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چشم انداز توسعه استان خوزستان
 مرتبه نخست در استخراج و پاالیش و صدور نفت و گاز با عملکرد ملی
 تولید کننده ی محصوالت استراتژیک گندم و نیشکر و ذرت دانه ای در سطح ملی
 دارای پایانه ای اصلی بازرگانی خارجی و ترانزیت کاال و مسافر و خدمات حمل و نقل
 پشتیبانی ملی در باراندازها و انبارهای عمومی سوخت در نواحی بندری
 تولید کننده عمده قند و شکر در سطح ملی
 تولید کننده انرژی برق – آبی در مقیاس ملی
 ارائه خدمات گردشگری آبی ،تاریخی ،فرهنگی ،سالمت و دفاع مقدس
 دارای صنایع پیشران فوالد ،مجتمع پتروشیمی و دریاپایه و  ...و همچنین از مراکز عمده فرآورده های وابسته به صنایع
شیمیایی و پتروشیمی (صنایع پایین دستی و تکمیلی) ،دریایی ،نفت و گاز ،حمل و نقل و فلزات اساسی جانبی
 از مراکز تولید فرآورده های وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی و فراملی
 دارای جایگاه برتر در حوزه کشاورزی و شیالت و در صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
 دارای جایگاه برتر در ارئه خدمات برتر آموزش عالی و خدمات درمانی در سطح فراملی
 دارای جمعیت مرز نشین با درآمد سرانه مناسب
 دارای محیط زیست سالم و پایدار
 شهر اهواز به عنوان مرکز راهبردی و مدیریت تعامالت ایران و آسیای جنوب غربی با تاکید بر سازماندهی عملکردی،
نهادی و کالبدی شهر در تنظیم تعامالت اقتصادی ،اجتماعی کشور
 فعال درتولید واستفاده از انرژی های پاک وتجدید پذیر
 دارای باراندازهای ساحلی و بنادر خشک و ساحلی و استفاده از حمل و نقل ترکیبی

استان خوزستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی و ذخائر عظیم نفت و گاز ،موقعیت جغرافیایی نظیر برخورداری
از مرزهای طوالنی آبی و خاکی و سرمایه گذاری های عظیم انجام شده در صنایع فوال ،پتروشیمی و زیر ساخت
های حمل و نقل و تجارت خارجی از دیر باز به عنوان یکی از قطب های اصلی اقتصاد کشور مطرح بوده است و
هم اکنون دومین اقتصاد ملی می باشد .این استان همچنین با جمعیت معادل  4/7میلیون نفر ،پنجمین استان
کشور می باشد ،لذا چیدمان جمعیت و فعالیت در پهنه این استان همانند سایر نقاط کشور بدون توجه به ظرفیت
های متنوع و مالحظات زیست محیطی معظالت متعدد استان را تشدید خواهد نمود.
بطور کلی ،استان خوزستان با توجه به منابع طبیعی سرشار و سرمایهگذاریهای ارادی در بخشهای پیشرو صنعتی و
شبکههای زیربنایی آب ،کشاورزی ،حمل و نقل و ارتباطات و  ...از مواهب توسعه تا حدود زیادی بهرهمند شده
است و در بسیاری از زمینهها در زمره استانهای پیشرو در سطح کشور قرار دارد .عدم توجه به ظرفیت های
محیطی و برنامه های توسعه و عمران سکونتگاه ها موجب تشدید چالشها و توسعه نامتوازن مناطق استان در
موارد زیر شده است:
توسعه غیر متعادل بخشی(توسعه صنعتی پیشرفته در جنوب ،کشاورزی پیوسته  ،فشرده و نسبتاٌ قوی در غرب
نسبت به شرق و جنوب استان  ،پایین بودن توسعه صنعتی در شمال و مناطق حاشیه ای شرق و غرب استان)،
تخریب شدید محیط زیست ،ضعف کارکردهای اقتصادی (پایین بودن سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال)،ضعف
توانمندی استان در نگهداشت جمعیت و ضعف شدیدتر آن در مناطق حاشیه ای استان.
برنامه آمایش برنامه ای بلند مدت برای تنظیم رابطه بین انسان ،محیط و فعالیتهای انسان در سرزمین است که از
طریق توزیع آگاهانه فعالیت و جمعیت به منظور بهره برداری منطقی از تمامی امکانات سرزمین در جهت ایجااد
تعادل های منطقه ای و بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه و حفاظت محیط زیست می باشد.
امید است نتایج این مطالعات در تصمیم گیری مناسب تر و صحیح تر برنامه ریزان و دست اندرکاران توسعه
استان مفید واقع شود و سبب دگرگونی های اساسی و مطلوب برای توسعه همه جانبه و پایدار در این بخش از
سرزمین عزیز ما باشد.

