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 وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خوزستان 

 

 مقدمه 

اسدت   اصدول و الزامدان نهدادی رشدد اقتصدادی رایددار رشدد اقتصدادی و جهدو تولیدد مسدتلزق اسدتقرار

کنددونی بددرای بقددا و رشددد  اقتصددادی  مسددتلزق تعامددل بددا اقتصدداد بددی  الملددل و  زیددرا در محددیا رقددابتی

الزامددان اسددت   در زمیندده رددذیری رفتارهددا بینیتضددمی  وقددول مال یددت، اسددتح اق قراردادهددا، و ریو

:بده همدان "رویدا"و  "توانمندد "بخدو خصوصدی  ، توانمندد "و  "معتبدر"نظداق و مراندی  در ووزه  نهادی

آور اسددت، رفتددار بخددو گیددری از ابزارهددای الددزاقماهیددت کددار دولددت، نیازمنددد اقتدددار و بهرهمیددزان کدده 

رشددد اقتصددادی از دل بنگدداه اقتصددادی زیددرا   .هددای آزاد اسددتخصوصددی نیددز مبتنددی بددر انگیددزه و انتخا 

هددای یبیعددی سددود محددور و در فضددای رقددابتی، در بهتددری  آیددد کدده عمل ددرد آن بددا انگیزهبیددرون می

گیدرد  هرهده اقتصداد از اید  دو ویفگدی فاصدله بگیدرد، از رشدد رایددار اقتصدادی دورتدر قدرار میوضعیت  

شدود کده یدا مال یدت هدایی ییدر از سدود، در شدرایطی محقد  میشود  عمل رد بنگاه مبتنی بدر انگیزهمی

گیددری از رانددت، تحقدد  ایدد  اهدددا  را ییرخصوصددی بددر بنگدداه ودداکا باشددد یددا بخددو خصوصددی بددا بهره

داری بطدور کامدل تواندد بده رشدد رایددار دسدت ریددا کندد کده بنگداهیری کند  اقتصاد در صدورتی میریگ 

 .به عهده بخو خصوصی باشد 

تعامل  ،  اقتصاد کالن  "با ثبان"محیا  نیازمند یک     اصول و الزامان نهادی رشد اقتصادی رایدار استقرار

مطلو  سرمایه انسانی و ب ارگیری   "تخصیص"و    "تجهیز ،   "کارا"تامی  مالی ،  با جهان  "متوازن"و    "رایدار"

سه کانال  از  ا ست   فقدان هنی  الزاماتی    "متوازن"محیا زیست  ،  مقابله با فقر  "موثر "نظاق   ،  دانو در اقتصاد

از : از    اصلی، که به ی دیگر مرتبا هستند، بر بخو وقیقی اقتصادی استان تاثیر گذاشته است که عبارتتد 

کانال بحران ارزی، از کانال افزایو ناایمینانی و ریسک های سرمایه گذاری، و از کانال محدودیت های تجاری  

استان خوزستان با توجه به ظرفیت های بندری، راه آه ،  و اگر ابعاد و اثران آنها بررسی و شناسایی گردد  

کشور های عربی و بویفه ارتباط زمینی با کشور عرال  تر ارتباط با  مهواریمایی، کشاورزی، صنعتی و از همه مه

 شرایا مناسبی برای تصمیا گیری در مقابل فشار تحریا ها خواهد داشت 
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 گزارش  واالتس

 در ای  گزارش سواالن اساسی زیر مطرح شدند:

سهم استتان از اقتصتاد ملتی و تتاثیر یتذیری ستاختار اقتصتادی استتان از مع ت ت  

 اقتصاد ملی چیست؟

در ست  شتاخ  هتای کلیتدی اقتصتادی استتان نستیی و    هایمزیتبررسی و وضعیت   

 چگون  است؟ بخش صنعت، کشاورزی و خدمات 

هتای عملیتاتی هتا و برنامت در مدل جهش تولید استان خوزستان چ  محورهتا، یترو    

 ؟قابلیت اجرایی شدن دارند

 

 تصویری کلی از استان خوزستان 

 

در جنددو  یربددی شهرسددتان  27کیلددومتر مربدد  و  64236 اسددتان خوزسددتان بددا مسدداوتی ودددود

ایران واق  شده است  ای  استان از شدمال یربدی بدا اسدتان ایدالق، از شدمال بدا اسدتان لرسدتان، از شدمال 

های ههارمحددال و بختیدداری و کهگیلویدده و بویراومدددب از جنددو  بددا خلددی  شددرقی و شددرل بددا اسددتان

