهززا  در بزازار مصزرف می

دار ارزی ماننززد اعتبززار اسززنادی بززرای تولیدکننززدگان مننقززی نخواهززد بززود و بززه ناچززار خریززدهای مززدت

 .آورند دینگی به خریدهای ارزی نقدی مانند حواله روی میرفن کمبود نقبه

 مصرف انرژی نادرست مدیریت   

با توجه به رکزود بزازار و عزدم دسترسزی مسزتقین صزنعتگران بزه شزبکه فزروش  امکزان افززایش درآمزد  

برای صاحبان صنایع بسزیار محزدود اسزت  از طرفزی بزه دلیزل عزدم کشزش بزازار امکزان افززایش قیمزت 

بایسزت اقزدام رو در ایزن شزرایط بزرای حفزظ بقزا و ادامزه فعالیزت واحزد صزنعتی  میرد  از ایزنوجود ندا

 سززازی سیسززتن مززدیریت انززرژیترین اقززدامات میادههای تولیززد کززرد. یکززی از اصززلیبززه کززاهش هزینززه

های فنززی و مززدیریتی موضززوع مززدیریت انززرژی را بززه صززورت همزمززان بززرای اسززت. سیسززتمی کززه جنبززه

هززای الزم بززرای کنتززره و مززایش خروجززی سیسززتن را ترسززین گیززرد و روش دربززر مییزز  سززازمان 
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هزززای انزززرژی و تزززوان نزززوع و میززززان مصزززارف و اتالفکنزززد. در ایزززن سیسزززتن میمی

جویی در انززرژی تصززمیمات عملیززاتی و نسززبت بززه راهکارهززای صززرفههای ناشززی از آن را محاسززبه هزینززه

وری و ایجززاد رویکززرد سیسززتماتی  و جززایگزین کززردن هززای امراتززاتخززاذ کززرد. همتنززین بززا آموزش 

 .محینی آن بهره جستجویی کرد و هن از فواید زیستها صرفهآالت جدید هن در هزینهماشین

ده انزرژی در دنیاسزت  در حزالی کزه تولیزد ناخزالص ملزی کنندگان عمزتزرین مصزرفایران یکزی از بزرگ

مدیریت در حزوزه انزرژی یکزی از راهکارهزای حزل سزوءالمللزی اسزت.  های مزایین جزداوه بینما جزو رده

شززده تواننززد بززا ارزیززابی اسززتانداردهای تعریفهای بازرسززی انززرژی در صززنعت اسززت کززه میورود شززرکت

شزده کمز  شزایانی ژی در فرآینزد تولیزد بزه کزاهش قیمزت تمامانرژی و با ن ارت در میزان مصزرف انزر

آالت ی مسزتلزم تغییزر سزاختار تولیزد و خریزد ماشزینجویی و مزدیریت مصزرف انزرژکنند. گزاهی صزرفه

بر اسزت. متخصصزان حزوزه انزرژی معتقدنزد بزا نگزاه بلندمزدت مدرن اسزت و ایزن فرآینزد بسزیار هزینزه

زیسزت و منزابع انزرژی بزرای آینزدگان سزت  بلکزه در حفزظ محیط فقط اقتصزادی ااعماه این تغییرات نزه

 بسیار مفید است

  های محلی مزیت ا عدم تناسب ایجاد صنایع ب

به دلیل دیدگاه محلی برخزی از مزدیران بزه ویزژه نماینزدگان مجلزس  دولزت اقزدام بزه احزداث صزنایعی 

شزده نیازهزای صزنعت احداث  های آن شزهر و اسزتان بزاکرده است که تناسزبی میزان منزابع و زیرسزاخت

یر آ  کزافی نیسزت. بزه انزدازی صزنایع فزوالد در شزهری کزه دارای ذخزاوجود نزدارد. بزه طزور مثزاه راه

دهی مجزدد و تغییزرات بنیزادی اسزت کزه بزرای تحقزو ایزن رسد صنایع کشزور نیازمنزد سزازمانن ر می

ایه ضززروری اسززت و بایززد ها و صززاحبان سززرمامززر همکززاری مززدیران ارشززد  نماینززدگان مجلززس  رسززانه

د  امکزان حزل توجزه کزرد کزه اگزر دیزدگاه مزدیران از بخشزی و محلزی بزه کزالن و کشزوری تغییزر نکنز

مشکالت میتیده صزنایع وجزود نزدارد و تزا زمزانی کزه مشزکالت کزالن صزنایع حزل نشزود شزاهد رونزو 

اسزتفاده از ابزارهزای گذاران و مزدیران صزنایع بزا  کنن سزرمایهدر این حزوزه نخزواهین بزود. میشزنهاد مزی

مسزوولیت حزل   قانونی اقدامات جدی در حزل ایزن مشزکالت بزه عمزل آورنزد و بزر ایزن بزاور باشزند کزه