غالمرضا شریعتی
استاندار خوزستان

پیشگفتار
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ریزی های کالن و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته
شود ،برنامه ریزی بلندمدت آمایش سرزمین است .هدف آمایش سرزمین ،سازماندهی فضای جغرافیایی برای
حفظ و بهره برداری خردمندانه از پهنه سرزمین است که بر پایه مزیتهای محیط طبیعی و انسان ساخت با
رویکردی سیستمی ،جامع و یکپارچه در چارچوب توسعهی پایدار انجام می گیرد .در این برنامه جنبه های
مختلف زندگی و فعالیتهای انسانی و عدم تعادل های موجود در عناصر تشکیل دهنده فضای جغرافیایی مطالعه
شده و امکان تحقق توسعه فضایی همه جانبه و پایدار فراهم می شود .به طور کلی برنامه آمایش رویکردی است
که با برقراری ارتباط بین سه عنصر انسان – فعالیت – فضا ،توسعه متوازن را بر مبنای توان سرزمینی دنبال می
کند و توام با آن ،سازگاری بین برنامه های توسعه بخش ها و برنامه های توسعه سکونتگاه ها را نیز تعقیب می
نماید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی توجه به توسعه متعادل و متوازن کشور
مورد تاکید دوباره قرار گرفت .براساس این اصل ،بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در
سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید بدون تبعیض باشد و هر
منطقه به فراخور نیازها و استعداد خویش ،سرمایه و امکانات الزم داشته باشد ،در این راستا از ابتدای دهه 1360
با عنایت به جایگاه ارزشمند برنامه آمایش سرزمین در نیل به توسعه پایدار و به منظور برقراری هر چه بیشتر و
بهتر عدالت فضایی در کشور و ارتقای سطح و کارکرد نظام برنامه ریزی کشور ،همزمان مطالعات پایه آمایش
سرزمین به وسیله دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام پذیرفت که نتایج این مطالعات در
سال  1364در چندین مجلد منتشر شد .در همین ارتباط و برای عملی ساختن اجرای اصل چهل و هشتم قانون
اساسی مصوب  ،1380تهیه طرح آمایش سرزمین برعهده دولت نهاده شد .به همین منظور طبق ماده  2ضوابط
ملی آمایش سرزمین ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی
ذیربط نسبت به تدوین اسناد آمایش و دستورالعملهای اجرایی ،نظارتی و شاخص های ارزیابی عملکرد مورد نیاز
با هدف بسترسازی برای تحقق ضوابط ملی آمایش و نهادینه سازی آنها در فرایندهای توسعهای ملی و منطقه
ای اقدام نمایند.
بنا به مراتب یاد شده ،همزمان با سایر استانهای کشور مطالعات تدوین برنامه آمایش استان خوزستان با هدایت
شورای عالی آمایش سرزمین به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها نهاده شد.
مطالعات آمایش استان خوزستان از خرداد ماه سال  85توسط جهاد دانشگاهی استان و با همکاری اساتید و
خبرگان بخش های مختلف آغاز و در شهریور  86بخش اول وضع موجود استان بر اساس شرح خدمات مصوب
اولیه به اتمام رسید .در فروردین 90لغایت اسفند  93بخش دوم طرح آمایش بر اساس شرح خدمات جدید ابالغی
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران در  11مجلد
تهیه شد که  6مجلد آن شامل مطالعات اصلی و  5مجلد به عنوان مطالعات پشتیبان تدوین گردید .ماحصل

مطالعات صورت گرفته ،تهیه سند آمایش استان به عنوان اولین سند باالدستی ونقشه راه تمامی فعالیتهای استان
و پایه اصلی تهیه سند توسعه استان در افق بلند مدت می باشد.
امید است نتایج این مطالعات برای استان و مدیران ،برنامه ریزان و تمام کسانی که به گونه ای دسات انادر کاار
آ بادانی این سرزمین هستند و دغدغه توسعه پایدار استان خوزستان را در سر دارند مفید واقع گردد و با اجرای آن
کاهش عدم تعادلها و توسعه متوازن در سطح استان محقق شود.

امید حاجتی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
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" خوزستان استانی است توسعه یافته و برخوردار
از محیط زیست سالم و پایدار ،دارای جایگاه نخست
در استخراج ،پاالیش و صدور نفت و گاز ،از مراکز
عمده فرآورده های وابسته به صنایع شیمیایی و
پتروشیمی (صنایع پایین دستی و تکمیلی) ،دریایی،
نفت و گاز ،حمل و نقل و فلزات اساسی جانبی،از
مراکز تولید فرآورده های وابسته و تبدیلی محصول
خرما در سطح ملی و فراملی ،دارای جایگاه برتر در
حوزه کشاورزی و شیالت و در صنایع غذایی تبدیلی و
تکمیلی کشاورزی ،دارای جایگاه برتر در ارئه خدمات
برتر آموزش عالی و خدمات درمانی در سطح فراملی،
دارای جمعیت مرز نشین با درآمد سرانه مناسب ،فعال
درتولید واستفاده از انرژی های پاک وتجدید پذیر،
دارای باراندازهای ساحلی و بنادر خشک و ساحلی و
استفاده از حمل و نقل ترکیبی".

امور برنامهریزی ،نظارت و آمایش
سرزمین

سند راهبردی آمایش استان خوزستان
(مصوب شورایعالی آمایش سرزمین مورخ )..............
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-1-1شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین

مجموعه بسیار وسیع یا پایانناپذیری از هدفها را میتوان برای افق توسعه استان برشمرد .این اهداف باه طاور عاام و
دستهبندی نشده شامل هدفهای توسعه اقتصاد کالن ،هدفهای توسعه بخشها ،هدفهای توسعه فضایی ،هدفهای
توسعه بخشها در فضاهای مختلف استان ،کاهش عدم تعادلها ،حفظ و توسعه محیط زیست ،حفظ میارا فرهنگای،
کاهش فقر ،افزایش راندمان تولید و موارد بسیار متعدد دیگری در این زمینه خواهد بود.
به طور طبیعی این اهداف از یک طرف دارای همپوشی خواهند بود و از طرف دیگر بعضی از آنها میتوانند در رقابات باا
یکدیگر قرار گرفته و در موارد دیگری با یکدیگر متضاد باشند .به عنوان مثال هدف کاهش عدم تعادلهاا در بعضای از
موارد حداقل در کوتاه مدت میتواند با هدف حداکثر سازی رشد اقتصادی در تضاد قرار گیرد ،یا هدف حاداکثر سااختن
اشتغال میتواند با کمینهسازی نرخ تورم در تعارض قرار گیرد .به هر حال برای ادامه بررسی ،تشخیص اهداف اساسیتر
از اهداف فرعیتر و تشخیص ارتباط بین هدفها و ارائه یک دستهبندی منطقی از هدفها کامالً ضروری خواهد بود.
بر اساس مبانی نظری و مباحثاتی که در کار گروههای مطالعات آمایش استان صورت گرفت و باراسااس نظرخاواهی از
مدیران و کارشناسان ،اعضای شورای آمایش استان و کار گروههای مطالعاتی و جمعبندی این نظرات ،در سلسله مراتب
اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی استان ،سه هدف زیر به عنوان هدفهای بنیادین برای توسعه اساتان خوزساتان
شناسایی و انتخاب شدهاند:
 )1کارآیی اقتصادی
 )2کاهش عدم تعادلها
 )3توسعه پایدار
نمودار  1سه هدف بنیادین یاد شده را در باالترین سطح معرفی مینماید .سطح بعدی این نمودار هدفهای میانی (کیفی)
و سطح سوم ،هدفهای ابزاری یا به عبارت دیگر استراتژیهای کالن توسعه استان را مطرح مینماید.
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کارآیی

