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 مقدمه  

خوزستان با بیش از یک قرن سابقه در صنعت نفت و گاز و پتانسیل و ویژگی خاص در زمینه ذخایر  استان  

یت زمینی، دریایی و هوایی و اتصال  های ترانزها، مراکز مهم تولید برق و شبکه هیدروکربوری، وجود رودخانه 

 .باشد ها مینایع بزرگ و مگاپروژه های آزاد و بنادر، یکی از مناطق مهم و استراتژیک در توسعه و احداث صبه آب 

واحد صنعتی    11واحد عظیم پتروشیمی و پاالیشگاه، بیش از    23های نفت و گاز، بیش از  وجود پاالیشگاه

مجتمع کشت و صنعت نیشکر گواه و نشان دهنده پتانسل و استعداد    9فوالدی،    بزرگ تولید فوالد و محصوالت

ذاری صنعتی استان  گ  سرمایه  حجم  کل  از   %82رگ استان با حدود  این استان می باشد. بطوریکه صنایع بز

ت  % اشتغال صنعتی را بخود اختصاص داده اند. در این شرایط استان خوزستان از نظر تولید محصوال65تقریبا  

اول   رتبه  و خمیرمایه  الکل  از جمله  و محصوالت جانبی  تولید شکر  نظر  از  و  رتبه دوم  فوالد  و  پتروشیمی 

کشوری را بخود اختصاص داده است. البته علی رغم این حجم تولیدات، صنایع بزرگ استان هنوز به  تولیدات 

ر موضوعات تولید مواد پتروشیمی،  جایگاه واقعی خود در این موارد مهم و استراتژیک نرسیده و می تواند د

زمند توجه و جذب سرمایه  فوالد، شکر و صنایع فلزی وماشین سازی به سطح باالتری از تولیدات برسد که نیا

 .(1399)روانبخش،   گذار و ایجاد زیرساختهای مناسب می باشد 

 ارزیابی عملکرد استانداران  

ارزیابی عملکرد استانداران که بعنوان نماینده  دارند.    ران نقش بی بدیلیادر توسعه استانها بدون شک استاند 

ه وزارت کشور مسئولیت اجرای  هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نمایند   عالی دولت، دربرابر رئیس جمهور و 

خگوست، از  اهد بود و درمقابل دولت و وزیر کشور پاس یارات آن وزارت را در استان عهده دار خووظائف و اخت

برخور  ای  ویژه  بعنوان  اهمیت  وظایف خویش،  و  مأموریت  قلمرو  در  قانون  اساس  بر  استاندار  است. یک  دار 

ای عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت  نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست ه

انقالب   تفاده می نمایند، و نیز نهادهایههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت اس های دولتی و سایر دستگا

اسالمی، نیروهای انتظامی، و همچنین نظارت بر نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت  

 .، شوراهای اسالمی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار استمناطق دارند 

 توجه شود:  ان ضرورت دارد به چند مساله  میراث استاندار  رزیابی عملکردا در

زیرساخت های عمرانی، نرم افزارها و    مانند :  یت یعنی  م پذیرش مسئولوضعیت شاخص های استان در هنگا

، فرهنگ همکاری مردمی، منابع انسانی و دارایی های  روژهدیریت پمساختارهای  ،  تییریسخت افزارهای مد 

 ،ان سازم
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ماهیت    بخشی از موارد،   تیم استاندار زیرا در وسط  قدامات به عمل آمده تبلندمدت ا  دت و بعد زمانی کوتاه، میانم

اری در سطح راهبردی است،  کار استانداری ها در سطوح باالتری مانند: برنامه ریزی در سطح کالن و سیاستگز

 .ال منطقی و معتبر نیستک س لذا ارزیابی و ارزشیابی عملکرد استانداری در کمتر از ی

انتظارات از استاندار باید مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات و نیز منابع و بودجه    ها ووظایف، مأموریت

بدون توجه به این موارد، در معرض قضاوت و ارزیابی  های تخصیص یافته نداشته باشد و هیچ استانداری نباید  

ناکارآمدی باشد، چگونه مورد   نین نباشد و استاندار دچار قصور، اهمال کاری یا قرار گیرد؛ اما در صورتی که چ

 مؤاخذه و یا تصمیم گیری در باره ادامه کارش قرار می گیرد؟ 

عنوان نماینده دولت و عالی ترین مقام استانی  دار باستان مسایل استان.  تمی و جامع به  بودن تفکر سیست  دارا

یتی  دیریتی باشد. از آن جمله باید دارای تدبیر در امور، برخوردار از علوم مدیرباید دارای ویژگی های ممتاز م

برنامه ریز  ارتباطات قوی، دوری و  مانند  ی، سازماندهی، هماهنگ کنندگی، رهبری و هدایت زیر مجموعه، 

از اشرا امور، خالّق و منعطف در هنگام ضرورت، دوراندیش، آگاه پرهیز  از    فی گری، قاطعیت و شجاعت در 

و عدالت    و نرم افزارهای روز در حد الزم، دارای تفکر سیستمی و جزیره ای فکر نکردن، حق طلب   فنآوری ها

 .محور، ترجیح دادن منافع و امور عمومی بر سود شخصی و مانند آن باشد 

و  غیرسیاسی  جریا  نگاه  به  سینفراگیر  اجتماعی  ات  فعاالن  و  نیز تان.  اس فرهنگی    –اسی  سیاسی  زمینه    در 

با   تأثیرپذیری از هر طیف سیاسی و همچنین  استاندار باید  دوری گزیدن از تفکرات جناحی، باندی و عدم 

نظام را   صالح و سیاست هایپرهیز از سیاست زدگی، در وظایف و کارهای خود صرفاً منافع و حقوق مردم و م

 ل قرار دهد. مالک عم

رده است و بر این اساس لت به نیابت از مردم به آنان سپداران مسئولیت مهمی هستند که دو استانداران امانت 

 اختیارات و قدرتی گسترده به آنان تفویض شده است. اینک باید پرسید که دولت و مردم، با کدام شاخص ها، 

در نهایت عملکرد استانداران را مورد ارزیابی قرار می    و اختیارات آن وولیت استانداری  عهده دار بودن مسئ

ه مطلوب و مفیدی خواهد داشت  ارزیابی عملکرد استانداران پس از پایان دوره مسئولیت آنان نتیج   دهند؟ آیا

لح  ی برای تشخیص مصو منجر به تحمیل هزینه ها و خساراتی بر مردم و نظام نمی شود؟ آیا سازوکار یا روش 

 !ن از خائن، الیق از ناالیق و یا کارآمد از ناکارآمد وجود دارد؟از مفسد، امی

شتاخص هتای اقتصتادی، اجتمتاعی، فرهنگتی، سیاستی و بنابراین استتانداران در میتراث برجتای مانتده از  

 .فناوری و زیرساختی هر کدام سهمی دارند 

  نفهرست استانداران خوزستا

انقتتتالب از ، نستتتتاخوزا استتتتاندار 24اشتتتاره دارد بتتته استتتامی  نفهرستتتت استتتتانداران خوزستتتتا 

مرتضتتتی  روزه 39تتتترین متتتدت استتتتانداری خوزستتتتان مربتتتوط بتتته سرپرستتتتی تتتتاکنون، کم 1357

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87
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بتتا  استتتاندار خوزستتتان بتتود، 1392 تتتا 1386های کتته در فاصتتله ستتال جعفتتر حجتتازی باشتتد ومی روزبتته

در رأس استتتانداری خوزستتتان را در اختیتتار  تیستتال فعالیتتت، رکتتورد بیشتتترین زمتتان متتدیر 6بتتیش از 

 .دارد 

 خوزستان از ابتدای شروع انقالب اسالمی تاکنون فهرست استانداران

  دوره مدت پایان شروع نام

 احمد مدنی

 وردینرف

1358 

 بهمن

1358 
  دولت موقت ده ماه

  شورای انقالب دو سال 1360 1358 محمد غرضی 

 یی ن توالمحمدحس

 سرپرست 

 مرداد

1360 

 بهمن

1360 
  محمدعلی رجایی شش ماه

  اینهعلی خام دو سال 1362 1360 مد فروزنده حم

  ایعلی خامنه چهار سال 1366 1362 علی جنتی 

  ایعلی خامنه دو سال 1368 1366 محسن میردامادی 

 سه سال 1371 1368 محمدحسن توالیی 
اکبتتتتتر هاشتتتتتمی 

 رفسنجانی

 

 یک سال 1372 1371 علیرضا تابش
اکبتتتتتر هاشتتتتتمی 

 رفسنجانی

 

 مرتضی روزبه 

 )سرپرست(

 شهریور

1372 

 مهر

1372 
 یک ماه

اکبتتتتتر هاشتتتتتمی 

 رفسنجانی

 

 چهار سال 1376 1372 یمی محمدحسین مق
اکبتتتتتر هاشتتتتتمی 

 رفسنجانی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  محمد خاتمی یک سال 1377 1376 ماحمد خر

  میخات محمد  سه سال 1380 1377 عبدالحسن مقتدایی 

  محمد خاتمی چهار سال 1384 1380 فتح اهلل معین 

  نژادمحمود احمدی دو سال 1386 1384 امیر حیات مقدم 

 علی اصغر وحیدی 

 سرپرست 

اردیبهشتتتتتتتت 

1386 
  نژادمحمود احمدی پنجاه روز 1386تیر 

  نژادمحمود احمدی شش سال 1392 1386 جعفر حجازی 

  حسن روحانی سه سال 1395 1392 عبدالحسن مقتدایی 

 خبیر  اهللفرج 

 سرپرست 

اردیبهشتتتتتتتت 

1395 
  حسن روحانی چهل روز 1395خرداد 

 ریعتی غالمرضا ش 
ختتتترداد  30

1395 

بهمتتتتن  26

1399 

چهتتتتتار ستتتتتال و 

 هشت ماه
  حسن روحانی

قاسم سلیمانی  

 دشتکی

بهمتتتتتن  26

1399 
  روحانین حس - تاکنون

 

ای برختتوردار خوزستتتان بتته دلیتتل موقعیتتت جغرافیتتایی و وجتتود منتتابع متعتتدد از اهمیتتت ویتتژه

غلتتب استتتانداران ا .های خاصتتی همتتراه بتتوداستتت و بتته همتتین دلیتتل انتختتاب استتتاندار آن بتتا حساستتیت

بته  های تأثیرگتذار در ستطح کشتور بودنتد کته پتس از استتانداریشخصتیت تان پتس از انقتالب ازخوزست

بررستتی تعتتداد افتترادی کتته در ایتتن ستتال هتتا بتتر مستتند  . اند هتتای ارشتتد حکتتومتی نیتتز رستتیدهمقام

حتدودا دو متدیریت در استتانداری    دهتد کته میتانگین عمتراستانداری خوزستان تکیه زده انتد نشتان متی

چنتتین گسستتتی باعتتت شتتده تتتا زنجیتتره توستتعه بتته صتتورت مطلتتوبی بتته همتتدیگر متصتتل   ستتال استتت.