هززا فقززط نقززش سیاسززتگذار و مشززکل صززنایع بززر عهززده صززاحبان صززنعت اسززت و دولززت و سززایر ارگان

 .حمایتی دارند 

 
و استان خوزستان در سال    صاد کشورولید به تفکیک بخش واقعی اقتجهش تولید تراهکارهای سیاستی تحقق  

1399     
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

 دستگاه اجرایی 

 کننده اقدام

میسیون ک

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

  تأمین مالی و نقدینگی واحدها و مشکالت بانکی  .1

تامین مالی )سرمایه در 

گردش مورد نیاز( بخش 

 تولید 

رت بر اعنای تسهیالت بانکی  ر ن ا1

توسط بان  مرکزی در رعایت ماده  

ر قانون برنامه ششن توسعه 46ی

 مدت()کوتاه

 ن ارتی 

بان  مرکزی ز  

وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ز  

 وزارت صمت 

 اقتصادی

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

استانداری و 

اداره کل اقتصاد  

و دارایی و  

شورای 

هماهنکی بان   

  های دولتی و 

 خصوصی 

ر  16ر ن ارت بر اجرای دقیو مواد ی2

ر قانون رفع موانع تولید  21تا ی

ن ام مالی کشور  مذیر و ارتقایرقابت

در ارتباط با افزایش سرمایه  

ها  های دولتی  آزادسازی وثیقهبان 

ژه تأمین سرمایه و ایجاد حسا  وی

در گردش واحدهای تولیدی  

 مدت()کوتاه

 اهم موارد مورد تاکید: 

اندازی حسا  ویژه راه •

قانون رفع موانع    21تولید یماده 

مذیر و ارتقای ن ام مالی  تولید رقابت

 ورر کش

طراحی مکانیزم انگیزشی   •

برای ورود بانکها و بنگاهها یبند ث 

  تولید موانع رفع قانون  21ماده 

  مالی  ن ام ارتقای و مذیررقابت

 ر کشور

  21نامه ماده اصال  آیین  •

مذیر و  ع تولید رقابتقانون رفع موان

ارتقای ن ام مالی کشور با محوریت 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

بان  مرکزی ز  

وزارت امور 

اقتصادی و دارایی و  

معاونت علمی و  

فناوری  

 جمهوری ریاست

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن 

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

ستانداری و ا

اداره کل اقتصاد  

و دارایی و  

شورای 

هماهنکی بان   

های دولتی و  

 خصوصی 
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طراحی ن ام انگیزشی  طراحی  

حسا  ویژه سرمایه در سامانه جامع 

 گردش

های تأمین ه روشبخشی بر تنوع3

های اقتصادی از جمله مالی بنگاه

استفاده از ترفیت فاکتورینگ یماده  

ر قانون حداکثر استفاده از توان 8ی

تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 

ر   15/2/1398کاالی ایرانی مصو  

های  ها و صندو  ت فین

گذاری خنرمذیر سرمایه

 مدت()میان

 اجرایی 

بان  مرکزی ز  

مور وزارت ا

اقتصادی و دارایی ز  

 وزارت صمت 

صنایع و  

 معادن 

 

ر استفاده از ترفیت قانونی ماده  4

ر قانون حداکثر استفاده از توان 14ی

تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 

  15/2/1398 کاالی ایرانی مصو 

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

بان  مرکزی ز  

وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ز  

 وزارت صمت 

ویژه حمایت  

از تولید  

اقتصادی   

صنایع و  

 معادن 

 

اعطای تسهیالت 

غیرهدفمند )عدم وجود  

بندی صنایع مختلف اولویت

جهت اعطای تسهیالت( یا 

فقدان سیاست هدایت 

 اعتبار

بالغ فهرست  ر تسریع در ا1

های صنعتی موضوع ماده  اولویت 

 ر قانون برنامه ششن 46ی

با ر الزام برخورداری از تسهیالت 2

معرفی وزارت صمت براساآ 

 های مشخص : شاخص

های با میشرفت باالی  طر   •

برداری درصد با اولویت زمان بهره 80

 99  ساه 98سریعتر یتا مایان ساه 

 و ...ر 

 باالتر  افزوده ارزش •

 ...  و ارزی وییج صرفه •

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

بان  مرکزی   

وزارت صمت و 

سازمان برنامه و  

 بودجه 

ویژه حمایت  

تولید    از 

صنایع و  

 معادن 

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

استانداری و 

اداره کل اقتصاد  

و دارایی و  

شورای 

هماهنکی بان   

های دولتی و  

 خصوصی 

ابهام در حیطه وظایف و 

 اختیارات ستاد تسهیل و

رفع موانع تولید و شورای 

 پول و اعتبار 

تسریع در تدوین و تصویب آئین نامه 

موانع تولید  ر قانون رفع 61ماده ی

 مذیر و ارتقای ن ام مالی کشور رقابت

 اجرایی 

بان  مرکزی   

وزارت صمت و 

 شورای گفتگو

ویژه حمایت  

از تولید    

صنایع و  

معادن   

 اقتصادی

 