کاهش

توسعه

اقتصادی

عدم تعادلها

پایدار

رشد اقتصادی

کاهش عدم تعادل

توسعه ظرفیت و بهرهبرداری

بهبود تولید و درآمد سرانه

بین مناطق

متناسب با ظرفیت منابع

ثبات اقتصادی

کاهش عدم تعادل بین جوامع

همراه با حفظ سطح مناسب

شهری  -روستایی

طبیعی در قلمروها

تورم و بیکاری
بازکردن دایره انتخاب در

بهبود شاخصهای محیط
زیست طبیعی

بهبود توازن جمعیت مناطق،
با ایجاد توان رقابتی متوازن

بهبود شاخصهای فرهنگی

تولید ،بازاریابی و مصرف

در قلمروها

و اجتماعی

تخصیص بهینه سرمایهگذاری،

تخصیص سرمایهگذاری ،تولید و

تخصیص سرمایهگذاری

اشتغال بین مناطق

برای بهبود شاخصهای

(با هدف کاهش عدم تعادلها)

محیط زیست طبیعی و فرهنگی

تولید و اشتغال بین بخشها
با هدف رشد هرچه بیشتر
اقتصادی همراه با کاهش نرخ
تورم و بیکاری

حمایت از کانونهای توسعه

توسعه چارچوبهای هدایت

( مدیریت اقتصادی استان )

شهری و بهبود سلسله مراتب

فعالیتها در فضای جغرافیایی

شهری

در انطباق با حفظ و بهبود محیط

(به عنوان موتور توسعه مناطق

زیست

گسترش بازارهای اقتصادی

توسعه متناسب زیربناها
( حمل و نقل ،ارتباطات ،آب و
انرژی)
در جهت حداکثر ساختن تولید

پیرامونی)

توسعه متناسب زیربناها
( حمل و نقل ،ارتباطات ،آب و
انرژی)
در جهت کاهش عدم تعادل ها
نمودار-1-1سلسله مراتب اهداف توسعه استان
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توسعه متناسب زیربناها
( حمل و نقل ،ارتباطات ،آب و
انرژی)
در جهت حفظ و توسعه منابع
طبیعی و فرهنگی

 -2-1نقش استان خوزستان در تقسیم كار ملی و منطقه ای

نقش استان خوزستان در تقسیم كار ملیدر روند گذشته و تاریخی تقسیم کار ملی،تعدادی از نقش ها مانند استخراج نفت و گازوکشاورزی بر پایه منابع طبیعای و
تعدادی دیگر مانند صنایع پتروشیمی و صنایع فلزات اساسی و حمل و نقل و تجارت خارجی به دلیل منطق مکان یاابی
عقالیی ،به استان خوزستان واگذار شده است .خوشبختانه استان خوزستان در سطح کشور در این بخش ها نقش کلیدی
و اساسی دارد و یا به عبارت دیگر دارای تمرکز مکانی بسیار باال است و این فعالیتها را از دیدگاه ملی می توان به منزله
وظایف ملی یا ماموریتهای استان تلقی کرد که شامل  6مورد زیر است:
استخراج نفت و گاز و تولید فرآورده های نفت – کشاورزی ،ماهیگیری و آبزی پروری – صنایع شیمیایی و پتروشیمی –
صنایع فلزات اساسی – فعالیت تامین آب ،برق و گاز طبیعی -تجارت خارجی و حمل و نقل.
همچنین براساس شایستگی های استان ،توسعه صنایع غذایی – و توسعه تکنولوژی های جدیاد و گساترش فان آوری
ارتباطات و توریسم درمانی را نیز می توان به عنوان ماموریت جدید استان تلقی کرد.
به عالوه برای احراز این ماموریت ها و توسعه زنجیره های تولید و پرباار شادن ایان فعالیات هاا و پشاتیبانی از آن هاا
ضرورت دارد موارد دیگری به شرح زیر به فهرست باال اضافه کرد:
 ایجاااد و توسااعه صاانایع ساااخت وسااایل نقلیااه ،ماشااین آالت ،قطعااات و ادوات مااورد نیاااز صاانایع نفاات و گاااز وپتروشیمی،بخش کشاورزی و صنایع غذایی استان.
 توسعه صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی که به لحاظ مشابهت شرایط ،با صنایع شیمیایی و پتروشیمی یک جامنظور شده است.
جدول-1-1تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم كار ملی
مقیاااااا

ردیف زمینااااه وظایف تخصصی هر نقش
نقش

قلمرو/نواحی برنامه ریزی/شهرستان

عملکاااارد

1

کشاورزی

 ارتقا جایگاه و توسعه تولیدات بخش کشاورزی و شیالت استان

2

صنعت و
معدن








حفظ جایگاه یکم استان خوزستان در استخراج نفت و گاز و تولید
فرآورده های نفت.
حفظ جایگاه یکم و بازیابی سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع
شیمیایی و پتروشیمی کشور و توسعه صنایع دست نفت و گاز و
پتروشیمی
ارتقای جایگاه استان در صنایع فلزات اساسی
توسعه تولید و ارتقاء جایگاه صنایع غذایی استان
پیشرفت در صنایع ساخت وسایل نقلیه ،ماشین آالت ،قطعات و
ادوات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،بخش کشاورزی و

4

نقش
ملی
ملی

صنایع شیمیایی و پتروشیمی  :هندیجان،
بهبهان ،امیدیه ،آغاجاری ،رامشیر
فلزات اساسی :آبادان – ماهشهر و در
مناطق 1،4و  9برنامه ریزی ابا محدودیت ذوب
فلزات
ماشاااین آالت و تجهیااازات در منااااطق
 4،5،6،7،8برنامه ریزی
وسایل نقلیاه و قطعاات :منااطق 1،2،3،6،7
برنامه ریزی

مقیاااااا

ردیف زمینااااه وظایف تخصصی هر نقش
نقش

قلمرو/نواحی برنامه ریزی/شهرستان

عملکاااارد
نقش
صنایع غذایی استان

3

گردشگری

 احراز جایگاه ویژه در گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،دفاع
مقدس ،طبیعی و سالمت و...