هتای فرمانتداران، استانداران بتا  رویکترد کوتتاه متدت بیشتتر وقتت ختود را صترن عتزل و نصتبنگردد و  

 اند. ان، دهیاران، مدیران کل و ... کردهبخشدار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 توان جستجو کرد. میزیر های میراث همه استانداران خوزستان را در شاخصبه طور کلی 

 میراث همه استانداران خوزستان  های  شاخص

 

 داخلی  محصول ناخالص

از رقتتم مشتتابه کتتل کشتتور، در ستتال داخلتتی  محصتتول ناختتالص » استتتان خوزستتتان از نظتتر ستتهم ارزش 

) پتتس از استتتان تهتتران( قتترار داشتتته و  2در رتبتته 1391-98ای ، در رتبتته نخستتت و در ستتال هتت1390

و در  4بتته در رت 1391-96ال هتتای ستت در  بتتدون نفتتت داخلتتیمحصتتول ناختتالص » ظتتر ستتهم ارزش از ن

)پتتس از استتتان هتتای تهتتران، اصتتفهان، خراستتان رضتتوی و بوشتتهر(  5ر رتبتته ، د1397-98هتتای ستتال 

 قرار داشته است. 

 درصد   -اقتصادی استان از رقم مشابه کل کشور سهم ارزش افزوده فعالیت های  : 1جدول 

ستتتال 

139

8 

ستتتال 

139

7 

ستتتال 

139

6 

ل استتت

139

5 

ستتتال 

139

4 

ستتتال 

139

3 

ستتتال 

139

2 

ل استتت

139

1 

ستتتال 

139

0 

 فعالیت

شتتتتتکار،  کشتتتتتاورزی، 7 6.2 5.8 6 5.6 6.1 6.1 6.1 6

 جنگتتتتتتتتتتتل داری و

 ماهیگیری

61.
9 

62.
9 

62.
4 

59.
8 

57.
2 

57.
3 

56.
9 

66.
4 

64.
4 

 معدناستخراج 

8.1 8.1 8.1 7.2 7 8.3 9.1 10.
4 

 صنعت 8

تتتأمین بتترق، گتتاز، آب  4.3 3.8 2.8 4.6 5.3 3.7 2.9 2.6 2.5

یت متتتتتدیر رستتتتتانی،

  ضالبفا

12.
6 

12.
6 

12.
6 

13.
4 

14.
3 

16.
1 

14.
9 

20.
4 

16.
4 

 ساختمان

حمتتتتتتل و نقتتتتتتل و  7.3 7 7.3 7.3 7.1 7.2 6.9 6.7 6.5

 هتل و رستوران 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 انبارداری و پست

 ارتباطاتاطالعات و  0.9 0.9 1 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1

ستتتایر فعالیتتتت هتتتای  4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2

.14 خدماتی
8 

16.
4 

14.
5 

12.
9 

11.
4 

15.
3 

17.
7 

20.
3 

محصتتتتتول ناختتتتتالص  21

محصتتتتتول ناختتتتتالص  6 6.4 5.7 6 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 داخلی 

 منبع: مرکز آمار ایران، نتایج حساب های منطقه ای داخلی بدون نفت 
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 :درآمد سرانه

  میلیون  118ترتیب  به  خوزستان استان روستایی و  شهری  نقاط رد  سرانه درآمد  ، میانگین1398در سال  

است.  در سال   بوده (  ها استان بین در   19رتبه   در)  ریال میلیون  81و ( ها استان بین در  27رتبه  در ) ریال

و    14به ترتیب در رتبه های   یروستای  و شهری  نقاط در سرانه  درآمد  خوزستان از نظر میانگین ، استان95

 ستان های کشور قرار داشت. بین ا 20

    1393-98های: استان سال  وراکی و دخانی از میانگین کل هزینه  خانوارهای سهم هزینه های خ  : 2جدول 
             1391

 1392
 

 
1393
 

 
1394
 

 
1395
 

 
1396
 

 
1397
 

 
1398
 

 شهری

 24.8 24 23.3 23.4 23.8 24.7 26.7 27.1 کشور 

خوزس 

 تان

38.8 37.4 32.3 30.1 28.5 28.1 32.2 35.8 

روست

 ایی

 39.3 37.4 37.2 38.1 39.3 41.2 43.3 42.3 کشور 

زس خو

 تان

47.5 50.8 45 42.4 43.4 39 41.4 45.6 

 

 جینی  ضریب

)دهک    1384-98ای: ل هسا خوزستان در استانو روستایی   شهری  مناطق در جینی  ضریب : 3جدول 
 ( وزنی

سال 
1384

 

سال 
1385
 

سال 
1386
 

سال 
1387
 

سال 
1388
 

سال 
1389
 

سال 
1390
 

سال 
1391
 

سال 
1392
 

سال 
1393
 

سال 
1394
 

سال 
1395
 

سال 
1396
 

سال 
1397
 

سال 
1398
  

0.3450
 0.3652
 0.3457
 0.3402
 0.3675
 0.3713
 0.3370
 0.3024
 0.3137
 0.3312
 0.3410
 0.3793
 0.3778
 0.3736
 0.3344
 

ی
شهر

 

0.3743
 0.3875
 0.3146
 0.3254
 0.3761
 0.3110
 0.2921
 0.3110
 0.2698
 0.2728
 0.2762
 0.2484
 0.2989
 0.3039
 0.2553
ی 

روستای
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 صنعت 

تتا   7ل کشتور بتین  » صتنعت  از رقتم مشتابه کت    ، ستهم ارزش افتزوده فعالیتت1390-98در سال هتای  

س از استتتان هتتای تهتتران و ) پتت 3در رتبتته  94و  91هتتای  درصتتد در نوستتان بتتود. و بتته جتتز ستتال10.4

بتته  94و  91» صتتنعت  در ستتال هتتای اصتتفهان( قتترار داشتتت. رتبتته استتتان از نظتتر ستتهم ارزش افتتزوده 

متتواد  تولیتتد ش افتتزوده فعالیتتت » از نظتتر ستتهم ارز 1390-96بتتود.  در ستتال هتتای  4و  2ترتیتتب 

( از 1395ل جتتز ستتا) بتته  ر( و س از استتتان بوشتته) پتت 2  در رتبتته هتتای شتتیمیاییشتتیمیایی و فرآورده

) پتس از استتان هتای اصتفهان و کرمتان( 3در رتبته   تولیتد فلتزات پایتهنظر ستهم ارزش افتزوده فعالیتت  

 قرار داشته است. 

 م کاالهای تولید شده کارگاه های صنعتی استان   ارزش صادرات مستقی - 4جدول 

لیتتتارد می -ارزش صتتتادرات  

 دالر

بته ستال   درصد تغییتر نستبت

 قبل
ستتهم استتتان از 

 درصد  -کشور

رتبتتتته 

 استان
 خوزستان کشور خوزستان کشور

ستتتتتتتتال 

1394 
17.1 5 - - 29.5 1 

ستتتتتتتتال 

1395 

22.8 6.2 33.4 22.9 27.1 1 

ستتتتتتتتال 

1396 

25.3 7.1 11 14.1 27.9 1 

ستتتتتتتتال 

1397 

23.8 5.7 -6 -19.8 23.8 1 

 

 استراتژیک استان خوزستان   ولید صنایعزنجیره های ت وضعیت 

  به   فوق از سوی دیگر با بررسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط استان در تکمیل زنجیره های تولید صنایع  

  جذابیت  شاخصهای  افزایش  و  استان  اقتصادی   رونق  باعت  اشتغال  ایجاد   بر   عالوه  میتواند   که   مادر   صنایع   عنوان

نسبت پتانسیل استان موفق باشیم. براین  ر این بخشها به  د  ایم   نتوانسته   که   دهد   می  نشان  ،   شود   وکار  کسب

 :اساس تعدادی از زنجیره های تولید متناسب با صنایع مادر استان بطور خالصه بررسی شده است

 زنجیره تولید در بخش فوالد سازی و محصوالت فوالدی



 المی الب اس بعد از انق  میراث همه استانداران خوزستان  

 

 

 13 

  بخش   ر د  خدماتی   و   تکمیلی  صنایع   زنجیره  الف ( زنجیره تولید در بخش فوالد سازی و محصوالت فوالدی:  

ی استان شامل طراحی ، ساخت وتعمیر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی از  نیازها  با  متناسب  فوالد  صنعت