مدرز اسدت  شدمال و شدرل خوزسدتان را یدر  بدا کشدور عدرال هافارس، از جندو  شدرل بدا بوشدهر و از  

یابددد، سلسددله جبددال زاگددرس فراگرفتدده اسددت کدده ارتجاعددان آن در جهددت جنددو  یربددی کدداهو می

شددود  اسددتان خوزسددتان را از تر بدده صددورن تادده ماهورهددایی نمایددان مییوری کدده در نددواوی جنددوبیبدده

 ای تقسیا کرد نی و جلگهتوان به دو منطقه کوهستانظر رستی و بلندی می

جمعیددت اسددتان خوزسددتان  1395بددر رایدده نتددای  نهددایی سرشددماری عمددومی نجددوس و مسدد   

از جملدده عوامددل مهمددی کدده سددبب شناسددایی یددک اسددتان و میددزان اسددت  نجددر بوده 4711000

تاثیرگدذاری و تاثیررددذیری آن در اقتصداد کشددور میشددود، میدزان نددرت مشددارکت اقتصدادی، نددرت اشددت ال، 

رت بی اری و شداخص هدای مربدوط بده آنهدا میباشدد در ادامده مطلدب آمداری کده توسدا معاوندت امدور ن

-اقتصددادی و توسددعه مندداب  انسددانی اسددتانداری خوزسددتان توسددا متخصصددان و کارشناسددان خبددره جمدد 

تدا شدو ماهده نخسدت   1394آوری شدده مربدوط بده سدالهای  آوری شده است ارائه میشدود  آآمدار جمد 

باشددد   همینددی  در ادامدده مطلددب ارزش تولیددد ناخددالص داخلددی اسددتان بددا اوتسددا   می 1397سددال 

   139۸زاده و هم اران، آمهرعلی    نجت و بدون اوتسا  نجت آورده شده است 

استان خوزسدتان دارای ویفگدی هدای خاصدی اسدت کده در کمتدر اسدتانی از کشدور هندی  ویفگدی هدای 

گردیدده تدا اسدتان خوزسدتان متمدایز از سدایر اسدتان هدا موجود مدی باشدد و همدی  ویفگدی هدا عداملی  

دیددده شددود و فرصددت هددای مناسددبی را فددراها آورده تددا سددرمایه گددذاران اعددا از داخلددی و خددارجی بددرای 
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گذاری از ای  فرصدت هدا اسدتجاده نمایندد کده در اید  خصدوا مدی تدوان بده مدوارد  یدل اشداره سرمایه

 نمود

  مناب  عظیا نجت و گار آرتبه اول -1

 تاسیسان فوالدی و  و  آه  -2

 وجود کشت و صنعت های مختلف -3

 وجود رودخانه های رر آ  کارون، کرخه، دز، زهره، مارون و جراوی  -4

 دسترسی به آ  های آزاد و بی  المللی-5

 وجود ام انان زیربنائی -6

 همجواری خوزستان با بازارهای مصر  جهانی آکشورهای واشیه خلی  فارس  -7

 کشاورزی آیک سوق آ  های جاری کشور  -۸

تولیددد خرمددا آاسددتان خوزسددتان بزرگتددری  تولیدکننددده خرمددا در سددطو کشددور و ظرفیددت تولیددد  -9

 ت  دارا می باشد   120000معادل 

 وجود زمی  های الزق در خصوا ررورش ماهی و میگو -10

هددزار سددال قبددل از  10صددنعت توریسددا و گردشددگری آدارا بددودن آثدداری بددا قدددمت بددیو از  -11

 میالد مسیو 

 خرمشهر  -سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند آآبادان -12

 منطقه آزاد اروند در شمال یربی خلی  فارس  -13
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 عوامل تاثیر گذار بر موقعیت کنونی خوزستانتحلیلی از  

 

گجتده وسدعه رایددار خوزسدتان بایدد  در جم  بندی کلی از سه سوال اساسدی مدرتبا بدا جهدو تولیدد و ت

 : شود

برابدر بدر اقتصداد خوزسدتان تداثیر  5 1نسدبت بده دیگدر اسدتانهای  کشدور  ابعداد  و ودوزه هدای تحریمدی .1

اسدتان خوزسدتان در کوتداه جهدو اقتصدادی  گدذاری بدر  منجی برجای گذاشته اسدت  و اید  میدزان تداثیر

نمایددانی و بلنددد مدددن در هددر کددداق از بخددو هددای صددنعت، کشدداورزی و خدددمان  مدددن، میانمدددن

