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 مسئله درجه اول کشوربیانات مقام معظم رهبری برای جهش تولید : 

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

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

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

 دار. نظاممسئله اولو ّ 

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

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

ا اا  مساااج ل جاازو     ر زی بشااودبرنامااهبا ساادس مااورد توجّااه گاارار بریاارد و باارای ا ههااا 

   ."ی اوّل نظام اد دار و درجهمساج  اولو ّ 

 اددقالل اگدصادی 

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

نراارار مل تولیااد ملااس  ااه  ننیریاارد  و اگاار تولیااد ملااس  ااه  نرر اا ل   ا رانااس ارداارام

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

ی اگدصاااد ندوانساا   ااودم تصاانیم بریاارد  عهااس در مساائله -ای تحقاا  پیاادا نهاارد جامعااه

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

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

نیس   تا  ک کشور اگدصاااد  ااود را گااوی نههاادل پا اادار نههاادل مدهااس بااه  ااود نههاادل مساادق  

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

 متاثیر تولید در زندگس مرد

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

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

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

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

  ."زندگس. مردم اثر بررارد
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شناسنامه گزارش 
 

 نام گزارش
کشاورزی و خدمات( استان برنامه عملیاتی جهش تولید )صنعت، 

 1399خوزستان سال 

دستگاه سفارش دهنده  

 گزارش 
 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان

 گذاری استانداری خوزستانکل جذب و حمایت از سرمایهاداره 

 زارش گ مجری
 نمایندگی خوزستان   –سازمان مدیریت صنعتی

 زاده  دکتر یداله مهرعلی

تهیه کننده  همکاران 

 گزارش 

بهروز پروین،  ،  ممتازان حمید  مهندس  پور،  اله اهلل هاشمی، دکتر زهرا هیبتسید لطف

رحیمی، دکتر    الهفرجدرزیان عزیزی، دکتر  عبدالهادی  دکتر  دکتر مسعود خداپناه،  

  کتردکتر نسیم منجزی، دنیری،  حمید  حسیبی، دکتر  پیمان    دکتر ابراهیم منصورنژاد،  

بابک مختاری،    دکتر مهدی قمشی،   ،دکتر مصطفی اسکندریناجی عبیاوی،   دکتر 

مهندس احسان  دکتر حسین ولی عیدی،  دکتر مهرداد نامداری،  دکتر مجید گودرزی،  

پور کرتیانی، دکتر  ،  مقدس  شهبازی  کایدفرعلویسیدعلی    دکتر  فاطمه  علی  نی،  ا، 

 / مهندس احمد هرمز

اصلی  های اجرایی دستگاه

 تهیه کننده گزارش 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان  

 سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان   

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز   
 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان  

 خوزستان اداراه کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان  

 اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان  

 اتاق اصناف اهواز  

 پارک علم و فناوری استان خوزستان  

های دستگاه 

همکاری کننده  

 در تدوین گزارش 

 موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی کارون   

 شرکت گسترش مدیریت صنعتی نگین جاوید فرتاک  

 خوزستان شرکت دانش بنیان شبکه گستران جندی شاپور  

 20/05/1399 تاریخ تدوین گزارش:  

 584 تعداد صفحه 

 های کلیدی واژه

  ، صنعت، کشاورزی،  اقتصاد مقاومتیجهش تولید، تحریم اقتصادی، بیماری کرونا،  

 ، خوزستانخدمات
 



 

 فهرست مطالب گزارش 

 

 صفحه مطالب

 1 فصل نخست : کلیات و شناخت پروژه 

وضدع موجدود   لیدشدناخت و تحل  ه،یدمطالعدات پا)    هیدچشدم اندداز اول  نیتددوفصل دوم:  

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

24 

 ، کشداورزی و خددماتاهدداف کد ن توسدعه بخدش صدنعت و معددن  نیتددوفصل سوم :  

 1399سال 

107 

 118 برنامه عملیاتی جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت

 118 1399سال  صنعت، معدن و تجارتبرنامه عملیاتی در بخش فصل چهارم:گزارش 

 214 کشاورزیبخش برنامه عملیاتی جهش تولید 

 214 1399سال  کشاورزیبرنامه عملیاتی در بخش فصل پنجم:گزارش 

 276 خدمات برنامه عملیاتی جهش تولید بخش 

:  برنامدده عملیدداتی جهددش تولیددد بخددش خدددمات: امددور اقتصددادی و مالیدداتی 6.1فصددل 