قبیل انواع پمپها، مخازن، موتورها و شیرآالت و سایر خدمات در بخشهای صنعت نفت و گاز و حفاری و فوالد  

یگاه واقعی خود نرسیده و بسیاری  دهه اخیر هنوز به جا  2می آن طی  و نیشکر که علی رغم توسعه کیفی و ک

از این تولیدات و نیازهای خدماتی از استانهای دیگر تامین و خریداری میشوند. البته تاکید و اصرار مدیران  

صنایع بزرگ استانی و شرکت های از جمله مناطق نفت خیز ، حفاری و صنایع نیشکری وحمایت وپیگیری از  

رید تولیدات استانی می تواند این سهم خرید را افزایش دهد. درحال  مدیران کالن استان در راستای خ  سوی

حاضر غالب اینگونه صنایع در استان در شهرکهای صنعتی اهواز یک ، سه و چهار و برخی شهرستانهای مهم  

ع کار و تخصص مورد  استان مستقر هستند . صنعت ماشین سازی و ساخت قطعات وتجهیزات با توجه به نو

دانشگاهی و افراد ماهر و مجرب در این بخش بوده و    فنی   التحصیالن   فارغ   جذب  جهت   مناسبی  فضای  نیاز،  

سرانه اشتغال خوبی به نسبت به سرمایه گذاری دارند. البته شهرهای دیگری همچون ماهشهر، آبادان، خرمشهر،  

هستند پتانسل خوبی جهت   بزرگ و مادر در آنها مستقر بهبهان، شوشتر و امیدیه و سایر شهرهایی که صنایع 

انواع شناور،   از سوی دیگر توسعه صنایع دریایی که شامل ساخت و تعمیر  توسعه این بخش صنعت دارند. 

کشتی ، بارج، دوبه و سازه های دریایی با توجه به تولید ورق های عریض فوالدی در استان، سواحل خلیج  

ی در منطقه ، نیز یکی از صنایع دارای اولویت توسعه  ن به اب دریا بصورت انحصار فارس و اتصال ابهای شیری

 .و سرمایه گذاری و با اشتغالزایی باال در استان می باشد 

 دستی و تکمیلی محصوالت پتروشیمی  پایینزنجیره صنایع 

یع پایین دستی و  ب( زنجیره دوم که در استان تاحدودی مغفول مانده است ونیاز به حمایت جدی دارد، صنا

میلیون تن محصوالت پتروشیمی    19صوالت پتروشیمی است. استان خوزستان تولیدی بیش از  تکمیلی مح 

دارد که اکثر این محصوالت صادر شد و یا در استانهای دیگر کشور تبدیل به محصوالت قابل استفاده می  

 .شوند 

طی چند سال اخیر  ای کار بسیار دارد. البته  توسعه و تکمیل زنجیره تولید محصوالت پتروشیمی در استان ج

با تشکیل انجمن و تعاونی های همگن صنایع شیمیایی و پلیمری هماهنگی های خوبی جهت تامین مواد اولیه  

از بورس و حمایت از اعضا برداشته شده است ولی تسریع در توسعه واحدهای موجود ، هدایت و جذب سرمایه  

یاز به توجه و اهتمام جدی تری دارد .شایان ذکر  ه اشتغال مناسبی هم دارد نگذار و ایجاد واحدهای جدید ک

است طی سالهای اخیر براساس پتانسیل استان ، تشخیص و درخواست مدیران استان و اخذ مصوبه هیات  

وزیران مراحل اولیه احداث شهرک تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی در شهرستان امیدیه انجام شده و در  

بیشتر انجام گیرد، میتواند به عنوان زیرساختی مناسب در راستای توسعه  مراحل اجرایی آن با سرعت    صورتیکه 

 .زنجیره تکمیل صنایع پتروشیمی استان تلقی شود

 صنایع نیشکر تکمیلیزنجیره 
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واحد کشت وصنعت فعال نیشکری    9ج( در بخش زنجیره تکمیلی صنایع نیشکر، استان خوزستان با داشتن  

هزار تن مالس را دارد. صنایع    400میلیون تن باگاس و    3یون تن شکر ،  ل تولیداتی بالغ بر یک میلپتانسی

  … ، کاغذ، خمیرمایه، فورفورال، کمپوست، خوراک دام و   MDFتکمیلی در این بخش شامل تولید نئوپان،  

ند که  ال اجرا می باش طرح دیگر در ح 3  و  شده اجرا طرح 4 باگاس  از  جانبی  صنایع بخش  در   تاکنون که  بوده 

با راه اندازی این واحدها کل باگاس تولیدی صنایع نیشکری استان مصرن و تبدیل به محصوالت با ارزش  

  2واحد تولید الکل و    3افزوده مناسب و جایگزین واردات می شوند . در بخش صنایع تبدیلی مالس تاکنون  

 .را به محصول تبدیل می کنند ب مالس تولیدی ازی شده که غالواحد تولید خمیرمایه در استان راه اند 

البته این صنایع به نوعی زنجیره میانی صنایع جانبی نیشکر است و در بخش صنایع پایین دستی صنایعی  

)  MDF همچون صنایع مرتبط با شکر )تولید نقل و نبات و انواع شیرینی جات( مصنوعات چوبی از نئوپان و

ع کوچک قابل توسعه هستند..  صنای   دیگر   و   تحریر   و   چاپ  کاغذ   تولید   ،   دام   خوراک   ، (  … نت ومیز و کمد و کابی

  باشد   می   چغندری   شکر  تولید   صنعت   استان  در   شکر  تولید   در  همردیف   صنایع   از  یکی   که   است  ذکر   قابل   البته

  مهم   این.  دارد  کشاورزی  بخش   کمی  و  کیفی   توسعه  در  بسزایی  اثر  کشور  مصرن  مورد  شکر  تامین  بر  عالوه   که

تجارت و وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته و با توجه به راه    معدن  صنعت  وزارت  توجه  مورد  اخیر  سالهای  در

اندازی مجدد کارخانه قند دزفول )شوش( و در حال بازسازی بودن کارخانه تصفیه شکر اهواز مراحل احداث  

مین  نجام است که غالوه برتاای شمالی استان درحال او نصب ماشین آالت کارخانه های دیگر در شهرستانه

  خواهد   توجه   قابل  جانبی  صنایع   و   صنعت  ،   کشاورزی  در   بخش   این  اشتغال نیاز کشور، رونق اقتصادی منطقه،  

 .بود

 تبدیلی کشاورزی   صنایعزنجیره 

د( زنجیره چهارم صنایع استراتژیک استان در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی است. استان خوزستان با دارا  

میلیون تن محصوالت کشاورزی ، تولیدات گوشتی وسایر موارد از جمله عسل و گیاهان    17از    بودن بیش

ی کشاورزی دارد. صنایعی  ذابیت بسیار باالیی در سرمایه گذاری و توسعه صنایع تبدیلدارویی ، پتانسیل وج

شت قرمز و ماهی و  همچون صنایع تبدیلی خرما، گندم و ذرت، کنجد و ارده ، بسته بندی و فرآوری انواع گو

وجه فرنگی  مرغ ، بسته بندی عسل و تولید فروکتوز، گلوگز و نشاسته از ذرت و گندم و مشتقات محصوالت گ

ت غذایی ارگانیک و فراوری گیاهان دارویی از جمله صنایع  و انواع مرباجات و ترشیجات و بسته بندی محصوال

  از  یکی  برند   ایجاد  و ی همچون توجه به دانش بازاریابی  تبدیلی قابل اجرا در استان هستند. البته مسائل مهم

 .ه دراین بخش می باشد توج  قابل  مهم مسائل

 ، برق و الکترونیک پزشکیزنجیره صنایع 

الکترونیک ، زنجیره ای از صنعت است که در استان با توجه به نیاز و جمعیت    ه( زنجیره صنایع پزشکی، برق و 

ر ، سابقه دیرینه صنعت برق، جضور متخصصین و مراکز پزشکی و درمانی  استان خوزستان و استانهای همجوا
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ستان  لبته جهت این موضوع تعدادی واحد صنعتی بطور پراکنده در امتعدد توجیه پذیری بسیار باالیی دارد. ا

احداث و فعال می باشند ولی توسعه این بخش نیاز به ایجاد زیرساختهای متناسب با این موضوع، هماهنگی  

 .زمانها و دستگاههای دولتی و هدایت و حمایت از سرمایه گذاران توانمند داردسا

 

 استان خوزستان میزان تولید محصوالت زراعی 

 1392- 98زراعی  های در سال   استان خوزستان صوالت زراعی میزان تولید مح - 5جدول 
1392-

93 

1393-

94 

1394-

95 

1395-

96 

1396-

97 

1397-

98 
 سال زراعی

 میلیون تن -مقدار 13.4 12.8 15.2 15 13.7 12.7

17.1 17.8 18 18.5 15.7 16.2 
 -ستتتتتهم از کشتتتتتور

 درصد 

 

تولیتتد شتتده را در  محصتتوالت زراعتتی، استتتان خوزستتتان بیشتتترین وزن 1392-98عتتی هتتای زرادر ستتال 

 بین استان های کشور دارا بوده و در جایگاه نخست قرار داشته است. 