 بیشتری خواهد داشت 

هددای بددزرو کشددور در وددوزه فعالیددت شددرکت منددای  نجتخیددز جنددو  و یددرح  گددذاریمجموعدده سددرمایه .2

های توسعه نجتدی جدیدد خوزسدتان، یدرح هدای رتروشدیمی خوزسدتان، یدرح هدای فدوالدی خوزسدتان 

هزاره تدداری کشدداورزی خوزسددتان، یددرح هددای توسددعه نیشدد ر خوزسددتان ، یددرح هددای  550،یددرح 

و نقددل آدریددایی، زمنیددی، هددوایی و ریلددی ،   توسددعه  معددادن بددویفه سددیمان ، یددرح هددای توسددعه ومددل

یددرح هددای توسددعه مسدد   خوزسددتان ، منطقدده آزاد تجدداری ارونددد ، دانشددگاهها و رددار  علددا و فندداوری 

بدده دلیددل عدددق انسددجاق و ی اددارهگی در تدددوی  راهبردهددای توسددعه بددرای اسددتان خوزسددتان متاسددجانه 

ادی، بی داری و اشدت ال، ندابرابری درآمددی، هدای اقتصداثران مخربی بدر توسدعه رایددار اسدتان در عرصده

هزیندده، آسددیب هددای شدددید زیسددت محیطددی،  -اوسدداس تبعددیق، فقددر گسددترده، عدددق تددوازن درآمددد 

 منطقه ای در استان ایجاد کرده است -مهاجرن گسترده نخبگان از استان و نابرابری شهری

بخشددی نگددری  در مدددل توسددعه اسددتان خوزسددتان بدده منظددور جهددو تولیددد متاسددجانه بدده دلیددل .3

دستگاههای ملی نتوانسدته اندد بدا روی دردی جدام ، منسدجا و هددایت شدده بده رابطده نظداق دار بخدو 

 . های ریشرو، و اولویت های اقتصاد مقاومتی و تحریا توجه نمایند 

 های راهبردی زیر ارائه شده است  بر ای  اساس توصیه

برنامه تدوی  شده در زمینه جهو تولید برای مقابله  سرعت عمل و دقت الزق در بررسی و تحلیل ابعاد مختلف   .1

های بخشی و توجه و دقت علمی الزق در بررسی ابعاد و ریامدهای  مساله تحریا ها با هماهنگی سیاستبا  

 جانبی تصمیمان

   اف ار عمومی در اتخا  تصمیمانتعامل و گجتگو و بیان واقعیت ها به مردق و در نظر گرفت .2

استان خوزستان که   .3 اقتصادی  از    5 1بازنگری ساختار  آن  ت ییر  و  از متوسا کشور دولتی است  برابر بیو 

از ساختار و ماموریت های ملی تلجیقی  به ترکیب و  بر اساس شواهد استانی ضرری است     -ساختاری ملی 

نجت، گاز و رتروشیمی است، اما ای  ووزه کمتر از رن  درصد  درصد اقتصاد کشور در بخو    65موجود ودودا،  

است کرده  رف   را  خوزستان  اشت ال  گونهمش ل  به  استان  گذشته  شرایا  برنامه   عمده  ای  که  شده  ریزی 

زستان  هستند  هنی  ساختار ملی موجب گردیده که خو شده برای استان در سطو ملی  های تعریف مأموریت 
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باشد اما عمال با مش الن زیادی بویفه بی اری باال  ا در تولید ناخالص داخلی کشور  دومی  استان از نظر سه

های استان از مأموریت   های مقابله با تحریا،در برنامه  روبرو گردد اصالح هنی  ساختاری مستلزق آن است تا   

ی بازنگری هنی  ساختاری  برااستانی ت ییر داده شد     -های ملی  های صرفاً ملی به تلجیقی از مأموریتمأموریت 

رکیب موجود را یی یک برنامه درازمدن ت ییر داده و ای  ساختار را که  تاقتصاد استان باید اهمیت دارد تا  

که موجب رشد و توسعه بخو خصوصی در    اصالح کرده برابر بیو از متوسا کشور دولتی است،    5 1ودود  

های اقتصادی استان نشان دهد  البته اجرای ای   خصخوزستان شده و نتیجه خود را در وضعیت رایدارتر شا

شودب زیرا وجود قوانی  و ساختارهایی یی  برنامه در درازمدن مم   است و ظر  ی ی، دو سال انجاق نمی 

طالعان  در هنی  شرایطی اولویت دارد تا مسال، منجر به ایجاد شرایا فعلی در استان شده است    50بیو از 

ستانده و تحلیل روابا    -ها و ارتباط بی  بخشی از یری  جدول داده  ظرفیت بخوت میلی برای شناسایی  