عدم امکان انجام تعهد در  

زمان اعالمی، به دلیل  مدت  

تفاوت در زمان مورد نیاز 

برای بازگشت ارز حاصل از 

ارائه لیست محصوالت مورد تقاضا 

ماه از  4جهت تمدید مهلت بیشتر از 

تاریخ کوتاژ یمروانهر صادراتی از  

ت و نیرو به طرف وزارت صمت  نف

 اجرایی 

بان  مرکزی   

وزارت صمت  نفت  

نیرو  جهاد  

 ها کشاورزی و اتا 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

صنایع و  

معادن   
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صادرات به سبب ماهیت 

های فاوت فعالیتمت

صادراتی و نیز تفاوت در 

 مقاصد صادراتی

بان  مرکزی منابو منالبه بخش  

تولید به عنوان نمونه صادرات  

اه از م 10خدمات فنی و مهندسی 

زمان ارائه صورت وضعیت  صادرات 

مواد معدنی بخصو  زنجیره سر  و  

ماه   8ماه  زنجیره آلومینیوم  6روی 

 ماه.  6و زنجیره مس  

در ن ر گرفته  ضرورت این باید البته

ورودی سامانه نیما   شود که مجموع

از مصارفی که بان  مرکزی موتف 

به تامین ارز برای آنها است یواردات 

اساسی  ارز خدماتر کمتر کاالهای 

 نشود.

 انرژی 

رسانی عدم شفافیت، اطالع

و همکاری مطلوب نظام 

 بانکی به بخش خصوصی 

ر تسریع در تدوین و تصویب  1

بهبود  قانون 3و  2نامه مواد شیوه 

مستمر محیط کسب و کار با  

ودارایی  همکاری وزارت امور اقتصادی 

و شورای گفتگوی دولت و بخش  

 خصوصی 

ر تشکیل کارگروه ویژه بان   2

های بازرگانی  تعاون و  مرکزی با اتا  

در جهت تقویت حضور بخش   اصناف

ها و  خصوصی در تدوین بخشنامه

 اطالع رسانی. 

ی  هاانتشار عمومی بخشنامه ر3

 فیرمحرمانه توسط بان  مرکزی 

 اجرایی 

بان  مرکزی   

وزارت امور 

اقتصادی و دارایی و  

 اتا 

ویژه حمایت  

 از تولید ملی 

 

عدم وجود قاعده کاری 

مشخص برای تهاتر در بانک 

 مرکزی 

کارگروه ویژه برای تدوین  تشکیل 

 مقررات تهاتر 

 مدت()کوتاه

 اجرایی 

وزارت صمت  بان  

مرکزی  گمرک   

 نفت وزارت 

اقتصادی   

صنایع و  

معادن  ویژه  

حمایت از 

 تولید ملی 

 

گذاری دستوری اوراق نرخ

صکوک توسط بانک مرکزی 

و سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

گذاری اورا  مبتنی بر مکانیسن  نرخ

ز بازده توسط بان  مرکزی و  ریس  

سازمان بورآ اورا  بهادار  

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

  بان  مرکزی ز 

سازمان بورآ و  

 اورا  بهادار

 اقتصادی

 

عدم الزام به ارائه رتبه 

اعتباری بنگاه و صکوک در 

 بازار سرمایه 

بندی در بازار تقویت مؤسسات رتبه 

ری سرمایه و الزام به ارائه رتبه اعتبا

بنگاه و صکوک و حذف تدریجی  

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

بان  مرکزی ز  

وزارت امور 

تصادی و دارایی ز  اق

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن 
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 وزارت صمت  مدت()میانرکن ضامن 

بر فرایند پیچیده و زمان

 انتشار اوراق صکوک 

تسهیل فرایند انتشار و فروش اورا   

 مدت()کوتاهصکوک 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

مرکزی ز  بان  

سازمان بورآ و  

 اورا  بهادار

 اقتصادی

 

عدم ساماندهی خریداران 

 دارای مجوز از بورس کاال 

ر تنفیذ اختیارات ستاد تن ین بازار  1

در حوزه محصوالت معدنی و فلزی 

های تخصصی وزارت صمت به کمیته 

 )کوتاه مدت(

گذاری ر خودداری از قیمت 2

دستوری محصوالتی که در بورآ 

 مدت()کوتاهشوند  ه میکاال عرض

ر ساماندهی خریداران دارای مجوز 3

از بورآ کاال با ن ارت وزارت صمت 

های بخش خصوصی یکوتاه  لو تشک

 مدتر 

اجرایی 

-  

 تقنینی

 وزارت صمت 

صنایع و  

معدن  ویژه  

حمایت از 

 تولید ملی 

 