 1393-98های در سال   استان خوزستان باغیمیزان تولید محصوالت  - 6ل جدو
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 383 332 306 260 244 248 تن هزار -مقدار

 1.6 1.6 1.5 1.2 1.3 1.5 درصد  -سهم از کشور

 22 19 22 21 23 20 رتبه استان

 1392-98های کشاورزی سال های  هد کشاورزی، آمار ناممنبع: وزارت جها       

 
 : درصد 1390-96زوده فعالیت کشاورزی از ارقام مشابه کل کشور در سال های سهم ارزش اف - 7جدول 

  
ستتال 

139

0 

ستتال 

139

1 

ستتال 

139

2 

ستتال 

139

3 

ستتال 

139

4 

ستتال 

139

5 

ستتال 

139

6 
 6.1 6.1 5.6 6 5.8 6.2 7 گیریجنگلداری و ماهیکشاورزی، شکار، 
 6.4 5.9 5.1 5.6 5.4 5.9 7 زراعت و باغ داری
 4.4 5.9 5.9 6 6.2 6.1 6.4 پرورش حیوانات
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 طقه این، نتایج حساب های منمنبع: مرکز آمار ایرا

 شیالت: 

استتتان خوزستتتان بتته دلیتتل همجتتواری بتتا خلتتیج فتتارس و بهتتره منتتدی از هتتورالعظیم و هتتور شتتادگان و 

در صتتید و  کرختته، دز و زهتتره(، قابلیتتت ممتتتازیرودخانتته بتتزرگ کشتتور )کتتارون، متتارون،  5جریتتان 

تولیتد آبتزی پتروری در رتبته نخستت   ، استتان خوزستتان از نظتر میتزان98در ستال  رد.  پرورش آبزیان دا

) پتس از استتان هتای هرمزگتان، سیستتان و بلوچستتان  4ظر میتزان صتید متاهی و میگتو در رتبته ن  و از

 .و بوشهر( بین استان های کشور قرار داشته است

 استخراج معدن 

  از رقتتم مشتتابه کتتل کشتتور  استتتخراج معتتدن»   ، ستتهم ارزش افتتزوده فعالیتتت1390-98 در ستتال هتتای

( در رتبتته نخستتت بتتین استتتان 1390درصتتد ) در ستتال  64.5( تتتا 1394درصتتد ) در ستتال  57.2بتتین 

درصتتد از ارزش افتتزوده  99.9، حتتداقل 1390-96هتتای کشتتور قتترار داشتتته استتت. در ستتال هتتای 

  تعلتق ناستتخراج نفتت ختام، گتاز طبیعتی و ختدمات پشتتیبانی معتاد  بته  »  » استخراج معدنفعالیت

خراج نفتتت ختتام، گتتاز طبیعتتی و ختتدمات استتته زمتتانی، ستتهم ارزش افتتزوده  »ن دوردر ایتتداشتتته استتت. 

درصتتد )  69.1( تتتا 1392درصتتد ) در ستتال  58.9  استتتان خوزستتتان از کشتتور بتتین پشتتتیبانی معتتادن

  ( در نوسان بوده است.1391سال 

. بته جتز ستنگ، گتچ، آهتک، شتن و ماسته، ..)شتامل:    معتادنستایر  سرانه ارزش تولیدات  ،  1397سال  در  

بتین استتتان هتتای  29هتزار ریتتال ) در رتبتته  260استتان خوزستتتان  ریبتتردا در حتال بهتتره نفتت و گتتاز(

 کشور( بوده است.

 

 

 

 0.5 0.6 0.5 0.7 1.3 1.3 1.3 گاوداری صنعتی
 5.5 7.5 7.6 7.6 8 7.8 8 م سنتیاد

 2.7 3.3 3.7 3.6 3.2 3.2 3.5 مرغداری
، شتتکار و ستتایر زنبتتور عستتل، کتترم ابریشتتمپتترورش 

 های کشاورزیفعالیت 

1.7 1.8 1.5 1.4 1.2 2 1.2 
 4 3.1 3.4 3.6 3.3 3.6 3.5 جنگلداری

.10 ماهیگیری

9 
11.

5 
10.

7 
11.

3 
10.

5 
9.3 8.3 
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 بازار کار

 14.5 بتته و کتتاهش 95 ستتال درصتتد در 12.7 بتته 92 لاستت درصتتد در 13.1 از استتتان بیکتتاری نتتر 

 95  هتای  ستال  بته  نستبت  98  ستال  در  بیکتاری  کته بیتانگر تشتدید   یافتته  افزایش  98  سال  در  درصد 

 و بهبتود 95 ستال در 18 رتبته بته 92 ستال در 27 رتبته  از  استتان  اشتتغال  نستبت  .استت  بوده  92  و

 یافت. تنزل 22 رتبه به 98 سال در

 ازار کار استان خوزستان  شاخص های ب - 8جدول 

 98سال  95سال  92سال   

 رتبتتته استان کشور

 استان

 رتبتتته استان کشور

 استان

 رتبتتته استان کشور

 ناستا

جمعیتتت 

 شاغل

2127
6314 

1166
891 

- 2252
4896 

1315
416 

- 2427

3517 

1298

670 

- 

نتتتتتتر  

 بیکاری

10.5 13.1 8 12.4 12.7 12 10.7 14.5 4 

نستتتتبت 

 1اشتغال

36.8 34.3 27 37.8 37.4 18 38.7 36.9 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساله و بیشتر    10نفر جمعیت   100نسبت اشتغال، عبارت است از تعداد شاغالن در هر  - 1
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 راه 

ومتر  کیل  6136 زی،شهرسا و وزارت راه ول راههای استان خوزستان در حوزه استحفاظیط ، 98 سال پایان رد

لومتر راه فرعی(  کی  2286 و کیلومتر راه اصلی  2673بزرگراه،  لومتر کی  1042کیلومتر آزاد راه،  135)شامل: 

بین   21رتبه  در   نظر این شاخصوزستان از خ استان و وده استب  بزرگراه و  راه  آزاد آن   %19.2که   بوده 

 استان های کشور قرار داشته است. 

 1390-98رانندگی برون شهری استان خوزستان در سال های از تصادفات   اشین متوفیانتعداد  - 9جدول 

ستتتتتتال 

1390 

ستتتتتتال 

1391 

ستتتتتتال 

1392 

ستتتتتتال 

1393 

ستتتتتتال 

1394 

ستتتتتتال 

1395 

ستتتتتال 

1396 

ستتتتتتال 

1397 

ستتتتتتال 

1398 

674 676 600 561 521 568 542 547 589 

 1390-89 یسال ها آماریهای سالنامه  ،شورک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایمنبع:  

 1398شاخص های حمل و نقل جاده ای استان خوزستان در سال   -10جدول 

رتبتتتتتته 

 استان
 شاخص های حمل و نقل جاده ای مقدار

یلومتر به هزار  ک  2.1 12

 مربع  کیلومتر 

 هرتحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ش  ی  ها راه  آزاد  تراکم 

 سازی به مساحت استان

یلومتر به هزار  ک 16.17 13

 مربع  ومتر کیل

 تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهر  ی  ها راهبزرگ تراکم 

 به مساحت استان سازی

  ای  در حمل و نقل جاده ای میزان کاالی بارنامه سهم استان از %9 2

 کشور 

حمل و   در  میزان جابجایی مسافر برون شهری استان ازسهم  %3.8 6

 کشور  ای  نقل جاده

 

   1394-1398جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور  منبع: مرکز آمار ایران، »

 درمان  بهداشت و

) رتبتته  1392نفتر در ستتال  52.6هتتزار نفتتر جمعیتت استتتان خوزستتتان از  100تعتداد پزشتتک بتترای هتر 

 21) رتبته  97نفتر در ستال   59.5( و  19تبته  ) ر94نفتر در ستال    57.6بین استتان هتای کشتور( بته    15
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ر  یتانگر افتزایش نستبت پزشتک بته جمعیتت از یتک ستو و تنتزل رتبته استتان از ستوی دیگت( رسید که ب

 29.2، تعتداد پزشتکان دانشتگاه هتای علتوم پزشتکی کشتور،  1392-97اشتد. در فاصتله ستال هتای  می ب

 هتتزار نفتتر 100، تعتتداد پرستتتار در هتتر 97در ستتال  درصتتد افتتزایش یافتنتتد.  23.8درصتتد و در استتتان   

 بین استان های کشور( بود. 26نفر ) رتبه  92.9،  ستانجمعیت استان خوز

 

 ی و درمانی  استان خوزستانشاخص های بهداشت -11 جدول

 شاخص
 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال 

 ه رتب نسبت رتبه  نسبت رتبه  نسبت رتبه  نسبت

 مراکتتتتز بهداشتتتتتی و درمتتتتانیتعتتتتداد  

 جمعیت  هزار نفر 10هر به  روستایی

0.78 27 0.97 27 0.96 27 1.1 23 

  روستتایی  فعتال  هتای بهداشتت  خانهتعداد  

 جمعیت  هزار نفر 10به هر 

6.62 28 8.05 22 8.18 22 7.9 23 

هتتای فعتتال بیمارستتتانی بتته  تعتتداد تختتت

 جمعیت هزار نفر 10هر 

14.1 13 14.7 12 15.4 11 17.4 9 

هتای تشتخیص طبتی بته   عداد آزمایشتگاهت

 یتهزار نفر جمع 100هر 

5.01 26 5.46 23 5.21 25 3.97 29 

 100هتر  راکتز توانبخشتی بته  تعداد کتل م

 جمعیت هزار نفر

7.27 15 8.7 16 9.15 15 9.56 15 

 هتتتای اورژانتتتس پتتتیش تعتتتداد پایگتتتاه

 مساحت استانبه  115نیبیمارستا

2.09 13 2.33 12 2.51 11 2.55 12 

   1394-1398و فرهنگی استان های کشور  منبع: مرکز آمار ایران، » جایگاه اقتصادی، اجتماعی

 

 الب استان  آب و فاض

درصتد استت امتا در استتان خوزستتان ایتن   50منتدی متردم ایتران از شتبکه متدرن فاضتالب  سرانه بهره

 600  حتدود  ستال  طتول  رد  .ددار  های کشتوری قترارهباشتد کته تقریبتا در آخترین رتبتدرصد می  37رقم  