در قالب زنجیره ارزش تولید،  انجاق شده است    های گذشته  که سال  های مختلف اقتصادی استانبی  بخو 

دستی اسناد باالبر اساس  ی ی از راه ارهای  اصلی آن است تا     زنجیره تامی  نظاق رشتیبانی بازیراوی شود  

سند راهبردی توسعه اقتصادی استان به تج یک شهرستان و    ملی و استانی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

    گردد آماده و تدوی    بازبینی، هابر اساس مزیت 

 به عنوان وزیر، یا معاون رئیس جمهور یا استانداری ویفه ارتقای جایگاه استاندار  .4

 هیئت مدیره منطقه ویفه اقتصادی ماهشهر و منطقه آزاد اروند انتصا  استاندار به عنوان رئیس  .5

 اعطای اختیاران به استان در زمینه بازارهای مالی، سرمایه و بیمه، و انتقال بیمه شرکت های بزرو به استان  .6

 های استان به عنوان محور توسعه استان خوزستان  مسئولیت رذیری شرکت ملی منای  نجتخیز و رتروشیمی  .7

شناسایی و ساماندهی نیروهای  و  در ووزه مدیریت نیروی انسانی  اق مدیریت مناب  انسانی استان  اصالح نظ .8

های اجرایی ساماندهی  بر اساس آن نیروهای ناکارآمد در دستگاهاست تا  های اجرایی استان  ناکارآمد دستگاه

 شوند  می 

 ریرامونی های توسعه منای  های توسعه شهری به عنوان ریشرانومایت از کانون .9

 های زیربنایی توسعه شب ه .10

 توسعه بازارهای استان .11

 وجظ و صیانت از محیا زیست در مقابل توسعه کمی صنای  بزرو وابسته به نجت و رتروشیمی .12

نباید منتظر تضمی  ارورا در مسیر بازگشت  هم اری و تعامل بخو دولتی و بخو خصوصی استان   .13

های خالقانه به بخو  تواند با ارائه ایده دل خوش کند، ای  بخو می ها باشد و نباید تنها به ای  تضمی   تحریا 

  دولت   راه   ای   در   ها داشته باشد المللی بخو فوالد در زمان تحریا هایی در جهت ادامه ویان بی دولتی تالش 

  انتقال  و  هاایده   ای   از  استقبال  با  تواند می   دولت  واق    در   بینانمی   خالل   و   رردازایده  خصوصی   بخو   اندازه  به   را

 دوستانمان  و   متحدان  اتجال  به   جدید   دوره   در   بتوانیا  باید    بردارد  جلو   به   رو   قدمی  کنندهمذاکره   تیا   توسا   آنها

سهیا شویا،   کشورهای منطقه های صادراتی فوالد را روی آنها داریا باگذاری هایی که هد شرکت سهاق در

ها ها هست، در  ای  روند که البته در ای  بحث، تنها روی فوالد است قابل تعمیا و گسترش به بقیه ووزه 

 د کنهای داخلی خودمان می واق  ای  روند روندی است که ای  کشورها را وارد ریسک سود و ضرر شرکت 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
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کمبود نقدینگی،مش الن  ررسی وضعیت کنونی تولید و صادران شرکت های استانی مسائلی مانند  در ب .14

اولیه، مواد  قاهال کاال، عدق    فرسودگی ماشی  آالن و ت نولوژی،   تأمی   رویه  بی  افزایو  ارز،  نرت  نوسانان 

 ل واودهای تولیدی  را می توان مهمتری  مش  و اهلیت تولید کنندگان  معوقان بان ی  ومایت دولت از تولید، 

و  ی ی از ای  مش الن و هالو ها در مسیر تولید، موضوع بروکراسی ریییده اداری شاید بتوان گجت  .دانست

باشد   دولتی  اجرایی  دستگاههای  سیستا  های  .لختی  شرکت  تولیدان  سطو  ارتقای  و  تولید  رون   برای 

 خوزستانی نیاز است موضوع در سه ووزه مختلف بررسی شود   

خو توسعه روستایی ضررون دارد برنامه کنونی مصو  شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در ب  .15

   استان به اجرا گذاشته شود 

تثبیت و  افزایو توان اقتصادی ساکنی  و  ای برای  برنامه در ووزه منای  واشیه نشی  ررداخت  به   .16

    نیازمند توجه ویفه استویفه در کالنشهر اهواز ای شهرها به توسعه منای  واشیه 

 ضرورن دارد  های استانی به تسهیالن  تش یل شورای رول و اعتبار استانی برای مدیریت میزان سارده .17