  .3 ای کشورنظام بیمه .2

وجود مقررات و تفسیرهای 

 ای متعدد بیمه

ر  113ال  ماده یاصال  قانون اص

قانون مدیریت خدمات کشوری و 

چگونگی تعیین مدیریت سازمان  

های  تأمین اجتماعی و صندو  

های درمانی  بازنشستگی و بیمه

 مدت()بلند

 تقنینی

وزارت تعاون  کار و  

رفاه اجتماعی و  

مجلس شورای 

 اسالمی

 اجتماعی  

ویژه حمایت  

 از تولید

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

 استانداری و

اداره کل اقتصاد  

  و دارایی و  

  اداره کل 

تعاون  کار و  

 رفاه اجتماعی 

عدم اجرای کامل مصوبات 

زرسی مندرجات دفاتر )با

 های قبل(قانونی از سال

 50432« تصویبنامه 4اجرای بند »

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 

خصو  مجوز بازرسی مندرجات  

دفاتر قانونی صرفاً در بازه ی  ساه 

ل از ارائه آخرین لیست ارسالی قب

 مدت()کوتاهکارفرمایان 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

وزارت تعاون  کار و  

 اجتماعی  رفاه

 اجتماعی  

ویژه حمایت  

 از تولید

 

شفاف نبودن فرایند 

 رسیدگی به شکایات

بر شدن تصمیمات بازرسان ر هزینه1

 مدت()میانتأمین اجتماعی 

 بر رسیدگی بهر اصال  فرایند زمان2

های بدوی و  شکایات و ترکیب هیئت

 مدت()کوتاهتجدیدن ر 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

وزارت تعاون  کار و  

 ه اجتماعی رفا

 اجتماعی  

ویژه حمایت  

 از تولید

 

  اجتماعی  وزارت تعاون  کار و  اجرایی « بخشنامه شماره  4اجرای بند »منوط کردن دریافت لیست  
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حق بیمه جاری کارکنان به 

 پرداخت بدهی معوقه 

وزیر   11/2/1398مورخ  21427

کار و رفاه اجتماعی در    تعاون 

خصو  منوط نشدن دریافت لیست 

و حو بیمه جاری کارکنان شافل در 

مشموه قانون تأمین   های کارگاه

اجتماعی به مرداخت بدهی معو   

 مدت()کوتاه

ز  

 ن ارتی 

ویژه حمایت   رفاه اجتماعی 

 از تولید

عدم کفایت سرمایه 

 جاری های ت بیمه

حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت 

ای های بیمهکنسرسیوم 

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

رکزی  بیمه م

سازمان برنامه و  

بودجه و بان   

 مرکزی

 اقتصادی 

ویژه حمایت  

 از تولید

 

کمبود تنوع ابزارهای 

 تضامین 

گیری مؤسسات تسریع در شکل

های بیمه و  تضمین و تقویت موشش

ای د محصوالت مروژهضمانت عملکر

ر قانون حداکثر 9در قالب ماده ی

استفاده از توان تولیدی و خدماتی 

یت از کاالی ایرانی  کشور و حما

 مدت()میان 15/2/1398مصو  

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

بیمه مرکزی  

سازمان برنامه و  

بودجه و بان   

 مرکزی

 اقتصادی 

ویژه حمایت  

 از تولید

 

  .4 نظام مالیاتی .3

الیاتی و فشار عدالتی م بی

 مضاعف بر تولیدکنندگان

ر استقرار و اجرای کامل طر   1

 جامع مالیاتی 

های بانکی مرتبط شر بررسی تراکن2

های مالی باال منابو با  با گردش

 قوانین و مقررات 

ر میوند زدن ماداش سازمان مالیاتی  3

 با کوشش مالیاتی 

 ها ر ساماندهی معافیت4

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

سازمان امور 

ی مالیاتی  کلیه

های ماده  دستگاه

مکرر  .م.م   169

یجهت تکمیل 

مایگاه اطالعاتیر   

 ها   ن ام بانکی  اتا 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

 اقتصادی

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

استانداری و 

اداره کل اقتصاد  

 و دارایی

های جذابیت فعالیت

غیرمولد رقیب تولید )طال، 

 مسکن، ارز، خودرو و ...(

 ر وضع مالیات بر عایدی سرمایه 1

تسریع در تصویب طر  »مقابله با   ر2

زار سوداگری و کاهش التهابات با

 مسکن« 

اجرایی 

-  

 تقنینی

سازمان امور 

مالیاتی  وزارت  

-مسکن و دستگاه

های مرتبط با هر  

 دارایی

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

 اقتصادی

 

ممیزمحوری و تشخیص 

 اس الرشیوه علیمالیات به

ر استقرار و اجرای کامل طر   1

 جامع مالیاتی 

ر تسریع در تصویب و اجرای الیحه 2

های  مایانه سامانه مودیان و 

 فروشگاهی 

اجرایی 

-  

 تقنینی

سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

 اقتصادی
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باال بودن نرخ مالیات بر 