 )تامین مالی، سدرمایه گدذاری، تجدارت خدارجی، مولدد سدازی دارایدی( اسدتان خوزسدتان

 1399سال 

276 

: برنامه عملیداتی جهدش تولیدد بخدش خددمات: برنامده عملیداتی جهدش تولیدد 6.2  فصل

 1399در راه و شهرسازی استان خوزستان سال 

303 

میددراث فرهنگددی، : برنامدده عملیدداتی جهددش تولیددد در بخددش خدددمات: 6.3فصددل 

 1399استان خوزستان سال  دستیگردشگری و صنایع

412 

حدوزه  برنامده عملیداتی در: : برنامده عملیداتی جهدش تولیدد در بخدش خددمات 6.4فصل  

 1399کسب و کار استان خوزستان سال 

428 

: برنامدده عملیدداتی جهددش تولیددد  بخددش خدددمات : برنامدده عملیدداتی جهددش 6.5فصددل 

 1399تولید بخش اصناف )تولیدی/توزیعی/خدماتی /فنی( استان خوزستان سال 

475 

برنامدده عملیدداتی جهددش برنامدده عملیدداتی جهددش تولیددد بخددش خدددمات :  :6.6فصددل 

 1399 سال های دانش بنیان استان خوزستانتولید پارک علم و فناوری و شرکت

509 

هاا و برناماه رحارم عملیااتی جهاش تولیاد : جما  فصل هفتم: محورها، پروژه 

تولیاد اساتان هاای جهاش هاای پیشانهادی بار اساال اولویاتبندی برناماه

 1399خوزستان سال 

530 

 567 فهرست منابع مورد استفاده گزارش 
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 پیشگفتار استاندار خوزستان 

ندام گدذار شدد. در ایدن راسدتا   سدال ججهدش تولیدد را    1399سدال  مقام معظم رهبدری  با تدبیر  

و مددددیران فعدددابن بخدددش خصوصدددی بنگاههدددای تولیددددی و مأموریدددت قدددوای سددده گانددده و تمرکدددز 

توسدعه متدوازن و پایددار، مسدتلزم تعامدل   را بده تحقدا ایدن شدعار معطدوف کردندد.دستگاههای اجرایدی  

هددا و اسددتان خوزسددتان بددا همدده  رفیددتمنطقددی سدده عامددل اساسددی اجتمدداا، محددیس و اقتصدداد اسددت. 

سدالی   1399اسدت. زیدرا سدال    1399ای عملیداتی بدرای سدال  هدای خدود نیازمندد تددوین برنامدهقابلیت

برنامده عملیداتی جهددش تولیدد خوزسدتان متدانر از چندد مسدداله مهدم بدین المللدی، ملددی، خدا  اسدت و 

عرضده کابهدا و   شیباعد  افدزا   د ید.جهدش تول  های صدنعت ، کشداورزی و خددمات اسدت.استانی و بخش

رونددا  شیافددزا تیددال و کدداهش نددرر تددورم و در نهااشددت  شیدو انددر افددزا یگددردد کدده دارا یخدددمات مدد

 باشد.  یم یو رفاه اجتماع یاقتصاد

هدای خصوصدی خواسدته شدد بدرای تحقدا منویدات مقدام بر این اسداس از دسدتگاههای اجرایدی و بخدش

گددزارش جهددش ،معظددم رهبددری، ت ییددر و تحددول در سدداختار تحددولی کسددب و کددار و تولیدددی اسددتان 

بخددش عمددده اقتصددادی صددنعت، کشدداورزی و خدددمات تهیدده و بددرای اجددرا در تولیدددی اسددتان در سدده 

 اختیار دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی گذاشته شود.