ی مانند  به یور کلی بانک ها با هالو هایی متعددی روبرو هستند   مش الت  اصالح نظاق بان ی استان .18

تعیی  متمرکز نرت سود بان ی تسوط شورای رول و اعتبار، تسلا سیاست های های مالی بر سیاست های  

رولی به دلیل وابستگی زیاد دوان به درامد ناشی از نجت، رشد و گسترش موسسان مالی ییر مجاز در سال  

تنگناهای اعتباری شده که عمدتا   های گذشته  که البته االن ساماندهی شده است  ای  مش الن منجر به بروز 

ناشی از وجا زیاد مطالبان ییرجاری، مطالبان بانک ها از دولت، رکود بازار سهاق، رکود بازار امال  و مست الن  

 و     است  

این ه گجته می شود سرمایه گذاران     اصالح رفتارهای متقاضیان تسهیالن و همینی  تولید کنندگان .19

در بررسی   به ای  ووزه باید اهلیت داشته باشند یک مساله بسیار مهمی است     بخو صنعت و ورود کنندگاه 

ها و سواب  اجرایی و  تواناییضروری است  ،  و دستگاههای اجرایی مجوز دهنده    اهلیت متقاضی توسا بانک ها

ی  مجموعه یعنی    سواب  مالی متقاضی   د نگیرمدیریتی و مالی صاوب یرح برای اجرای رروژه مورد بررسی قرار 

سواب  اجرایی و مالی در خصوا ارزش   ،منقول های نقدی و منقول و ییرهای سهامدران، اعا از دارائی دارائی 

رروژه  ریالی  وجا  یرح و  و  سهامداران  ها  که  قبلی  موف   و    خوشنامی،  های  متقاضی  مالی  اعتبار  و 

ها و سواب  قبلی عوامل  های مالی در یرح نمایو میزان رشد و توسعه و ت ییران مثبت شاخص ،سهامداران

های بالقوه  توانمندی و    ایهای توسعه های گذشته برای یرح های مالی در دوره یرح و یا نمایو رشد شاخص

برداری از یک یرح توسا عوامل مختلجی  اندازی و بهره ی مطالعان، راه نیازهای فنی در یول دوره ،  و بالجعل فنی

از مش الن اساسی واودهای تولیدی نداشت  بازار فروش بوده و باید بررسی شود که   ی  یشوند   برآورده می 

  بعضی از واودهای ورش ست شده مدعی اند اگر شرکت  هه مش لی موجب عدق فروش کاالی تولیدشده است

ب  نجت و یا وجاری و یا رتروشیمی ها از آنها خرید می کردند انها ورش سته نمی شدند  در والی ه ای  مطل

ناشی از نااگاهی آنان از محیا رقابتی بازار بوده است  زیرا یک فعال اقتصادی با تدبیر نباید تماق تخا مرغ  

فروش   و  بازارسازی،  بازاریابی،  مختلف  های  گزینه  دنبال  باید  بل ه  دهد   قرار  سبد  یک  در  را  خود  های 

مالی و نقدینگی و یا ناتوانی در بازار    باشد متاسجانه مشاهده شده است بسیاری از شرکت ها که دهار مش الن 
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یابی و فروش شده به نوعی ناشی از عدق توجه به مسایل فول بوده است  ورود افراد ییرمتخصص و ناآگاه از  

وضعیت بازار باعث شده در شروع  و یا در اجرا با مش الن مختلجی مواجه شوند  بنابرای  در بررسی شرکتهای  

اگر ما به یک  بندی نماییا و بر وسب نیازی که دارند برای آنان نسخه ریییده شود  موجود باید آنها را دسته 

تولیدی که مش ل  باالیی دارد و فروش کا و مدیریت مالی ضعیف  دار استواود  توان ررداخت    و بدهی  و 

دهار  ه  در آیند تسهیالن خود را ندارد، تسهیالن ررداخت کنیا، ها بانک و ها خود واود صنعتی و تولیدی را  

 .ایاتری کرده مش الن جدی 

در بیشتر مواق  تولیدکنندگان   . نیز قابل  کر است وجود انتظاران ییر واقعی تولیدکنندگان از دولت  .20

های انرژی رایگان از تولید   انتظار دارند که دولت با اختصاا زمی ، ارائه تسهیالن، اعطای ارز و ارائه وامل

گردد، هرا که از ابتدا در  آنها وتی با وجود کیجیت رایی ، ومایت کند که ای  انتظار نیز به رفتار دولت بازمی  