 عملکرد 

  25کاهش نرخ مالیات عملکرد از 

 صد و یا در 20درصد به 

 ملکانی کردن نرخ مالیات بر عملکرد

اجرایی 

-  

 تقنینی

سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

تولید ملی   از 

 اقتصادی

 

 مساله دادرسی مالیاتی 

ر تسریع در تصویب الیحه مالیات 1

 بر ارزش افزوده

اصال  برخی از فرایندهای اجرایی  ر2

 سازمان مالیاتی شامل: 

های  نحوه ارجاع مرونده  •

های حل اختالف  مالیاتی به هیات

 مالیاتی 

  2نحوه انتخا  اعضای بند  •

 های حل اختالفهیئت 3و 

اعضای   دسترسی •

های حل اختالف مالیاتی و  هیئت

 مودیان به مستندات مرونده 

اجرایی 

-  

 تقنینی

سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

 اقتصادی

 

وضع عوارض مضاعف بر 

 اهای شهر تولید توسط شور

قواعد محدودکننده برای جلوگیری 

از وضع عوارض بر تولید در قوانین 

صحن  در  VATمرتبط یالیحه 

 مجلس شورای اسالمیر

اجرایی 

-  

 تقنینی

سازمان امور 

مالیاتی  شورای 

 شهر 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

اقتصادی   

 عمران 

 

مساله استرداد اعتبار 

 مالیاتی 

ارش گز 8تسریع در تصویب ماده 

شور دوم کمیسیون اقتصادی 

یافزایش ضمانت اجرایی استرداد 

اعتبار مالیاتی  کاهش مدت زمان  

 داد مالیاتی و ...ر استر

 تقنینی
سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

 اقتصادی

 

کاهش سرمایه در گردش 

 تولیدکنندگان 

تهاتر بدهی مالیاتی مودیان با  

-ز دستگاه منالبات تولیدکنندگان ا

 های دولتی 

 اجرایی 
سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

اقتصادی   

صنایع و  

 دن معا

 

عدم وجود وحدت رویه در  

کل کشور در خصوص  

 بخشنامه های مالیاتی 

های عملیاتی و عملکرد ارائه برنامه

سازمان امور مالیاتی در خصو   

 ها ایجاد وحدت رویه در استان

اجرایی 

ز  

 رتی ن ا

سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

از تولید ملی   

 اقتصادی

 

عدم یکپارچگی اطالعاتی 

مالیاتی )مالیات در برآورد  

بر ارزش افزوده، مالیات بر 

 درآمد و ...( 

تجمیع اطالعات در رسیدگی به 

-های ارزش افزوده و مالیات مالیات

 های مستقین 

 اجرایی 
سازمان امور 

 مالیاتی 

ویژه حمایت  

تولید ملی    از

 اقتصادی

 

 ویژه حمایت  امور  سازماناجرایی ر کاهش مرور زمان مالیاتی در هر 1طوالنی بودن زمان مرور 
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ات مستقین و فیر مستقین از دو مالی مالیاتی 

 قانون  157 ماده  طریو اصال 

 مستقین  مالیات

ر در صورت اجرای سامانه جامع  2

مالیاتی و سامانه مودیان این مشکل 

 شود. مرتفع می

-  

 تقنینی

از تولید ملی    مالیاتی 

 اقتصادی

کاهش سرمایه در گردش 

لیات مؤدیان در اثر تسویه ما

های نسیه و خرید و فروش

 غیرنقدی 

تسریع در تصویب الیحه مالیات بر 

رر  4افزوده یماده یارزش 

 مدت()کوتاه

اجرایی 

-  

 تقنینی

مجلس شورای 

اسالمی و سازمان  

 امور مالیاتی 

 اقتصادی

 

اخالل قیمتی در بازارهای 

رسمی ناشی از رفت و 

برگشت کاال بین مناطق 

آزاد تجاری و سرزمین 

 اصلی

تسریع در تصویب الیحه مالیات بر 

 افزودهارزش 

ر و  12ر  ماده ی10یبند »الف« ماده ی

رر  15« ماده ی3تبصره »

 مدت()کوتاه

اجرایی 

-  

 تقنینی

مجلس شورای 

اسالمی و سازمان  

 ی امور مالیات

 اقتصادی

 

  .5 وکارمحیط کسب .4

بر بودن صدور مجوز و زمان

 عدم اجرای پنجره واحد

انون رفع موانع  ر ق 57اجرای ماده ی

مذیر و ارتقای ن ام مالی  تولید رقابت

 مدت()میانکشور 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی 

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن  

 کشاورزی

معاونت  

هماهنکی  

 اقتصادی

استانداری و 

اداره کل اقتصاد  

  و دارایی و  

اتاقهای  

 بازرگانی استان

الساعه تغییر مکرر و خلق

 ها و مقرراتاست سی

ر قانون بهبود  24اجرای ماده ی

وکار  مستمر محیط کسب 

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

 های اجراییدستگاه

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن 

 