ملی

صنایع غذایی :کل استان
توریسم درمانی :اهواز

4

خدمات برتر

 ارتقای جایگاه استان در بخش آب ،برق و گاز طبیعی با توجه ویژه
به آبرسانی
 احراز جایگاه ویژه در تکنولوژی های جدید ،ارتباطات

ملی

شهرستان اهوازر به عنوان مرکز IT

5

بازرگانی

 ارتقای نقش و جایگاه استان خوزستان در تجارت خارجی کشور با
توجه ویژه به بنادر تجارتی و پیش نیاز شبکه های حمل و نقل
زمینی

ملی

آبادان ،خرمشهر ،بندر امام خمینی

-نقش استان در تقسیم كار منطقه ای

در مطالعات آمایش استان ،خوزستان به همراه استان کهگیلویه و بویر احمد در یک منطقه برنامه ریزی قرار داشاتند .باا
توجه به تغییر در نظام منطقهبندی سرزمین کشور ،استان خوزستان به همراه استانهای اصفهان و چهار محال بختیااری
در یک منطقه قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات هم اندیشی با سایر استانهای منطقه این بخش از مطالعات آمایش
بازنگری گردید:
اقتصاد دریا پایه :مجاورت با خلیج فارس به عنوان معبر اتصال نیمه غربی کشور با آبهای آزاد ،برای این استان از
کشور زمینه طرح مقوالت و استراتژیهای متناسب با رویکرد اقتصاد دریاپایه و توسعه دریاپایه را فراهم آورده است.
اقتصاد دانش بنیان  :وجود مراکز علمی وتحقیقاتی در استان و ایجاد شرکت های دانش بنیان قابلیت مناسبی
برای تولید دانش و صدور آن درسطح منطقه ای می باشد.
گردشگری  :وجود جاذبه های گردشگری در استان ،پتانسیل مناسب برای ارائه تخصصی خدمات گردشگری
فرهنگی ،تاریخی ،دفاع مقدس ،طبیعی و سالمت و مرکز آفرینش صنایع دستی متنوع با قابلیت باالی جذب گردشگر در
سطح منطقه ای ،ملی و فراملی دارد.
مناطق مرزی (اقتصاد مناطق مرزی) :عاملی در جهت دفاع و امنیت و ایجاد تعامالت تجاری محسوب شود
مزیت امنیت و تبادالت تجاری و اقتصادی و گردشگری وجود مناطق مرزی در استان خوزستان می تواند سبب بهره
مندی استان از این مزیت (امنیت و رونق اقتصادی) گردد( .وسعت منطقه مرزی خوزستان  32377کیلومتر مربع معادل
 50.5درصد وسعت استان است .همچنین با  1352کیلومتر نوار مرزی و سهم  40درصدی از کشور در رتبه سوم قرار
دارد).
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جدول -2-1تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم كار منطقه ای
ردیف زمینه نقش

مقیاااااا

وظایف تخصصی هر نقش

قلمرو/نواحی برنامه ریزی/شهرستان

عملکاااارد
نقش
1

اقتصاد دریا پایه

2

اقتصاد دانش بنیان

3

گردشگری

4

مناطق مرزی

تمام مبادالت منطقه (استانهای اصفهان و چهار محال و

(اقتصاد مناطق

بختیاری)از طریق خوزستان انجام شود.

منطقه ای،

اتخاذ استراتژیهای متناسب با رویکرد اقتصاد دریاپایه و

ملی و

توسعه دریاپایه

منطقه (2مرکزیات آبادان)،منطقاه (3مرکزیات
ماهشهر)

فراملی
تولید دانش و صدور آن درسطح منطقه ای ،ملی و

منطقه ای

فراملی
ارائه تخصصی خدمات گردشگری فرهنگی ،تاریخی،

منطقه ای،

دفاع مقدس ،طبیعی و سالمت و مرکز آفرینش صنایع

ملی و

دستی متنوع با قابلیت باالی جذب گردشگر

فراملی

مرزی)

منطقه(1مرکزیت اهواز) ،منطقه (2مرکزیت
آبادان) ،منطقه (4مرکزیت دزفول)
منطقه(5مرکزیت بهبهان)
کل پهنه استان

منطقه ای،

منطقه (2مرکزیت آباادان) ،منطقاه(3مرکزیات

ملی و

ماهشهر)،منطقه (9مرکزیت دشت آزادگان).

فراملی

-3-1چشم انداز بلندمدت توسعه استان از منظر آمایش سرزمین

 مرتبه نخست در استخراج و پاالیش و صدور نفت و گاز با عملکرد ملی
 تولید کننده ی محصوالت استراتژیک گندم و نیشکر و ذرت دانه ای در سطح ملی
 دارای پایانه ای اصلی بازرگانی خارجی و ترانزیت کاال و مسافر و خدمات حمل و نقل
 پشتیبانی ملی در باراندازها و انبارهای عمومی سوخت در نواحی بندری
 تولید کننده عمده قند و شکر در سطح ملی
 تولید کننده انرژی برق – آبی در مقیاس ملی
 ارائه خدمات گردشگری آبی ،تاریخی ،فرهنگی ،سالمت و دفاع مقدس
 دارای صنایع پیشران فوالد ،مجتمع پتروشیمی و دریاپایه و  ...و همچنین از مراکز عمده فرآورده های وابسته
به صنایع شیمیایی و پتروشیمی (صنایع پایین دستی و تکمیلی) ،دریایی ،نفت و گاز ،حمل و نقل و فلزات
اساسی جانبی
 از مراکز تولید فرآورده های وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی و فراملی
 دارای جایگاه برتر در حوزه کشاورزی و شیالت و در صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
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 دارای جایگاه برتر در ارئه خدمات برتر آموزش عالی و خدمات درمانی در سطح فراملی
 دارای جمعیت مرز نشین با درآمد سرانه مناسب
 دارای محیط زیست سالم و پایدار
 شهر اهواز به عنوان مرکز راهبردی و مدیریت تعامالت ایران و آسیای جنوب غربی با تاکید بر سازماندهی
عملکردی ،نهادی و کالبدی شهر در تنظیم تعامالت اقتصادی ،اجتماعی کشور
 فعال درتولید واستفاده از انرژی های پاک وتجدید پذیر
 دارای باراندازهای ساحلی و بنادر خشک و ساحلی و استفاده از حمل و نقل ترکیبی
 -4-1مأموریتهای استان