 اند و اگر دولت نتواند به ومایتایا و تولیدکنندگان نیز به ای  روند عادن کرده   تولید روی رد دولتی داشته

ن ادامه دهد آنها به مش ل خواهند خورد و توان تولید خود را از دست خواهند داد   های خود از تولیدکنندگا

ها خیلی از مواق  به تولید ضربه زده   های دولتی و انتظار تولیدکنندگان برای ادامه ومایت بنابرای ، ومایت

 .های فزآینده را برای دولت به دنبال داشته است است و استقرار ت نولوژی با هزینه

دستگاههای دولتی مسول و وامی و رشتیبان تولید    اصالح و بازسازی رفتار دستگاههای اجرایی دولتی .21

سال موجب ت ییر    4و سرمایه گذاری به درستی نقو های خود را ایجا نمی کنند  بویفه ت ییر دولت ها در هر  

در یک اقتصاد سیاسی مدیریت  بسیاری از مدیران و کارشناسان خبره در دستگاههای اجرایی می شود  زیرا ما  

می کنیا  و همی  نقطه شروع فساد اداری و دولتی است  به بیانی، فصل مشتر  بسیاری از دولت ها و اوزا   

ها و ام انان اجتماعی  خواری و تصاوب مناصب و موقعیت رانت فصلی وابسته به دولت ها ت یه بر موقعیت ها، 

ویه است  گویی نظاق اداری و دولتی نیز ای  وضعیت ناهنجار را  بدون رعایت الزامان مربو اقتصادی کشور  

رذیرفته است  وضیعتی که باعث می شود دو ضل  دیگر مثلث یعنی بان ها و مشتریان یا فعاالن اقتصادی با  

 بحران های مختلجی مواجه شوند  

تا .22 »سازمان  و  »گمرو«  مالیاتی«،  »نظاق  یعنی   دولتی  به  وابسته  اجرایی  می   دستگاهای 

باشند  به بیانی دستگاهای اجرایی واکمیتی و مدیریتی و وتی  های تولید می  تری  گلوگاه  مها اجتماعی«

های مالیاتی برای  مشول   های تولید دارد   در گلوگاه   ترینظارتی نسبت به دیگر عوامل نقو محوری و مها  

شود     های تولید و در بلندمدن افزایو درآمدهای مالیاتی می  تولید، منجر به افزایو تولید، کاهو هزینه

گذاری در تولید شده    و راگیر مان  از جذ  سرمایه   های دستسازمان تأمی  اجتماعی با قوانی  و دستورالعمل  

های واردان و صادران عامل مهمی در ایجاد گلوگاه تولید یا ومایت از    است  وجود قوانی  گمرگی و تعرفه

 لید است  تو

  در آن  ، فوالد، نیش ر،    مواد معدنی، رتروشیمی سیمان ای که معامالن نجت،ایجاد بورس منطقه  .23

گیری  در دوره جدید نیاز به ش ل های مها در جهت دریافت ای  تضمی  خواهد بود   انجاق شود ی ی از قدق 

 .مذاکران اقتصادی انجاق دهند  امور خارجه هایی داریا که بتوانند به همراه وزیرها و گروه تش ل

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
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·ریسک نوسانان  جلوگیری از ریسک های واکا بر محیا کسب وکار شرکت های استان خوزستان   .24

نرت ارز ·ریسک نوسانان نرت بهره ·ریسک نقدینگی ·ریسک قیمت نهاده های تولیدی ·ریسک کاهو قیمت  

المللی و یا ت ییر مقرران دولتی ·ریسک واردان محصوالن مش ابه  محصوالن ·ریسک مربوط به عوامل بی  

 تولیدان شرکت ·ریسک کیجیت محصوالن   

خوزستانی در اثر تحریا به شرح زیر    بازنده    یبرنده و صنا    یصنااستجاده از الگویی برای شناسایی   .25

اشاره  مختلف     یرکت ها و صناش شدن اثر نرت ارز بر    یبررس توسا دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی  

 خوزستانشده در برنامه جهو تولید استان 

 اقدامان ضروری برای توسعه و تقویت و ومایت از استراتفی صادران محوری استان خوزستان .26

 

مسدداله اول ومایددت و تقویددت تددوان صددارداتی کشددور و اسددتان خوزسددتان لددذا ضددروری اسددت در اولددی   

جلسه سدند راهبدردی توسدعه صدادراتی اسدتان بدا توجده بده اهتمداق و دسدتور ویدفه اسدتاندار در دسدتور 

کددار قددرار داده شددود و همدده مدددیران دسددتگاههای اجرایددی م لددف بدده عملیدداتی سددازی ان بددرای افددزایو 