نبود ساختار روابط 

بین سطوح یافته  توسعه

مختلف بنگاهی کشور، 

های افزایش ورود بنگاه

 بزرگ به بازار داخل 

ی و  های صنعتر توسعه خوشه 1

سازی بین سنو  مختلف شبکه 

 مدت()کوتاهها  بنگاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

سازمان صنایع  

کوچ  و 

های صنعتی  شهرک 

 ایران 

صنایع و  

 معادن 

 

ر سازماندهی مجوزهای صنعتی از 2

 مقیاآ من ر حداقل 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

 وزارت صمت 
صنایع و  

 معادن 

 

ر قانون بهبود 16ر اجرای ماده ی3

کار  وکسب مستمر محیط 

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

 اجتماعی ها شهرداری 

 



   1399 استانبرنامه عملیاتی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت                                   

 

207 

 

های نبودن سیاست هدفمند  

 حمایتی

ر گزینش صنایع دارای اولویت بر 1

های ترکیبی منتخب اساآ شاخص

 مدت()میان

های  ین و اجرای سیاستر تدو2

مشخص بر مبنای آمایش سرزمین و  

 مدت()میانهای رقابتیمزیت

 ت وزارت صم اجرایی 
صنایع و  

 معادن 

 

ها در جهت  ر هدفمندی حمایت3

 مدت()میانتوسعه صادرات 
 وزارت صمت  اجرایی 

صنایع و  

 معادن 

 

ر قانون 7ر استفاده از ترفیت ماده ی4

یدی و حداکثر استفاده از توان تول

خدماتی کشور و حمایت از کاالی  

ایرانی مبنی بر مجاز بودن تأمین  

خدمات  مالی قرارداد خرید کاال و 

های موضوع قانون مذکور و  دستگاه

میمانکاران آنها از طریو ن ام بانکی  

 15/2/1398به صورت ارزی مصو  

 مدت()میان

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

وزارت اقتصاد و  

 دارایی
 اقتصادی

 

پلماسی اقتصادی و ضعف دی

 تجاری 

ر و  9اجرای صحیح و ن ارت بر مواد ی

ر قانون بهبود مستمر محیط  10ی

 مدت()کوتاهر وکاکسب

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

وزارت امور خارجه  

با همکاری 

های  وزارتخانه 

 مرتبط

صنایع و  

 معادن  

امنیت ملی و  

سیاست 

 خارجی

 

ضعف در تعیین قاعده کاری 

ه  برای تهاتر بین صادرکنند

 و واردکننده

 Workingتعیین قاعده کاری ی 

Rule  ر برای تهاتر بین صادرکننده و

خفیف مشکل واردکننده در جهت ت

 مدت()کوتاهوانتقاه ارزی نقل

 اقتصادی بان  مرکزی  اجرایی 

 

های سودآوری فعالیت

 مولدسوداگرانه و غیر

تسریع در تصویب قانون مالیات بر 

ع  عایدی سرمایه و مالیات بر جم

 مدت()بلنددرآمد 

 تقنینی
دولت و مجلس  

 شورای اسالمی
 اقتصادی

 

های ناهماهنگی دستگاه

همکاری با وزارت    اجرایی در

 صمت

تشکیل کارگروه »اقدام سریع«  

 مدت()کوتاه
 اجرایی 

سازمان برنامه   

وزارت صمت  بان  

 مرکزی  گمرک

ویژه حمایت  

 از تولید ملی 

 

کمرنگ بودن نقش بخش 

خصوصی در  

 های سیاستیگیریصمیمت

ر قانون 5ر تا ی2ر اجرای مواد ی1

 کار وبهبود مستمر فضای کسب

ای متشکل گروه ویژهر تشکیل کار2

از وزارتخانه یا دستگاه دولتی با  

حضور و مشارکت نمایندگان رسمی  

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

 ها کلیه دستگاه
ه حمایت  ویژ

 از تولید ملی 
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 های بازرگانی  تعاون و اصناف اتا  

نامه ماده  ر تسریع در تصویب شیوه3

ستمر محیط قانون بهبود م  3و  2

کسب و کار توسط وزارت امور  

 اقتصادی و دارای و شورای گفتگو

مه  ر تسریع در تصویب آیین نا4

  الف بند 4 جزء 2 تبصره  اجرائی

  از استفاده حداکثر قانون" 4 ماده 

  و کشور خدماتی  و تولیدی توان

  مصو  "ایرانی کاالی از حمایت

12/3/1398 

های معدن و تداخل فعالیت

صنایع معدنی با 

 زیست و منابع طبیعی محیط

وین معیارهای فنی شفاف  ر تد1

 )میان مدت(محینی زیست 

ر مکرر قانون  24ر اجرای ماده ی2

 )کوتاه مدت(  معادن

ر قانون برنامه  43ر اصال  ماده ی3

 )کوتاه مدت(ششن 

اصال   ر قانون25اصال  ماده ی ر4

 )میان مدت( قانون معادن 

اجرایی 

ز  

ن ارتی  

-  

 تقنینی

وزارت صمت   

وزارت جهاد 

ن  کشاورزی  سازما

 زیست محیط

صنایع و  

 معادن 

 