بر این اساس ماموریت های استان در  9موضوع به شرح زیر قابل ارائه هستند:
 )1حفظ جایگاه یکم استان خوزستان در استخراج نفت و گاز و تولید فرآورده های نفت.
چالش ها و راهبردها: مهمترین مانع در احراز این ماموریت کمبود منابع مالی و محدودیت فضای مشارکت بخش خصوصی است.
راهکارهای اصلی : تعامل «مدیریت توسعه استان» با مقامات مرکز برای افزایش سرمایه گذاری بیشتر در ایان بخاش در اساتان
خوزستان با طرح استدالل مزیت نسبی این استان
 باز کردن فضای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.
 ) 2حفظ جایگاه یکم و بازیابی سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع شیمیایی و پتروشیمی كشور و
توسعه صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی
چالش ها و راهکارها: اعطای مجوز احدا صنایع پایین دستی و باالدستی نفت و گاز و پتروشیمی به استان
 تامین خوراک و مواد اولیه و کمک به تامین اعتبار احداث زیر ساخت های الزم و ایجاد منطقه ویژه
تخصصی صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی
 هدایت سرمایه گذاران و اولویت دهی در تامین منابع مالی فایناان باه حارا هاای پاالیشاگاهی
استان
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 )3ارتقای جایگاه استان در صنایع فلزات اساسی
چالش ها و راهکارها :همان چالشها و راهکارهای مذکور در بند  1ماموریتها می باشد.)4ارتقای جایگاه استان در بخش آب ،برق و گاز طبیعی با توجه ویژه به آبرسانی
چالش ها و راهبردها: عدم تطابق ساختار اقتصادی استان و کشور با اقتصاد آب
 وابستگی به آبهای سطحی
 قرار داشتن سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از استان(با توجه به اینکه  98.5درصد تولید
اراضی کشاورزی استان خوزستان وابسته به اراضی آبی می باشد و همچنین وابستگی  88درصدی اراضی آبی
به آب های سطحی و اینکه  % 100سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از استان (کشاور
فقط  )%10قرار دارند نشاندهنده بحران آب در استان می باشد).
 استفاده از شیوه های سنتی آبیاری
 کاهش مستمر و شدید دبی رودخانه هاای اساتان در ا ار خشکساالیهاای مساتمر و انتقاال آب از سرشااخه
رودخانههای استان به خارج از حوضه از دیگر بحرانهای اساسی آب استان هستند.
**بنابراین مهمترین مانع احراز این ماموریت ،تهدید انتقال آب از سرشاخه های منابع آب جاری اساتان باه ساایر
استان ها می باشد .این تهدید به هر حال از تصمیم گیری های ملی و یا نامشخص بودن اساتراتژی ملای در ایان
زمینه ناشی می شود .
راهکارهای اصلی : بازنگری در طرح های موجود انتقال آب ،و ممنوعیت هرگونه طرح جدید انتقال آب در استان
 مذاکره «مدیریت توسعه استان» با مقامات مرکز برای بازنگری در استراتژی بهره بارداری از مناابع آب هاای
جاری کشور با استدالل درباره فایده  /هزینه های ملی انتقال آب و طرح مزیت های استان خوزستان در بهره
برداری از این منابع در بخش های مختلف تولیدی این استان نسبت به استان های مرکزی.
 توجه به شیوه های نوین آبیاری ،گسترش شبکه های آبرسانی و آبیاری و توسعه اراضی زیر کشت همراه با
افزایش راندمان مصرف آب در راستای کارایی اقتصادی (استفاده بهینه از منابع آب و خاک ارزشمند و پربازده
استان) و کاهش عدم تعادلهای منطقهای
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 )5ارتقا جایگاه و توسعه تولیدات بخش كشاورزی و شیالت استان
چالش ها و راهبردها:مهمترین مانع در احراز این ماموریت ،کاهش منابع آب استان به علت تغییرات اقلیمی و تهدید انتقال آب از سرشاخه های
منابع آب جاری استان به سایر استان ها می باشد.
راهکارهای اصلی : مذاکره «مدیریت توسعه استان» با مقامات مرکز ،برای کاهش تهدید باال
 همان راهکار قبلی گسترش شبکه های آبرسانی و آبیاری و توسعه اراضی زیر کشت همراه با افزایش راندمان
مصرف آب در راستای کارآیی اقتصادی (استفاده بهینه از منابع آب و خاک ارزشمند و پربازده استان) و کاهش
عدم تعادل های منطقه ای
 حمایت از توسعه زراعت ،شیالت ،دامداری ،باغداری و منابع طبیعی و توسعه صنایع غذایی و توسعه صنایع
تامین کننده نیازهای بخش کشاورزی.
 گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جمله تجهیز مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری
 )6توسعه تولید و ارتقاء جایگاه صنایع غذایی استان با توجه به اجرای طرح احیای 550هزار هکتار
اراضی كشاورزی در استان
چالش ها و راهبردها: عدم تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی
 مهم ترین مانع در احراز این ماموریت ،ضعف سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.
راهکارهای اصلی : توجه به صنایع جانبی و تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی
 حمایت از توسعه صنعت از طریق احدا شهرک ها و نواحی صنعتی مجهز به زیر ساخت ها و شبکه های
حمل و نقل.
 استفاده از سیاست های متنوع گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جمله تجهیز مشارکت بخش خصوصی در
سرمایه گذاری
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 )7احراز جایگاه ویژه در تکنولوژی های جدید ،ارتباطات و توریسم درمانی
چالش ها و راهبردها:
 در زمینه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات استان خوزستان به عنوان مرکز توسعه  ITمنطقه ای پیشنهاد شده
است و این درحالی است که ارزش افزوده بخش پست و مخابرات استان با نرخ بسیار پایین تری از نرخ رشد
قابل توجه کشور در این زمینه رشد می نماید (در دوره  1379تا  1394نرخ رشد ارزش افزوده بخش پست و
مخابرات به قیمت جاری در سطح کشور حدود  29درصد در سال و برای استان خوزستان حدود  20درصد در
سال بوده است) و این تفاوت (رشد کندتر استان خوزستان) باعث شده است که سهم ارزش افزوده این بخش
از حدود  3درصد در سال  1379به حدود یک درصد ارزش افزوده کشور در این بخش در سال  1394کاهش
یابد.
)8پیشرفت در صنایع ساخت وسایل نقلیه ،ماشین آالت ،قطعات و ادوات مورد نیاز صنایع نفت و گاز
و پتروشیمی ،بخش كشاورزی و صنایع غذایی استان
چالش ها و راهبردها:
 مهم ترین مانع در احراز این ماموریت در ضعف پیوند صنایع اساسی استان با بدنه اقتصادی آن و ضعف
عمومی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی،پایین بودن روحیه نوآوری و ریسک پذیری می باشد.
راهکارهای اصلی : حمایت مدیریت توسعه استان برای برقراری پیوند قوی تری بین صنایع اساسی و پیشرو استان با بدنه
اقتصادی و صنایع استان
 حمایت از توسعه صنعت از طریق احدا شهرکها و نواحی صنعتی مجهز به زیر ساخت ها و شبکه های حمل
و نقل.
 استفاده از سیاست های متنوع گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جمله تجهیز مشارکت بخش خصوصی در
سرمایه گذاری.
 )9ارتقای نقش و جایگاه استان خوزستان در تجارت خارجی كشور با توجه ویژه به بنادر تجارتی و
پیش نیاز شبکه های حمل و نقل زمینی
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چالش ها و راهبردها: مهم ترین مانع در احراز این ماموریت ،جایگاه بندر امام خمینی در تجارت خارجی کشور از دیدگاه برنامه ریزی
متمرکز ملی است که نقش اصلی را به توسعه بنادر استان هرمزگان داده اند.
راهکارهای اصلی : مذاکره «مدیریت توسعه استان» با مقامات مرکز برای باز نگری در استراتژی تجارت خارجی کشور و افازایش
سرمایه گذاری بیشتر در این بخش استان خوزستان با طرح استدالل مزیت نسبی این استان
 باز کردن فضای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.
 -5-1راهبردهای پابرجا