هتا نته و تاالبزیرزمینتی، رودخا  آب  منتابع  جملته  از  استتان  آبتی  پیکتره  وارد  فاضتالب  مکعتب  متر  میلیون

های کشتور بته لحتاع تعتتداد متی شتود بته همتین دلیتل خوزستتان بته عنتتوان یکتی از فقیرتترین استتان

نقطتته وارد  25هتتزار مترمکعتتب فاضتتالب از  150از در کالنشتتهر اهتتو .تصتتفیه خانتته هتتای فاضتتالب استتت
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در  .دشتتو متتی وارد یتتز از طریتتق نهتتر متتالحهتتزار مترمکعتتب فاضتتالب ن 90کتتارون متتی شتتود و همچنتتین 

هتتزار  250شتتود گفتتت: از ایتتن مقتتدار هزارمتتتر مکعتتب فاضتتالب شتتبانه روز تولیتتد می 300شتتهر اهتتواز 

خانه فاضتتالب زار متتتر مکعتتب در تصتتفیههتت30مترمکعتتب بتته طتتور مستتتقیم وارد منتتابع آبتتی متتی شتتود 

   .ب به تصفیه خانه شرق اهواز می ریزدهزار مترمکعب فاضال20چنیبه در غرب و 

یکتی  .مشتکل در دفتع آبهتای ستطحی را عتدم توجته بته توپتوگرافی شتهر اهتواز دانستت از دالیتل بتروز

 و کتتردب عنتتوان دیگتتر از مشتتکالت ایتتن شتتهر را تتتراکم فروشتتی بتتدون توجتته بتته ظرفیتتت شتتبکه فاضتتال

 منتازل  گلستتان  و  کیانپتارس   دانشتگاه،  شتهرک  جملته  از  مختلتف  منتاطق  در  نمونته  طتور  به:  داشت  اظهار

 آن بتتا متناستتب فاضتتالب شتتبکه کتته حتتالی در اند شتتده بلندمرتبتته هایتمانستتاخ بتته تبتتدیل ویالیتتی

ایتن در حتالی هتزار کیلتومتر شتبکه توزیتع آب وجتود دارد  13در استتان خوزستتان .استت نیافتته  توسعه

ایتتن بتتدان معنتتا استتت کتته در بستتیاری نقتتاط کتته  د. فاضتتالب دار هتتزار کیلتتومتر شتتبکه 6استتت تنهتتا 

 .بکه ای بتتتترای دفتتتتع فاضتتتتالب وجتتتتود نتتتتداردفاضتتتتالب بتتتتاال متتتتی زنتتتتد اصتتتتال شتتتت

 

پتتس از مصتتوبه  ضتتالب استتتان خوزستتتان آقتتای حقیقتتی پتتور متتدیرعامل آب و فابتتر استتاس گفتتته هتتای 

 862کیلتومتر قترارداد اصتالح شتبکه آب بستته شتد کته    500ولتت، یکهتزار و  هیتات د  96فروردین سال  

رستد ایتن در حتالی استت کته متر میبه اتمتام رستیده و تتا پایتان ستال بته یتک هتزار کیلتو  کیلومتر آن

 .تنهتتا اعتبتتار ستتال اول پرداختتت شتتده و بودجتته ستتال دوم و ستتوم پرداختتت نشتتده بتتاقی مانتتده استتت
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 : آموزش

از کتل دانتش آمتوزان کشتور در رتبته ستوم )   %6.8، استتان خوزستتان بتا ستهم  1394-97در سال های  

 پس از استان های تهران و خراسان رضوی قرار داشته است(

 پیمانی استان خوزستان و  رسمیبه معلم  دولتیمدارس  2آموز  نسبت دانش -12 ولجد 

وره د

 تحصیلی

ستتال تحصتتیلی 

94-93 

ستتال تحصتتیلی 

95-94 

تحصتیلی  سال 

96-95 

تحصتیلی  سال 

97-96 

ستتتتتتتتتتتال 

-98تحصتتتیلی

97 
 رتبه  نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه  نسبت

 8 30 7 29 11 27 11 25 11 24 ابتدایی

اول  دوره 

 متوسطه

15 13 22 8 22 8 23 8 23 7 

دوم  دوره 

 متوسطه

18 5 15 7 15 8 15 7 19 8 
، بیانگر بد تر شدن این  7به  13و در دوره اول متوسطه از     8به  11بتدایی از تغییر رتبه استان در دوره ا

، بیانگر بهبود نسبی می باشد. 8به  5دوم متوسطه از شاخص در دوره های یاد شده و تغییر رتبه در دوره 

در همه   93- 94سال تحصیلی  در مقایسه با 96-97افزایش نسبت دانش آموز به معلم در سال تحصیلی 

 وره های تحصیلی به این معنی است که تعداد معلم متناسب با تعداد دانش آموز، افزایش نیافته است.   د

   دولتی استان خوزستانمدارس  در کالس  آموز  دانش تراکم   نسبت  -19جدول 

دوره 

 تحصیلی

ستتال تحصتتیلی 

94 

ستتال تحصتتیلی 

95 

ستتال تحصتتیلی 

96 

ال تحصتتیلی ستت

97 

ستتال تحصتتیلی 

98 

نستتتتب

 ت

بنستتتت رتبه 

 ت

نستتتتب رتبه

 ت

نستتتتب رتبه

 ت

نستتتتب رتبه

 ت

 رتبه 

 19 23.7 18 23.8 16 23.6 15 24.1 16 23.5 ابتدایی

اول  دوره 

 متوسطه

24.3 13 24.8 13 24.6 17 24.9 18 24.8 20 

دوم  دوره 

 متوسطه

20.2 10 19.6 12 20.2 17 20.5 16 20.5 16 

 

 

 شود  و بزرگسال را شامل نمی دبستانیهای استثنایی، پیش   دوره  آمار - 2
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   درصد   – ر استان خوزستان د  تحصیلی 3واقعی شش  : پو13جدول 

دوره 

 تحصیلی

تحصتیلی  سال 

94-93 

تحصتیلی  سال 

95-94 

تحصتیلی  سال 

96-95 

تحصتیلی  سال 

97-96 

تحصتیلی  سال 

 رتبه  مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه  مقدار 98-97

 29 97.9 28 98 29 97.8 29 97.5 29 97.4 ابتدایی

اول  دوره 

 توسطهم

90.5 28 90.5 28 90.8 28 91.3 28 91.5 28 

دوم  دوره 

 متوسطه

75.6 23 77.1 24 78.5 24 76.8 25 77 25 

   1394-1398صادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور منبع: مرکز آمار ایران، » جایگاه اقت

 

در ستته دوره تحصتتیلی ابتتتدایی، اول و دوم متوستتطه، استتتان خوزستتتان جتتز  استتتان هتتای بتتا کمتتترین 

 بوده است. واقعی تحصیلیش پوش 

 

 آموزش عالی 

(  بتتین استتتان هتتای کشتتور 14 رتبتته) نفتتر 45.3  از استتتان جمعیتتت نفتتر 1000 هتتر در دانشتتجو تعتتداد 

 (21 رتبتته)نفتتر  35 و  96 -97 تحصتتیلی ستتال در( 20رتبتته )نفتتر  40 بتته 86 -87تحصتتیلی ستتال در

 است. یافته کاهش  97 - 98 تحصیلی سال در

 
ستان  به جمعیت ا ها و مراکز آموزش عالی آموختگان دانشگاه دانش  دانشجویان و  تعداد  -14 جدول

 نفر  1000 -خوزستان

 نفر 1000 -به جمعیت  عدادنسبت ت

-95ستتتتال 

1394 

-96ستتتتال 

1395 

-97ستتتتال 

1396 

-98ستتتتال 

1397 

تعتتدا

 د

تعتتدا رتبه

 د

تعتتدا رتبه

 د

تعتتدا رتبه

 د

 رتبه

 
سال می باشد ( به کل  10الی  6  وره ابتدایی ، افراد در سنپوشش تحصیلی واقعی عبارت است از نسبت تعداد دانش آموزان گروه سنی مرتبط با یک دوره تحصیلی ) مثال برای د  - 3

   .یتحصیل جمعیت گروه سنی مرتبط با آن دوره 
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هتتا و مراکتتز  شتتگاهآموختگتتان دان دانتتش

 آموزش عالی

9.6 20 9 19 8.8 18 7.6 19 

 21 35 17 40 19 46 16 52 تعداد دانشجویان آموزش عالی 

   1394-1398مار ایران، » جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور منبع: مرکز آ

 

 بازارهای مالی 

 درصد   -بانکی استان خوزستانطایی بانکها به سپرده نسبت تسهیالت اع -15 جدول
 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال 

 رتبه نسبت رتبه نسبت تبهر سبتن رتبه نسبت رتبه نسبت

63.8 29 63.2 29 50.7 31 50.7 29 51.8 27 

   1394-1398ر منبع: مرکز آمار ایران، » جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشو

 

 ازار بیمه استان خوزستان ب

 

 استتتان خوزستتتان از لحتتاع تعتتداد شتتعب شتترکت هتتای بیمتته و نماینتتدگان فتتروش در 

رتبه نهم کشوری متی باشتد، ایتن شتاخص ارتبتاط مستتقیم در جتذب پرتفتوی و تعتداد 

 شبکه فروش را داللت می کند.

و همچنتتین نداشتتتن بختتش عتتدم تمایتتل بتته همکتتاری کامتتل ادارات و موسستتات دولتتتی  

تخصصتتی و یتتا مشتتاور بیمتته در ستتازمانهای متتذکور باعتتت گردیتتده، بختتش زیتتادی از 

 نیاز در استان خریداری نگرددپوششهای ضروری و مورد 

لی رغم بخشتنامه هتای دولتتی متعتدد تتاکنون بختش زیتادی از ستازمان هتای دولتتی ع 

ی و ستتایر خطتترات استتان، امتتاکن و تاسیستتات ختتود را تحتتت پوشتش بیمتته آتتتش ستتوز

 تبعی قرار نداده اند.