  .6 نرخ ارز .5

های نوسانات نرخ ارز  چالش

ثباتی در قیمت از جمله بی

مواد اولیه، باال رفتن 

های تولید، افزایش هزینه

قیمت تمام شده محصوالت 

کاهش و همچنین  

کنندگان  پذیری تولیدرقابت

داخلی در برابر رقبای 

 ای و خارجیمنطقه

رسمی  فیرکاهش شکاف بین نرخ ارز 

 مدت()کوتاهو ارز نیمایی 

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

 بان  مرکزی 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی 

 اقتصادی

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

استانداری و 

اداره کل اقتصاد  

و دارایی و  

شورای 

هماهنکی بان   

های دولتی و  

 خصوصی 

  کمبود ارز با نرخ نیمایی 

ایجاد خسارت برای 

 خش خصوصی پیمانکاران ب

تسریع در اصال  تعدیل قراردادها  

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

سازمان برنامه و  

 بودجه 
 اقتصادی

 

رویه و ناصحیح استفاده بی

 های بازرگانی از کارت

د در های موجواصال  رویه 

های بازرگانی  سنجی کارتاعتبار

 مدت()کوتاه

اجرایی 

ز  

 ن ارتی 

اتا  بازرگانی  

صنایع  معادن   

بازرگانی و  

صنایع و  

 معادن 
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 کشاورزی ایران 

  .7 امور گمرکی .6

عدم ویرایش ارزش کاالهای 

   TSCدرج شده در سامانه

 مدت درکوتاه 

.تسریع در ارزشگذاری مجدد جهت 1

 مدت( وتاه)کبازبینی ارزش کاالها  

. اصال  فرایند تعیین ارزش در 2

  و آن تسهیل هدف  با   TSCسامانه

 قبوه دمورر قیمتی  بازه تعیین

 مدت()کوتاه

 اجرایی 
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن 

معاونت  

هماهنکی  

اقتصادی 

استانداری و 

اداره کل اقتصاد  

 و دارایی

عدم وجود ارزش برخی 

یژه کاالهای با کاالها به و

 TSCفناوری باال در سامانه  

 80به دلیل شمول تا فصل  

کتاب مقررات صادرات و 

 در سامانه   واردات

اصال  فرایند تعیین ارزش با هدف 

تسریع در تعیین ارزش کاالها  

 مدت()کوتاه

 اجرایی 
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن 

 

بر کاالهای پروسه زمان

تی خریداری شده با واردا

 ارز نیمایی و... 

تسهیل و تسریع در فرایند ترخیص 

 مدت()کوتاهکلیه کاالها  
 ایی اجر

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

 اقتصادی 

صنایع و  

 معادن 

 

قطع شدن سامانه جامع 

 امور گمرکی

رفع مشکالت سامانه جامع امور  

 مدت()کوتاهگمرکی 
 اجرایی 

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

 تصادی اق

صنایع و  

 معادن 

 

بروزرسانی ارزش کاالهای 

 صادراتی در گمرک 

روزرسانی  تعریف سیستن جامع به

ارزش کاالهای صادراتی با مشورت 

صادرکنندگان و ن ارت وزارت صمت 

 مدت()کوتاه

 اجرایی 
وزارت صمت   

 گمرک

اقتصادی   

ویژه حمایت  

 از تولید ملی 

 

تعرفه گمرکی و ورودی مواد 

 رفی اولیه و مص

اصال  تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه 

و مصرفی مورد نیاز تولیدکنندگان 

مت داخلی با ن ارت وزارت ص

 مدت()کوتاه

 اجرایی 
وزارت صمت   

 گمرک

صنایع و  

معادن   

 اقتصادی

 

 زا حذف عوامل رانت

سازی نرخ ارز  اصال  قیمت یکسان

های انرژی  کنتره مرزها  حامل

 مدت()میان

اجرایی 

ز  

 ی ن ارت

بان  مرکزی   

وزارت صمت  ستاد 

تن ین بازار  وزارت 

 نفت  گمرک 

اقتصادی   

صنایع و  

معادن  ویژه  

یت از حما

تولید ملی   

 انرژی 

 

صادرات بدون بازگشت ارز و 

های بازرگانی معضل کارت

صادرات صرفاً توسط تولیدکننده یا  

نمایندگان رسمی آنان به صورت 
 اجرایی 

بان  مرکزی   

وزارت صمت   

اقتصادی   

صنایع و  
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 صنعت پتروشیمی ر راهکارهایی برای جهش تولید د