از همدده در اینجددا ضددمن سددقاس و قدددردانی از زحمددات همدده دسددت اندددرکاران تدددوین اایددن گددزارش، 

هددای ران و اتدداقفعددابن بخددش خصوصددی، مدددیران دسددتگاههای اجرایددی، فرمانددداران، بخشددداران، دهیددا

، خاندده صددنعت، معدددن و تجددارت، دانشددگاهها و اهددواز بازرگددانی اهددواز، آبددادان و خرمشددهر، اتدداق اصددناف

داشددته خواسددته  مشددارکتبددابخس سددازمان مدددیریت صددنعتی خوزسددتان کدده در تدددوین ایددن گددزارش 

 شود در اجرا و نظارت و ارزیابی آن اهتمام ویژه داشته باشند. می

الهدی بتدوانیم در سدال جهدش تولیدد بدا انسدجام و همداهنگی و برنامده محدوری موجبدات   انشاهلل به فضل

 .تحول و جهش و خیزش اقتصادی در استان فراهم گردد

 

 دکتر غالمرضا شریعتی 

 استاندار خوزستان 

 1399 شهریور
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 مقدمه معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان 

مقددام معظددم رهبددری بددا و منویددات  1399در راسددتای تحقددا اهددداف شددعار سددال گددزارش حاضددر 

هددای عملیدداتی در سدده بخددش عمددده برنامدده فعالیددت تدددوین شددده اسددت. ا نددام ججهددش تولیددد  بدد نامگذاری سددال  

  738و  برنامدده 146محددور اصددلی،  13و در قالددب  "خدددماتصددنعت، کشدداورزی و  "اقتصددادی اسددتان یعنددی 

کددل منددابع مددورد نیدداز از بخددش   %62میلیددارد ریددال کدده  149311طددرع عملیدداتی و اعتبدداری بددال  بددر  پددرو ه /

 تدوین شده است.   ،خصوصی تامین خواهد شد

 شده است: ریزی به شرع زیر برنامهبینی شده برای جهش تولید  پیش  هایدر این گزارش فعالیت

طراحددی برنامدده عملیدداتی جهددش تولیددد اسددتان بدده تفکیددک سدده بخددش عمددده اقتصددادی صددنعت،  .1

ارتبدداب بددین اهددداف اسددناد بابدسددتی ماننددد سددند برنامدده ششددم،   برقددراریبددا هدددف  کشاورزی و خدمات  

-خددشسند اقتصدداد مقدداومتی، سددند اشددت ال فراگیددر، سددند مقابلدده بددا بیمدداری کرونددا و برنامدده عملیدداتی ب

 های مختلف اقتصادی کشور و استان خوزستان  

و بنکاههددای  هددای اصددلی اقتصددادرفددع چالش در راسددتای کدداهش و یدداهددای _جهددت گیددری برنامدده .2

 استان    تولیدی

هددای ملددی و دسددتگاههای اسددتانی بددرای هددای عملیدداتی کدده در سددط  وزارتایجدداد انسددجام بددین برنامدده .3

بتددوان در اسددتان خوزسددتان بددا همدداهنگی و وحدددت رویدده ابدد ش شددده تددا    1399جهش تولیدی در سددال  

 های دستگاهها را در مسیر جهش تولید هدایت کرد.برنامه

 استان خوزستان   1399نابع مالی، مادی و انسانی مورد نیاز جهش تولید در سال  مشناسایی   .4

ماهدده از نظددارت و کنتددرل مراحددل اجرایددی آن توسددس دسددتگاههای مسددرول اسددتانی و ارا دده گددزارش سدده  .5

 هاپیشرفت فعالیت

ارزیابی تددانیر برنامدده عملیدداتی تدددوین شددده بددر جهددش تولیددد در اسددتان خوزسددتان و شناسددایی مسددتمر  .6

 ها و موانع و ارا ه راهکارهای بهبود آن چالش

 نمایندددگی -ازمان مدددیریت صددنعتیویژه سدد و بدد مدددیران دسددتگاههای اجرایددی و بخددش هددای خصوصددی از همدده 

رود همدده مدددیران اری مددی نمدداییم. انتظددار مددیذسددقاس گدد ین ایددن گددزارش فعالیددت داشددته  خوزستان کدده در تدددو

 داشته باشند.این برنامه عملیاتی  اجرا و نظارت و ارزیابی  اهتمام خاصی در  

در سددال جهددش تولیددد بددا امیدواریم با الهددام از عنایددت حددا تعددالی، و همکدداری و مسدداعدت همدده مدددیران اسددتان  

 برای تحول و توسعه اقتصادی استان اقدامات اساسی انجام دهیم.و برنامه محوری وحدت و هماهنگی  

 

 زادهنوراله حسن

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان 

 1399 شهریور