اساستتاً بختتش زیتتادی از مجموعتته وزارت نفتتت خصوصتتاً شتترکت ملتتی منتتاطق نفتخیتتز  

جنوب، اعتقادی به بیمه ندارنتد و یتا حتداقل پوشتش هتا را اختذ نمتوده انتد و یتا بختش 

 ند.زیادی از آنها در تهران و سایر شهرستانها صادر شده ا
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در تهتتران باعتتت گردیتتده پرتفتتوی بیمتته ای زیتتر  وجتتود شتترکت هتتای هولتتدینگ بتتزرگ 

مجموعتته آنهتتا عمتتدتاً در تهتتران جتتذب گتتردد.) زیتتر مجموعتته شتترکت هتتای شستتتا، 

 پتروشیمی ها (

عمتتده پرتفتتوی بیمتته ای نیروهتتای نظتتامی و انتظتتامی شتتامل بیمتته پرستتنل، خودورهتتا،  

 رکز هستند.اماکن و تاسیسات در تهران متم

اً تمتتامی قراردادهتتای بیمتته ای را در شتتعب مرکتتزی ستتازمانهای پتتولی و بتتانکی عمومتت 

تهتران منعقتد نمتوده و حتق بیمتته هتای آنهتا نیتز در استتتان جتذب نمتی گتردد.) انتتواع 

 بیمه های مرهونات بانکی و ... (

شتور وضعیت فرهنگی و قتومیتی استتان باعتت گردیتده بخشتی از بیمته هتای رایتج در ک 

 های عمر و پس انداز (مورد استقبال قرار نگیرد. ) از جمله بیمه 

فقدان نیروهای آموزش دیتده کتافی بتا تحصتیالت آکادمیتک مترتبط بته نستبت سترمایه  

 های قابل بیمه شدن در استان نیز در کاهش سهم بازار بی تاثیر نیست.

 

 ( ای )عمرانی های سرمایه  اعتبارات تملک دارایی

از  ()عمرانتتیای  ایهستترم یهتتا اعتبتتارات تملتتک دارایتتی، بیشتتترین ستتهم 1393-97در ستتال هتتای 

 در بین استان های کشور، به استان خوزستان تعلق داشته است.  محل بودجه استانی

  از محل بودجه استانی (ای )عمرانی های سرمایه  ملکرد اعتبارات تملک دارایی ع -16 جدول
 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  

 12.1 6.3 3.4 3.9 7.2 یلیارد ریالار مهز –رقم 

 -ستتهم استتتان از کتتل کشتتور

 درصد 

8.6 10.4 9 8.4 17.4 

       ها ریزی کشور. دفتر توسعه و هماهنگی امور استان سازمان مدیریت و برنامه -ماخذ 

 

ث شتاخص هتای توستعه استتان خوزستتان بته عنتوان بخشتی از میتراهتای آمتاری نشتان دهنتده  شاخص

 به شرح زیر می باشد:تان ستانداران خوزس مه اعملکردی ه

  اقتصاد کشوردر سهم باالی استان خوزستان  .1

  زوده استخراج نفت خام و گاز طبیعی در اقتصاد استان سهم باالی ارزش اف .2

 در کشورزراعی تولید شده محصوالت وزن ست سهم نخ .3
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 پایین بودن نسبت اشتغال .4

  د پایین بودن درآمد سرانه و کاهش قدرت خری .5

  ان دت فقر استش  .6

 ل و نقل جاده ایعدم تناسب راه های استان با میزان حم .7

  ) کمبود معلم به دانش آموز( به معلم آموز نسبت دانشدن باال بو .8

پایین بودن نستبت دانشتجو و دانتش آموختگتان دانشتگاه هتا و مراکتز آمتوزش عتالی نستبت بته  .9

 جمعیت

  ه بانکیسپردها به  نسبت تسهیالت اعطایی بانکپایین بودن  .10

 مهاجر فرستی .11

شتتبکه متتدرن  از تاناستتمنتتدی متتردم ستترانه بهرهو  آب و فاضتتالب استتتان رتبتته آختتر  .12

 فاضالب 

تانداران خوزستتتان متاستتفانه میتتراث ختتوبی بتترای استتتان خوزستتتان بتتر جتتای همتته استتدر جمتتع بنتتدی 

 :ی یعنیاصل ینفعرجای مانده سهم سه ذاما سوال اصلی آن است که در این میراث بنگذاشته اند.  

 ان،خود استاندار 

توستعه   فهتوم وستیع آن شتامل نظتام حتاکم بتر)هم دولت هتا و هتم بته مو حاکمیت      )ها(دولت 

 و دولت( ایران 

  است؟و مردم چگونه  

 توسعه استان  هایشاخص میراثو اصالح حال ناخوش مقابله 

ان اسرتاندارهرای برجرای مانرده از عملکررد  شراخص  میرراثو اصالح حال ناخوش  برای مقابله  

 اد است؟یشنهچه راهکارهای مهمی قابل پخوزستان 

ناکارآمدی مدیران، بی توجهی به دغدغه ها و مطالبات مردم،  یریتی،  های سیاسی، گزینش های مد عزل و نصب

یا راکد ماندن پروژه ها و طرح های دولت در استان)بوی ژه پروژه های زیربنایی(، نر  بیکاری و عدم  توقف 

ی و سرمایه انسانی، توزیع ناعادالنه ثروت و  ماد  اشتغال زایی، موانع و مشکالت بخش تولید، هدر رفتن منابع

درآمدها و دیگر مشکالت و معضالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی و رفاه و معیشت مردم  

در نزد مردم ترسیم کند و بسیاری از اهدان و برنامه  حاکمیت    و آسیب پذیر از    می تواند چهره ای نامناسب

 ی نقش دارند.   هر کدام از سه ذینفع اصل اما میراثی است که   .رکود بکشاند یا  را به انحران کشور های 
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ل گیتتری میتتراث شتتاخص هتتای نتتامطلوب در در بررستتی عملکتترد استتتانداران عوامتتل متعتتددی در شتتک

توستعه هتر استتان از ستوی فقتدان یتک ستند چشتم انتداز بترای  بته طتور کلتی  استان نقش داشته انتد.  

، ضتعف وزیتران (کشتور  نج ستالهپتبرنامته  فقتدان بترش استتانی در شتش    )ت هتای وقتت  دولحاکمیت و  

جتتاری  ندهی استتتانداران کشتتور، اری مناستتب بتترای اداره استتانداری هتتا و ستتاماحتتی ستتاختراکشتور در ط

بتترای  استتتانداران خوزستتتانای ستتاختار متتدیریتی کوتتتاه متتدت و عتتدم امتتاده ستتازی حرفتته ستتازی 

و اداره استتان بته صتورت آزمتایش و خطتا باعتت ناکارامتدی   خوزستتان  بتزرگ  یت استتانپذیرش مستئول

 زیادی در توسعه استان شده است. 

متتدیریت علمتتی و بهتتره گیتتری از نخبگتتان متتدیریتی و قاعتتده جتتای  بتتهگرایتتی متتدیریتی گستتترش عتتوام

 محوری، مردم

بتته هی ارشناستتی، کتتم تتتوجهتتای کاص وقتتت کتتافی بتته بحتتتغفلتتت از تجتتارب گذشتتته، عتتدم اختصتت 

اتختتاذ تصتتمیمات ناپایتتدار در مستتائل مهتتم، هتتا، عالقتتهنفوذهتتا، ذیهتتا، ذیربتتط ، ذینفعتتانی ذینظرهتتا

 ای، گیری لحظهتصمیم

ر ستطح هتای و خبرگتان اجتمتاعی و سیاستی بترای توستعه یتک نظریته جتامع دعدم همکاری با دانشگاه

ستازی بترای متاعگتاری در اجیل و ستهل انمستا نگتری بته انگتاری و ستطحی  دهگیتری، ستاکالن تصتمیم

 های متعددی به دنبال داشته است. توسعه خوزستان آسیب

و می شتتورای استتالینتتدگان  در مجلتتس انتختتاب نمامطالبتته گتتری متتردم استتتان و  عفاز ستتوی دیگتتر ضتت

 شوراهای شهر و روستا نیز تاثیر مهمی در عزل و نصب استانداران خوزستان داشته است.

و در نتیجته ناکارآمتدی حکمرانتی و متدیریت نابستامانی  باعتت  امتل  عومستایل و  تجمیتع ایتن    بتابنابراین  

  استان خوزستان شده است. 

 های راهبردی زیر ارائه شده است.  بر این اساس توصیه

 اذ تصمیماتن افکار عمومی در اتختعامل و گفتگو و بیان واقعیت ها به مردم و در نظر گرفت .1

برابر بیش از متوسط کشور دولتی است و تغییر    1.5بازنگری ساختار اقتصادی استان خوزستان که   .2

بر  استانی ضرری است.    -آن از ساختاری ملی به ترکیب و تلفیقی از ساختار و ماموریت های ملی 

، اما این نفت، گاز و پتروشیمی استدرصد اقتصاد کشور در بخش    65اساس شواهد موجود حدودا،  

ای  . شرایط گذشته استان به گونهرا رفع کرده استحوزه کمتر از پنج درصد مشکل اشتغال خوزستان  

هستند. چنین ساختار  شده برای استان در سطح ملی های تعریف مأموریتریزی شده که عمده برنامه

باشد اما کشور   م در تولید ناخالص داخلیزستان دومین استان از نظر سهملی موجب گردیده که خو

در     روبرو گردد.اصالح چنین ساختاری مستلزم آن است تا   عمال با مشکالت زیادی بویژه بیکاری باال
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های های صرفاً ملی به تلفیقی از مأموریت های استان از مأموریت مأموریت   های مقابله با تحریم، برنامه

رکیب  تاقتصاد استان باید اهمیت دارد تا  ی بازنگری چنین ساختاری  برااستانی تغییر داده شد.    - ملی  

برابر بیش از متوسط    1.5برنامه درازمدت تغییر داده و این ساختار را که حدود    موجود را طی یک

که موجب رشد و توسعه بخش خصوصی در خوزستان شده و نتیجه    اصالح کرده کشور دولتی است،  

ان دهد. البته اجرای این برنامه در درازمدت  های اقتصادی استان نشخصخود را در وضعیت پایدارتر شا

  50شود؛ زیرا وجود قوانین و ساختارهایی طی بیش از  ظرن یکی، دو سال انجام نمی   ممکن است و

طالعات  در چنین شرایطی اولویت دارد تا م سال، منجر به ایجاد شرایط فعلی در استان شده است.  