 )1مقابله با بهره برداری های غیراصولی و حفظ ،بازسازی ،مدیریت علمی و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و
محیط زیست استان (آبهای داخلی و ساحلی ،خاک  ،هوا ،مراتع ،جنگلها). . . ،
 )2نهادینه سازی فرهنگ بهره وری در فرآیند تولید بخش هاای مختلاف فعالیات هاای اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی باهدف افزایش بهره وری عوامل تولید در مؤسسات بخش عمومی و خصوصی استان
 )3ارتقاء سطح فنآوری و اصالحات مدیریت منابع در کلیه بخش های فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
 )4کاهش هزینه ها ،رفع موانع ،زمینه سازی ،تشویق و حمایت همه جانبه ،ماؤ ر و جادی از مشاارکت هار چاه
بیشتر بخش خصوصی استان در زمینه سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی – اجتماعی و گساترش
زمینه های خود اشتغالی و خویش فرمایی
 )5تقویت انسجام ،وحدت ،یکپارچگی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی در استان
 )6ترویج و تشویق کاربرد روش های علمی در فرآیند فعالیت های اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی استان به ویژه
در بخش عمومی(دستگاه های اجرایی)
 )7توسعه و تقویت پایانه ها وشبکه راه های داخلی و محورهای ارتباطی با استان های همجوار با تأکید بر آزادراه
ها ،بزرگ راه ها ،راه های اصلی و راه آهن؛ و نوسازی ،توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی استان
 )8توسعه همه جانبه زیرساخت ها و افزایش بهره برداری و بهره وری در استفاده از منابع موجود در بخش هاای
کشاورزی  ،دام و طیور و آبزیان با محوریت بخش خصوصی
 )9حفظ ،احیاء توسعه و نظارت بر بهره برداری بهینه از منابع آبزیان و فعالیت های آبزی پروزی در استان
 )10افزایش کیفی نیروی انسانی  ،فضاهای فیزیکی و تجهیزات در بخش های علمی  ،آموزشی و پژوهشی
 )11ایجاد و گسترش همه جانبه زیرساخت ها به منظور  :بسط و توسعه صنایع متوسط و کوچک (به عناوان حلقاه
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واسط و مکمل صنایع بزرگ استان) و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
 )12توسعه وافزایش سهم بازرگانی خارجی استان از بازرگانی خارجی کشاور و باازار باین المللای حمال و نقال و
ترانزیت کاال و مسافر در منطقه به عنوان یکی از پایانه های اصلی ورود و خروج کاال و مسافردر کشور
 )13فعالیت مستمر و مؤ ر گروه مطالعات آمایش سرزمین در استان و محوریت نقش و جایگاه این گروه در تصمیم
گیری های راهبردی استان
 )14افزایش کیفیت آب شرب ؛ افزایش بهره وری در توزیع و مصرف ؛ کاهش هدر روی در کلیه نقااط مصارف و
افزایش حجم تولید سرانه آب شرب در برخی از نقاط استان
 )15توسعه کمّی و کیفی بخش درمان و آموزش پزشکی با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصای
داخلی و خارجی و اصالح ساختاری و مدیریتی در نظام خدمات درمانی و آموزش پزشکی
 )16تغییر شیوه اصلی معیشت ،ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی و آماده سازی زیرساخت های الزم برای اسکان
جامعه عشایری استان
 )17توسعه و عمران همه جانبه مناطق روستایی ؛ تقویت و ایجاد تنوع در اقتصاد و شیوه های معیشات در جامعاه
روستایی و شهرهای کوچک استان
 )18ساماندهی و افزایش ظرفیت تولید و قابلیت شبکه ی توزیع برق استان
 )19حل مسائل و مشکالت متعدد و متنوع اراضی استان
 )20توسعه قابلیت ها و توانمندی های عمومی ،فنّی و حرفه ای جمعیت فعال استان
 )21افزایش تقاضا برای نیروی کار بومی در استان
 )22کوچک و توانمند سازی دستگاه های اجرایی استان
 )23توسعه امکانات و فعالیت های مذهبی ،فرهنگی ،ورزشی و هنری در استان
 )24اعمال مدیریت کارآمد بر معماری ،مورفولوژی و ساختار فضایی شهرهای اساتان بار اسااس نتاایج مطالعاات
آمایشی در این حوزه
 )25توجه ویژه به توسعه و عمران و تقویت مدیریت توسعه  ،برنامه ریزی و اجرا در شهر اهواز به عنوان مرکزی با
عملکرد فرا منطقه ای
 )26افزایش سهم سرمایهگذاری  ،اشتغال و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی استان
 )27کاهش و کنترل اسکان غیررسمی در شهرهای استان وساماندهی مناطق حاشیه نشین شهرهای استان
 )28ارتقاء شاخص های زیست محیطی
 )29توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات متناسب با سیاستهای توسعه فناوری کشور
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 )30صیانت از نیروی انسانی و ارتقاء سطح کیفی تنظیم روابط کار با تکیه بر افزایش ساه جانباه گرایای ( دولات ،
کارفرما و نیروی کار )
 )31ایجاد زمینههای الزم برای تامین و پایداری معیشت خانوارهای روستایی استان ازطریق توساعه فعالیاتهاای
اقتصادی در زمینه صنایع دستی و کوچک
 )32جلوگیری از انتقال آب به حوزههای مجاور
 )33اصالح ساختار مصرف آب با تکیه بر افزایش راندمان آبیاری و مصرف و تخصیص بهینه آب به محصوالت باا
ارزش اقتصادی بیشتر و افزایش بازدهی آب .
 )34توجه جدی به مقوله اقتصاد آب و استفاده اقتصادی از منابع آب و تدوین نظام نرخگذاری
 )35ظرفیت سازی منابع آب از طریق ( تدوین قوانین جامع ،مدیریت کیفیت آب  ،مدیریت خشکسالی  ،باز چرخابی
آب  ،تدوین و اصالح قوانین و مقررات مربوط به آب )
 )36تعادل در جهت گیریهای توزیع جمعیت استان برای پایداری با توجه به منابع آب
 )37اعطای اختیارات الزم و قانونی به اتحادیههای تولیدی و صادراتی
 )38جهتگیری و توسعه حمل و نقل در راستای حمایت از صادرات
 )39حمایت از سرمایهگذاری خارجی در استان به ویژه در جهت جذب تکنولوژی پیشرفته و توسعه صادرات صنعتی
و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 )40اولویت در احدا شبکههای فرعی آبیاری مناسب با تامین منابع آبی و توسعه روشهای بهیناه بهارهبارداری از
آب در بخش کشاورزی
 )41توسعه و استاندارد نمودن صنایع تبدیلی به بستهبندی محصاوالت کشااورزی باه منظاور کااهش ضاایعات و
افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی
 )42اصالح ساختار و ایجاد نظام مناسب و کارآمد در امر تهیاه  ،تادارک و توزیاع باه موقاع نهااده هاا و خادمات
کشاورزی با رویکرد بخش خصوصی.
 )43شناسایی قابلیتها و مزیتهای رقابتی کشاورزی مناطق مستعد استان و حمایت در جهت صدور محصوالت آنها
 )44ترغیب سرمایهگذاری بخش خصوصی در احدا و توسعه راهها
 )45انتقال هدفمند فعالیتهای مزاحم از شهرهای استان
 )46برنامهریزی  ،توسعه و مدیریت گردشگری جهت به حداکثر رساانیدن درآماد حاصال از بخاش گردشاگری از
طریق ارتقای استانداردهای کیفی تساهیالت و خادمات گردشاگری وحاداکثر ساازی فاروش فارآوردههاای
گردشگری و جلب گردشگران در بازارهای هدف از طریق استفاده از عاملین فروش متعدد در بازارهای عمده .
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 )47افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات موجود در زمینه انرژی
 )48تجهیز منطقه آزاد اروند به مجتمعهای قوی پژوهشی  ،فناوری  ،آموزش خدمات صنعتی و خدمات صادراتی و
بازاریابی
 )49ایجاد تسهیالت الزم جهت شکل گیری دفاتر مهندسین مشاور تخصصی  ،پیمانکاران فنی ،بازرگانی با عملکرد
منطقهای
 )50تقویت و حمایت خدمات پشتیبانی تولید مانند نصب  ،نگهداری و تعمیر ماشینآالت و تجیهیازات  ،آماوزش و
تحقیقات فنی  ،خدمات مشاورهای و پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی
 )51ایجاد باراندازها و انبارهای عمومی و سوخت با نقش ملی در نواحی بندری استان
 )52تقویت اختیارات نظارتی برای شورای برنامهریزی و توسعه استان به منظور توفیاق در همااهنگی میاان کلیاه
سازمانها و ادارات دولتی و وزارتی
 )53تکمیل زیرساختهای مورد نیاز برای شکلدهی به محورهای توسعه صنعتی و تکمیل خوشه های صنعتی استان
به ویژه در زیرگروه صنایع فلزی و پتروشیمی
 )54گسترش وتوسعه خدمات فرودگاهی و حمل و نقل هوایی درحد فرودگاه باین المللای باه هماراه تاسیساات و
امکانات گمرکی و خدمات گردشگری در جهت پشتیبانی از گسترش خدمات گردشگری  ،صنعتی و کشاورزی
استان
 )55تسهیل ارتباطات زمینی ( ریلی و جادهای) استان با استانهای همجوار و دیگر استانهای کشور و ارتبااط میاان
مراکز توسعه در استان و استانهای همجوار
 )56نوسازی صنایع مهم و ریشهدار استان با توجه به قابلیتها و رویکرد گسترش کیفی و مکانیابی جدید برای آنها
در کانونها و محورهای جدید توسعه در جهت ایجاد تعادل در نواحی مختلف صنعتی
 )57تامین و توسعه هر چه بیشتر زیربناها در جهت ساازماندهی اساتقرار صانایع در شاهرکها و ناواحی صانعتی و
جلوگیری از پراکنده روی صنایع در فضای پیرامون شهری
 )58تعامل صحیح بخش صنعت و کشاورزی در جهات توساعه پایادار و نگارش باه سااخت ادوات  ،تجهیازات و
ماشینآالت کشاورزی سازگار با اقلیم و دیگر مشخصات جغرافیایی منطقه و تقویت هرچه بیشتر صنایع تبدیلی
وابزاری متناسب با تولیدات منطقهای
-6-1شکل بندی كالن سازمان فضایی استان(تصویر چشم انداز توسعه استان)