 معادن  گمرک مدت()کوتاهکنسرسیوم  بار مصرف یک

رصد تجارت کاالهای 

آمریکا به تحریمی توسط 

دلیل سیستم شفاف ثبت 

 سفارش

عدم آشکارسازی عمومی سامانه ثبت 

سفارش و ورود و خرو  کاالهای  

تحریمی به کشور و ثبت و ن ارت 

 مدت()کوتاهتوسط وزارت صمت 

 اجرایی 

ر جلسات تصویب د

سران قوا  وزارت 

 صمت  گمرک

 اقتصادی
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 راهکار  شچال
نوع  

 اقدام 

 دستگاه اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس شورای 

 اسالمی 

دستگاه   

مربوطه 

در استان  

 خوزستان 

   .2 تأمین مواد اولیه  .1

کمبود مواد اولیه 

صنایع 

ی دستپایین

 پتروشیمی 

ر افزایش کف عرضه برای محصوالت ُمرتنش  1

های نساجی  شیمیایی و  یملی مرومیلن گرید

ن  دو اتیل هگزانوه  ملی اتیلن ترفتاالت و  فیل

 اسید استی ر 

اجرایی ز 

 مدت کوتاه
 صنایع و معادن  وزارت نفت 

معاونت   

هماهنکی  

اقتصادی 

استانداری 

و اداره کل  

اقتصاد و  

 دارایی

های ُمرتقاضا  ریت عرضه من ن گریدر مدی2

 های متروشیمیتوسط شرکت 

اجرایی ز 

 مدت کوتاه
 معادن  صنایع و وزارت نفت 

  

یا  از طریو ها در سایت بهینر اصال  رویه3

های مالی  مصرف بر   لیست  تحلیل صورت 

افزوده حداقل برای بیمه  مالیات بر ارزش

 محصوالت ُمرتنش

اجرایی ز 

 مدت کوتاه
 صنایع و معادن  رت صمت وزا

  

ر همکاری وزارت صمت در ثبت سفارش 4

دستی نمواد افزودنی مورد نیاز صنایع مایی 

 متروشیمی

اجرایی ز 

 مدت کوتاه
 صنایع و معادن  وزارت صمت 

  

های استراتژی   ر مشخص شدن نیاز دستگاه5

که مشموه خرید خار  از بورآ هستند و  

 ن ارت بر فرایند مصرف آنها 

رتی ز  ن ا

 مدت میان

 وزارت دفاع

 وزارت بهداشت 

 وزارت نفت 

 صنایع و معادن 

  

ن تجاری و مالیاتی  ر اصال  ابعاد مختلف رژی6

های صادراتی و  جهت کاهش تدریجی مشو  

های مالیاتی برای صادرات مواد مایه  معافیت

 شیمیایی

اجرایی ز 

 مدت کوتاه

وزارت صمت  وزارت 

امور اقتصادی و  

 ت نفتدارایی  وزار

 صنایع و معادن  

 اقتصادی 

 انرژی 

  

های متروشیمی ر بازنگری برنامه توسعه طر 7

متناسب با نیاز صنایع داخل وزارت نفت 

ها و تخفیف بیشتر برای  یتوسعه متروماالیشگاه

 های مایعر خوراک

ن ارتی ز  

 مدت بلند
 صنایع و معادن  وزارت نفت 

  

نعت ر ضرورت ایجاد نهاد رگوالتوری در ص8

 متروشیمی کشور 

اجرایی ز 

 مدت میان
 وزارت نفت 

 صنایع و معادن  

 انرژی 
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   .3 امور گمرکی .2

ودن مخدوش ب

ارزش پایه 

محصوالت 

 صادراتی

های مایه محصوالت منابو  اصال  کامل ارزش

 با ارزش تجاری محصوالت در گمرک

اجرایی ز 

 مدت کوتاه
 صنایع و معادن  گمرک

  

  .5  .4 وکارفضای کسب .3

بودن  هدفمند ن

های سیاست 

 حمایتی

های همسایه و استفاده از  ر نفوذ در بازار1

ای ترجیحی به ه ابزارهای مناسب مانند تعرفه

 نفع محصوالت صنعتی کشور 

ساخته به  ر صادرات محصوالت نیمه 2

های همسایه و تکمیل مرحله ساخت در کشور 

 کشور مقصد

اجرایی ز 

 مدت کوتاه

وزارت  -وزارت صمت

 امور خارجه 

 تصادی اق

 صنایع و معادن 

  

ایجاد ظرفیت 

بیش از نیاز 

 داخل 

 های صنعتیر توسعه خوشه 1

 جوزهای صنعتی ر سازماندهی م2

اجرایی ز 

 مدت کوتاه
 صنایع و معادن  وزارت صمت 

  