ستانده و تحلیل   -ین بخشی از طریق جدول داده ها و ارتباط بظرفیت بخش تکمیلی برای شناسایی  

در قالب زنجیره  انجام شده است    های گذشته  که سال  های مختلف اقتصادی استانبخش   روابط بین

بر  یکی از راهکارهای  اصلی آن است تا    .ارزش تولید، زنجیره تامین نظام پشتیبانی بازطراحی شود  

سند راهبردی توسعه اقتصادی   ست های اقتصاد مقاومتی، دستی ملی و استانی و سیااسناد باالاساس 

    گردد.آماده و تدوین  بازبینی، هاان به تفکیک شهرستان و بر اساس مزیت است

 به عنوان وزیر، یا معاون رئیس جمهور یا استانداری ویژه ارتقای جایگاه استاندار  .3

 ماهشهر و منطقه آزاد اروند  هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی انتصاب استاندار به عنوان رئیس  .4

ر زمینه بازارهای مالی، سرمایه و بیمه، و انتقال بیمه شرکت های بزرگ  اعطای اختیارات به استان د .5

 به استان 

های استان به عنوان محور توسعه استان  مسئولیت پذیری شرکت ملی مناطق نفتخیز و پتروشیمی .6

 خوزستان  

انسانی استان  اصالح نظ .7 انسانی  ام مدیریت منابع  نیروی  شناسایی و ساماندهی  و  در حوزه مدیریت 

های  بر اساس آن نیروهای ناکارآمد در دستگاهاست تا  های اجرایی استان  وهای ناکارآمد دستگاهنیر

 شوند. اجرایی ساماندهی می 

 پیرامونی های توسعه مناطق های توسعه شهری به عنوان پیشرانحمایت از کانون .8

 ایی های زیربنتوسعه شبکه .9

 توسعه بازارهای استان .10

در .11 زیست  محیط  از  صیانت  و  و    حفظ  نفت  به  وابسته  بزرگ  صنایع  کمی  توسعه  مقابل 

 پتروشیمی

 همکاری و تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی استان   .12

هزار نفر اشتغال مربوط    65هزار فرصت شغلی مستقیم و صنایع استان حدودا    100از حدود   .13

الیست  باشد. این در حبه صنایع بزرگ بوده و مابقی اشتغال در صنایع متوسسط و کوچک استان می 

هزار    150که در صورت توسعه صنایع کوچک و متوسط استان اشتغال این بخش صنعت حداقل تا  

 .نفر قابل توسعه خواهد بود
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توسعه صنایع کوچک و متوسط نیازمند تکمیل و توسعه زیرساختها ، ایجاد انگیزه و اعمال  .14

استان در  توانمند  برای سرمایه گذاران   شرایط   بایست  می   اول  وحله  در دارد که    مشوقهای خاص 

 .شود ریزیبرنامه  و  محاسبه اکنون هم از زیرساختها تامین و واحدها  این استقرار

وجود منطقه آزاد اروند در استان پتانسیل بسیار مناسبی برای توسعه برخی از این صنایع   .15

ازم خانگی  جیره ساخت ومونتاژ لوبوده و در صورت تامین شرایط می توان عالوه بر موارد ذکر شده زن 

 .را در این منطقه پیش بینی و اجرا نمود

ایجاد فضای مناسب وارتقا  شاخصهای کسب و کار و همراهی دستگاههای سازمانهای استانی   .16

 .جهت این مهم بسیار تاثیر گذار خواهد بود

اقتتدام جتتدی  – 1کستتب و کتتار بیمتته: قتتای در زمینتته ارت راهکارهتتای پیشتتنهادی 1 .17

ام امتتور بیمتته ای تمتتامی صتتنایع، کارخانجتتات و ستتایر پرتفوهتتای جتتجهتتت تنظتتیم بخشتتنامه ان

موجتتود و نظتتارت بتتر اجتترای تصتتمیمات کتتارگروه هتتای اقتصتتادی استتتانداری خوزستتتان در 

التتزام دستتتگاههای بتتزرگ  – 2، ستتنوات قبتتل و جلتتوگیری از ختتروج پرتفتتوی بیمتته در استتتان.

 3، یستتک بیمتته در هتتر مجموعتته.دولتتتی و کارخانجتتات جهتتت استتتفاده از مشتتاورین و ارزیابتتان ر

افتتزایش شتتبکه فتتروش متتتوازن در ستتطح استتتان توستتط شتترکت هتتای بیمتته بتتا نیتتاز ستتنجی  –

قبلتتی دستتتگاههای اجرایتتی خصوصتتاً بخشتتداری هتتا و فرمانتتداری هتتر شتتهر بتتا در نظتتر گتترفتن 

التزام خریتد بیمته بترای واحتدهای صتنفی در زمتان اختذ و   –4ایع موجود منطقته.جمعیت و صن

اداره امتور مالیتاتی استتان   -  -5  د پروانته کستب در شتهرداری یتا مجموعته هتای صتنفی.یا تمدی

اص حقتوقی فعتال در استتان ستر فصتل هزینته هتای بیمته ای در بررسی  صتورتهای متالی اشتخ

جهتتت جمتتع بنتتدی نهتتایی در اختیتتار  وشتترکت هتتای بیمتته ای طتترن قتترار داد را استتتخراج و

ستازمان برنامتته و بودجته استتتان ترتیبتی اتختتاذ   -6. د ادارکتل امتور اقتصتتادی ودارایتی قتترار دهت

راییهتای سترمایه ای استتانی وملتی نماید تتا در موافقتنامته هتای اعتبتارات هزینته ای وتملتک دا

و ویتتژه استتتانی تاکیتتد الزم بتترای استتتفاده دستتتگاههای اجرایتتی ازختتدمات شتترکت هتتای بیمتته 

( قتتانون متتدیریت ختتدمات  5متتاده )کلیتته دستتتگاههای مشتتمول  - 7و  استتتانی را معمتتول دارد

ای کشوری که محل فعالیتت آنهتا در حتوزه جغرافیتایی استتان میباشتد موظفنتد ختدمات بیمته  

متتورد نیتتاز ختتود واشتتخاص حقیقتتی وحقتتوقی طتترن قتترار داد را منحصتتراً از شتترکت هتتای بیمتته 

ناد ای استتتان ونماینتتدگیهای تابعتته آنهتتا تتتامین نماینتتد ودر صتتورت نیتتاز ایتتن موضتتوع در استت

 مناقصه ذکر شود.

 

ب .18 مانند  در  مسائلی  استانی  های  شرکت  صادرات  و  تولید  کنونی  وضعیت  کمبود  ررسی 

نوسانات نر  ارز، افزایش بی    ودگی ماشین آالت و تکنولوژی، فرس   نقدینگی،مشکالت تأمین مواد اولیه، 

تولید، از  بانکی  رویه قاچاق کاال، عدم حمایت دولت  تولید کنند   معوقات  اهلیت  توان    گانو  را می 

یکی از این مشکالت و چالش ها در  شاید بتوان گفت   .کل واحدهای تولیدی دانستمهمترین مش
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برای .و لختی سیستم دستگاههای اجرایی دولتی باشد  ه اداری  مسیر تولید، موضوع بروکراسی پیچید 

زه مختلف  رونق تولید و ارتقای سطح تولیدات شرکت های خوزستانی نیاز است موضوع در سه حو

 بررسی شود.  