بر اساس نتیجهگیری از مطالعات کلیه بخشها  ،تصویر چشمانداز توسعه استان تهیه شده است کاه توساط نقشاههاای
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مربوط ارائه خواهد شد .فقط در اینجا اشاره میشود که این تصویر موارد زیر را در بر دارد:
• معرفی پهنههای حفاظت شده
• معرفی پهنههای توصیه شده مناسب برای گسترش کشاورزی آبی
• معرفی پهنههای توصیه شده مناسب برای پشتیبانی از کشت دیم
• معرفی پهنههای توصیه شده مناسب برای گسترش دامداری بزرگ و کوچک
• معرفی پهنههای توسعه آبزیپروری
• معرفی پهنههای مناسب برای ساخت و ساز شهری و فعالیتهای وابسته
• معرفی سه محدوده ویژه کنترل آلودگی برای محدود کردن صنایع آالینده و تحکیم استانداردهای حفاظت آب،
خاک و هوا
• معرفی پهنههای پیشنهادی برای توسعه صنایع
• معرفی پهنه پیشنهادی برای صنایع آالینده جدید
• معرفی کانونهای توسعه شهری
• معرفی توسعه پیشنهادی در شبکههای حمل و نقل
• معرفی قلمروهای مناسب و نامناسب برای توسعه فعالیت و استقرار جمعیت
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نقشه -1-1بخشی از تصویر چشمانداز توسعه فضایی استان