توان صدادراتی اسدتان باشدند  مدا اید  موضدوع را رصدد مدی کندیا و انتظدار داریدا همده مددیران بخدو 

 های دولتی و خصوصی هم اری و مساعدن نمایند 

هدا اکندون  نیده صدادراتی اسدتان و کشدور هسدت مساله دوق بدازنگری رفتارهدای مددیریتی کندونی در زم 

همدداهنگی الزق بددی  اتددال هددای بازرگددانی اهددواز، خرمشددهر و آبددادان و اتددال هددای اصددنا  و تشدد ل هددای 

و بددرای   بخددو خصوصددی بددا مجموعدده دسددتگاههای سیاسددت گددذار و اجرایددی دولتددی کمرندد  اسددت

  د:جهو تولید نیاز است اقدامان زیر در دستور کار قرار گرفته شو

در اید  راسدتا ضدرورن دارد ایجداد مددیریت واودد در رایاندده هدای صدادراتی شدلمیه و هزابده بدا مصددوبه  

 شورای تامی  استان ریگیری گردد 

ضرورن راه اندازی اتال مشدتر  تجدارن فرامدرزی بدا یدر  عراقیآیبد  مصدوبه هیدان وزیدران کده در - 

 مرز با کشور ترکیه دایر است  

 بصره -اه  شلمیهلزوق اتصال راه - 

 ری کامیونی در رایانه های مرزی شلمیه و هزابه -راه اندازی ای س- 

 لزوق ایجاد رنجره واود تجاری در رایانه های مرزی دو یر  - 

 هم اری یر  عراقی در استجاده از خا دریایی - 

 الزاق یر  عراقی به اجرای مجاد تجاها نامه های فی مابی  - 

 رسانی قبلی یر  عراقی برای ت ییر رویه ها و وض  قوانی  جدید ضرورن هماهنگی و ایالع - 

 رف  مش الن مبادالن مالی بازرگانان دو یر  و توسعه سیستا بان ی به ای  منظور -

اسددتقرار یگددان وجدداظتی گمددر  در رایاندده هددای مددرزی شددلمیه و هزابددهآبرابر دسددتورالعمل مربویدده  -

 برای ایجاد امنیت  
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 ای تخصصی در عرال برای معرفی محصوالن ایرانی برگزاری نمایشگاهه-

 راه اندازی فروشگاههای عرضه مستقیا کاالهای ایرانی در عرال -

 ایجاد خوشه های صادراتی و شرکت های مدیریت صادران در سطو ملی و استانی -

 تواف  مسئولی  بهداشتی دو کشور برای رذیرش استاندارد و گواهی بهداشت متقابل -

 درصد  5تجاها نامه تعرفه ترجیهی با کشور عرال تا سقف انعقاد -

 توسعه توریسا درمانی و ومایت از شرکت هایی که در ووزه گردشگری سالمت فعال هستند -

توسعه و تقویدت بخدو رایدزن بازرگدانی کنسدول گدری هدا بدرای تسدهیل در امدور فعدالی  اقتصدادی در -

 عرال 

 کشور عرال برای اماک  وضور موثر در بازار عرال تسهیل در ثبت شرکت های ایرانی در -

 مهندسی با کشور عرال -ایجاد بستر الزق و روشو های ومایتی از صدور خدمان فنی-

استجاده از ابزار تبلی اتی و ایجداد شدب ه هدای ایدالع رسدانی بدرای شناسداندن کداالی ایراندی و نجدو  در -

 بازار عرال 

 مرزی و هند شیجته کردن کارکنان برای فعالیت شبانه روزی  افزایو ساعت کاری در رایانه های-

 

 :  سیاستی انرژی هایتوصیه .27
 بده و توجده اندرژی هدایوامدل بده تندوع بخشدی اسدتان، در اندرژی ییرکدارای و رویدهبی مصر  به توجه با

 محیطزیسدتاز  وجاظدت هدایبرنامده مهمتدر همده از و اندرژی کدارایی بهبدود هدایسیاسدت و ندو انرژیهای
 نسدبی آزادسدازی اخیدر علیدریا سدالهای در .گیدرد قدرار اندرژی ووضده ریدزان برنامده توجده مرکدز در باید 

 منجدر کشدور اقتصدادی سداختار بده دلیدل امدا هدایارانده هدفمندسدازی یدرح قال در انرژی واملهای قیمت
 بخدو مشد ل مهمتدری  گجدت تدوانمدی در مجمدوع .نگردیدد  اندرژی بخدو در آزاد بدازار ش ل گیدری به