خش توسعه روستایی ضرروت دارد برنامه کنونی مصوب شده در سازمان مدیریت و برنامه  در ب .19

 . ود ریزی استان به اجرا گذاشته ش 

افزایش توان اقتصادی ساکنین و  ای برای  برنامه در حوزه مناطق حاشیه نشین پرداختن به   .20

 . نیازمند توجه ویژه استدر کالنشهر اهواز ویژه  ای شهرها به تثبیت و توسعه مناطق حاشیه 

میزان سپرده .21 برای مدیریت  استانی  اعتبار  و  پول  به تسهیالت  تشکیل شورای  استانی  های 

 د. ضرورت دار

اینکه گفته می شود سرمایه     اصالح رفتارهای متقاضیان تسهیالت و همچنین تولید کنندگان .22

اید اهلیت داشته باشند یک مساله بسیار مهمی  به این حوزه ب  گذاران بخش صنعت و ورود کنندگاه 

 . است

دولت .23 از  تولیدکنندگان  واقعی  غیر  انتظارات  است وجود  ذکر  قابل  مواقع   .نیز  بیشتر  در 

های   یدکنندگان انتظار دارند که دولت با اختصاص زمین، ارائه تسهیالت، اعطای ارز و ارائه حاملتول

کیفیت پایین، حمایت کند که این انتظار نیز به رفتار دولت    انرژی رایگان از تولید آنها حتی با وجود

دگان نیز به این روند عادت  ایم و تولیدکنن گردد، چرا که از ابتدا در تولید رویکرد دولتی داشتهبازمی  

ن ادامه دهد آنها به مشکل خواهند  های خود از تولیدکنندگا اند و اگر دولت نتواند به حمایتکرده  

های دولتی و انتظار تولیدکنندگان   ن تولید خود را از دست خواهند داد. بنابراین، حمایتخورد و توا

ادامه حمایت تولید ض برای  به  مواقع  از  هزینهها خیلی  با  تکنولوژی  استقرار  و  است  زده  های   ربه 

 .فزآینده را برای دولت به دنبال داشته است

دول .24 اجرایی  دستگاههای  رفتار  بازسازی  و  و    تی اصالح  حامی  و  مسول  دولتی  دستگاههای 

پشتیبان تولید و سرمایه گذاری به درستی نقش های خود را ایفا نمی کنند. بویژه تغییر دولت ها در  

سال موجب تغییر بسیاری از مدیران و کارشناسان خبره در دستگاههای اجرایی می شود. زیرا    4هر  

نقطه شروع فساد اداری و دولتی است. به بیانی،  در یک اقتصاد سیاسی مدیریت می کنیم. و همین  ما  

واری  خرانتفصل مشترک بسیاری از دولت ها و احزاب فصلی وابسته به دولت ها تکیه بر موقعیت ها،  

الزامات مربها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور  و تصاحب مناصب و موقعیت  وطه  بدون رعایت 

ضعیت ناهنجار را پذیرفته است. وضیعتی که باعت می شود  است. گویی نظام اداری و دولتی نیز این و

 مواجه شوند.  دو ضلع دیگر مثلت یعنی بانکها و مشتریان یا فعاالن اقتصادی با بحران های مختلفی  

تا .25 »سازمان  و  »گمرگ   مالیاتی ،  »نظام  یعنی   دولتی  به  وابسته  اجرایی  مین دستگاهای 

باشند. به بیانی دستگاهای اجرایی حاکمیتی و مدیریتی و  یهای تولید م   ترین گلوگاه   مهم اجتماعی 

های  مشوق   ارد.  های تولید ددر گلوگاه   تریحتی نظارتی نسبت به دیگر عوامل نقش محوری و مهم  

های تولید و در بلندمدت افزایش درآمدهای    مالیاتی برای تولید، منجر به افزایش تولید، کاهش هزینه

و پاگیر مانع از جذب    های دستزمان تأمین اجتماعی با قوانین و دستورالعمل  شود. سا  مالیاتی می 
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های واردات و صادرات عامل مهمی    ه گذاری در تولید شده است. وجود قوانین گمرگی و تعرف  سرمایه

 لید است. در ایجاد گلوگاه تولید یا حمایت از تو

(  ، فوالد، نیشکر، ...مواد معدنی، پتروشیمی سیمان ای که معامالت نفت،ایجاد بورس منطقه  .26

در دوره جدید نیاز  های مهم در جهت دریافت این تضمین خواهد بود.  ر آن انجام شود یکی از قدم د

مذاکرات اقتصادی   امور خارجه بتوانند به همراه وزیرهایی داریم که  ها و گروه گیری تشکلبه شکل

 .انجام دهند 

 ·ریسک  جلوگیری از ریسک های حاکم بر محیط کسب وکار شرکت های استان خوزستان   .27

نوسانات نر  ارز ·ریسک نوسانات نر  بهره ·ریسک نقدینگی ·ریسک قیمت نهاده های تولیدی ·ریسک  

ین المللی و یا تغییر مقررات دولتی ·ریسک واردات  کاهش قیمت محصوالت ·ریسک مربوط به عوامل ب

 ابه تولیدات شرکت ·ریسک کیفیت محصوالت. محصوالت مش

اثر تحریم به    بازنده  عی برنده و صنا  عیناصاستفاده از الگویی برای شناسایی   .28 خوزستانی در 

  ع یو صنارکت ها  ش شدت اثر نر  ارز بر    یبررس شرح زیر توسط دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی  

 خوزستاناشاره شده در برنامه جهش تولید استان مختلف 

 ن خوزستان اقدامات ضروری برای توسعه و تقویت و حمایت از استراتژی صادرات محوری استا .29

 استتان، در انترژی غیرکتارای و رویتهبتی مصترن بته توجته بتا: سیاستی انترژی هایتوصیه .30
 و انترژی کتارایی بهبتود هتایسیاستت و نتو ژیهتایانر بته و توجته انترژی هایحامل به تنوع بخشی

 حوضته ریتزان برنامته توجته مرکتز در بایتد  محیطزیستتاز  حفاظتت هتایبرنامته مهمتتر همته از
 و استت استتان توستعه پویتایی قطعتی پیشتنیازهای از یکتی انترژی شتبکه ..گیترد قترار انترژی

 صتنعتی شتهرکهای از عمتدهای بختش و صتنعتی واحتدهای کلیته بترای ایمن شتبکه خوشبختانه
 استتان توستعه ستند  در استتان صتنعتی نتواحی و شتهرکها ستایر بته آن گستر و شده استان فراهم

 .است  شده منظور استان آمایش برنامه و

 

 

 

 

 

 

 

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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منتتابع توستتعه ( جهتتانی شتتدن، تغییتترات ستتازمانی و برنامتته ریتتزی 1384) التتهد زاده. یعلتتیمهتتر- .1

 اهواز:انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.  ،انسانی

: تجتارب نظتری برنامته ریتزی استتراتژیک در ستازمان(.  1392و همکتاران )یدالته  زاده.  علتیمهر- .2

 .های ایرانی. تهران: انتشارات راه معاصر سازمان و عملی در

م هتتا بتتر شتترکت هتتای بیمتته اثرگتتذاری تحتتری " "(. 1399و همکتتاران )یدالتته زاده. علتتیمهتتر- .3

معاونتتتت امتتتور همتتتاهنگی استتتتانداری : متقاضتتتی دفترسازمان/دستتتتگاه/نتتتام ،  "خوزستتتتان

تهیتته و تتتدوین ، نماینتتدگی خوزستتتان -مشتتاور و مجری:ستتازمان متتدیریت صتتنعتی، خوزستتتان

حمیتد ، حمتزه خستروانی، رضتا قیصتی پتور،  امیتد بتن عبتاس   ،زادهدکتر یداله مهرعلتی  کنندگان:

دکتتر اهلل هاشتمی و  ستید لطتف  همکتاران:،  علتوی فترعلتی  ستید و    علی معتمتدیمحمد ،  ممتازان

 22/03/1399تاریخ انتشار: ، علی علوی فرسید  ویراستار تخصصی:، اله پورزهرا هیبت

 ، اهتتوازنظریتته هتتای نتتوین متتدیریت  مباحتتت نظتتری و عملتتی ( 1396)، یدالتتهزاده. علتتیمهتتر- .4

 .  انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

(. بررستی ابعتاد تتاثیر تحتریم بتر کشتور و استتان خوزستتان، شتورای 1397زاده، یدالته )مهرعلی .5

 / https//www.khoorna.com/127033اقتصاد مقاومتی  استان خوزستان، 

مطالعتته متتوردی:  "(. ستتند بتتومی مقابلتته بتتا تحتتریم 1398زاده، یدالتته و همکتتاران )مهرعلتتی .6

، کارفرمتتا: معاونتتت اقتصتتادی و توستتعه "پتتذیرهتتای تتتاب آور و آستتیباستتتان خوزستتتان و بختتش

 منابع استانداری استان خوزستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

برنامتته عملیتتاتی جهتتش تولیتتد )صتتنعت، کشتتاورزی ".  (1399زاده، یدالتته و همکتتاران )مهرعلتتی .7

، کارفرمتتا: معاونتتت اقتصتتادی و توستتعه منتتابع "، "1399تان ستتال و ختتدمات( استتتان خوزستت

نماینتتتدگی -استتتتانداری استتتتان خوزستتتتان ، مجتتتری و مشتتتاور: ستتتازمان متتتدیریت صتتتنعتی

  (imikhz.ir)خوزستان صنعتی دیریتم سازمان –جهش تولید   خوزستان

هتتای اقتصتتادی اجتمتتاعی استتتان خوزستتتان شتتاخص "(. 1399اهلل ) هاشتتمی، ستتید لطتتف .8

تهیتته و تتتدوین ، نماینتتدگی خوزستتتان -مشتتاور و مجری:ستتازمان متتدیریت صتتنعتی "1399

تتتاریخ ، زادهویراستتتار تخصصتتی: دکتتتر یدالتته مهرعلتتی، کننتتدگان: ستتید لطتتف اهلل هاشتتمی 

 .17/11/1399انتشار: 

 خوزستتتان استتتان اقتصتتادی فضتتای تشتتریح(. 1399اداره کتتل اقتصتتاد و دارایتتی خوزستتتان ) .9

گتتروه نویستتندگان ، وزارت اقتصتتاد و  ،)پایتتدار توستتعه و رشتتد  جهتتت در عملیتتاتی راهبردهتتای(

 .دانش راه پژوهندگان: ناشر.، اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستاندارایی ، 

https://imikhz.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/
https://imikhz.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/


 المی الب اس بعد از انق  میراث همه استانداران خوزستان  

 

 

 32 

 یصتتنعت داتیتتتول یهتتارهیزنج لیتتزوم توجتته بتته تکملتت "(. 1399)  مهتترام روانتتبخش .10

، نماینتتدگی خوزستتتان -ستتازمان متتدیریت صتتنعتیمشتتاور و مجری: ،"در استتتان خوزستتتان

زاده استتاد دانشتگاه دکتتر یدالته مهرعلتی  تخصصتی:ویراستتار  ،    اهلل هاشتمیسید لطتف  همکاران:

  شهید چمران اهواز

11.  
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