 سیسدتا رویدا و ی اارهده بده صدورن بتدوان کده اندرژی میباشدد  نظداق مددیریت جداق سدند  فقمددان انرژی
 الگدوی از اسدتجاده بدا اندرژی نظداق مختلدف وجدوه در برگیرندده بایسدتی سدند  اید  .نمدود مدیریت را انرژی

 .باشد  انرژی زمینه در ریشتاز کشورهای

 بدرای ایمد  شدب ه خوشدبختانه و اسدت اسدتان توسدعه رویدایی قطعدی ریشدنیازهای از ی دی انرژی شب ه . ✓

 سدایر بده آن گسدتر و شدده اسدتان فدراها صدنعتی شدهرکهای از عمددهای بخدو و صنعتی واودهای کلیه
 . اسدت شدده منظدور اسدتان آمدایو برنامده و اسدتان توسدعه سدند  در اسدتان صدنعتی ندواوی و شدهرکها
 دارای روسدتاهای و شدهرها همده و بدوده قابدل قبدول نیدز تجداری خدانگی– عمدومی بدرل شدب ه روشدو

 و ندواوی شدهرکها شدهرها، بدرای نیدز گداز روشدو .هسدتند  بهرهندد  آن از بیشدتر و خدانوار- بیسدت جعیت

  . است شده فراها استان صنعتی

 تداکنون کده نمایدد  ایجدا اسدتان توسدعه رویدایی در مهمدی نقدو بسدیار میتواند  خورشیدی انرژی از استجاده ✓
 .گیرد قرار موردتوجه استان آمایو برنامه در بایستی که واصل نشده ریشرفتی مها ای  در
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 اسدتجاده بده تشدوی  در اندرژی مصدر  سدازیبهینده نظدوربده اندرژی نظامنامه قالب در ملی مقرران تدوی  ✓
 .موردنیاز مالیمناب   ریشبینی و بر انرژی بخشهای در بیشتر کارایی با سیستمهای از

 .رذیر تجدید  انرژیهای ووزه در خارجی گذاریسرمایه تریی و تشوی  ✓

 

مدیریت تحریا و کاهو اثران منجی  جهو تولید و در راستای  به یور کلی، در استان خوزستان برای  

تحریا و افزایو توان و تا  آوری اقتصادی استان ، تقویت نظاق تولید استان، افزایو رون  و ایجاد ثرون  

و افزایو    کمبود نقدینگینیازمند ایجاد یک تحولی در سه ضل  مثلث دولت، بازار و مردق هستیا  رف  سری  

تسهیالن برای    مش الن تأمی  مواد اولیه، تالش برای رف     ،ادراتیسرمایه در گردش واودهای تولیدی و ص

ارزرصد    فرسودگی ماشی  آالن و ت نولوژی، بازسازی و کاهو   بر    نوسانان نرت  تاثیر رذیری آن  و بررسی 

تالش برای دستیابی به راه ارهایی کاهو  افزایو بی رویه قاهال کاال،  جلوگیری از  ،  واودهای مختلف استان

و توانمند سازی و آموزش تولید کنندگان و صادرکنندگان از اولویت باالتری برخوردار هستند     ان ی معوقان ب

گرهه بخشی از اصالوان و ت ییران در سه ضل  تاب  سیاست گذاری های ملی است اما با استجاده از ظرفیت  

ابهامان و انحرافان ای     های استانی و همدلی و هم اری بی  دولت، بانک ها و مردق می توان بر قسمتی از 

 سیستا ناهماهن  یلبه کرد   
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 6۹شمار  مسلسل:  شناسنام  گزارش

اقتصادی، زیربنایی، وضعیت تاثیر عوامل تاثیر گذار بر تحلیلی از گزارش  " عنوان گزارش:

 " ۱۳۹۸سال   استان خوزستان و فناوری اجتماعی و فرهنگی

 

 معاونت امور هماهنگی استانداری خوزستان: متقاضی  دفترسازمان/دستگا / نام 

 نمایندگی خوزستان -مشاور و مجری:سازمان مدیریت صنعتی

 زاد  دکتر یدال  مهرعلی تهی  و تدوین کنندگان:

 سید لطف اهلل هاشمی همکاران:

 ویراستار تخصصی:

 ویراستار ادبی:

 ۱۳۹۹/ 0۸/ 25تاریخ انتشار: 

اسددتان  وریفنددا شدداخص هددای اقتصددادی، اجتمدداعی، فرهنگددی و زیربنددایی، وا   هتتای کلیتتدی:

 خوزستان
 

 
 

 

 

 

 