تعیین قلمروهای اصلی و مراكز عمده زیست و فعالیت در استان
سکونتگاههای روستایی تقریباً در همه سطح استان پراکنده شدهاند که بیانگر بهرهبرداری از مناابع آب و خااک اساتان
میباشد ،اما در همین حال بر این حکم کلی دو استثناء وجود دارد :نخست مناطق حفاظتشده که در آن کمتر سکونت-
گاه روستایی مشاهده میشود که این حفاظت از این مناطق تسهیل میکند ،دوم بعضی از بخاشهاای منااطق جناوبی
استان و بعضی از مناطق حاشیه غربی استان که با مشکالت شوری آبهای زیرزمینی ،شوری آبهای ساطحی و نباود
شبکههای آبرسانی کشاورزی و نامناسب بودن خاک روبرو هستند و در همین حال گرمای زیاد و طوالنی امکان فعالیت
کشاورزی را در این شرایط محدود مینماید.
مناطق بالمعارض بیشتر در کوهپایههای زاگرس و مناطق جنوبی استان قرار دارند .بخش اخیار کاه در منااطق جناوبی
استان قرار دارند چنانکه گفته شد به دلیل مشکل آب و خاک و اقلیم ،قابلیت توسعه کشاورزی را ندارند و برای ساکونت
نیز چندان مناسب نیستند و فقط میتوانند در صورت نیاز برای توسعه فعالیتهای صنعتی در نظر گرفته شوند.
اما زمینهای بالمعارض کوهپایههای زاگرس برای توسعه فعالیت و استقرار جمعیت مناسبتر از منااطق جناوبی اساتان
هستند .توسعه فعالیتهای صنعتی در این مناطق مشروط به آنکه این صنایع سرچشمه رودخاناههاای اساتان را آلاوده
نسازند با هدف حمایت از توسعه در این منطقه به منظور کاهش عدم تعادلهاا از نظار مطالعاات آماایش اساتان دارای
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اولویت بیشتری میباشند ،ضمن آنکه توسعه فعالیتهای کشاورزی نیز در این مناطق از نظر این مطالعات موجه و مورد
تأیید است.
یکی دیگر از قلمروهای مهم زیست و فعالیت که توسعه آن در برنامه آمایش استان با جدیت تعقیب خواهد شد و توساعه
آن از باالترین اولویتها برخوردار است ،کانونهای توسعه شهری است که از نه کانون توسعه شهری تشکیل مایشاود
که شامل چهار کانون نسبتاً پیشرفته و پنج کانون نسبتاً ضعیف میباشد:
اهواز و شهرهای اقماری آن،
آبادان – خرمشهر،
بندر ماهشهر – بندر امام خمینی،
دزفول – اندیمشک ،شوش ،شوشتر ،گتوند،
بهبهان – آغاجاری ،امیدیه،
رامهرمز – هفتگل ،مشراگه ،رامشیر،
ایذه -باغ ملک ،دهدز،
مسجد سلیمان – قلعه خواجه ،اللی،
سوسنگرد – بستان ،هویزه
توسعه این کانونها تأمین کننده جنبه "چند مرکزی" است که هم به کاهش عدم تعادلها از طریق پخشایش توسعه در
گوشههای مختلف استان توجه دارد و هم به توسعه مناطق روستایی پیرامون این کانونها.
طراحی الگوی كالن شبکههای اصلی زیربنایی و كریدورهای ارتباطی (ملی و استانی)
الگوی کالن شبکههای اصلی زیربنایی و کریدورهای ارتباطی در نقشه 3-1پیوست ارائه شده است.
تعیین قلمروهای اولویتدار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت
قلمروهای اولویتدار توسعه فعالیتچنانکه قبالً مشاهده شد قلمروهای اولویتدار برای توسعه فعالیت از دیدگاه آمایش با توجه به سه هدف بنیادین متفاوت
هستند .این قلمروها به طور خالصه در زیر مورد اشاره قرار میگیرند :
از دیدگاه هدف کارآیی اقتصادی ،غرب استان برای فعالیت کشاورزی و جنوب استان ،محورهای اهواز -بندر امام خمینی
و اهواز -آبادان و خرمشهر و شهرهای اهواز ،بندر امام خمینی ،بندر ماهشهر ،آبادان و خرمشهر و مناطق ویژه اقتصاادی
برای فعالیت صنعت اولویت دارند.
از دیدگاه هدف کاهش عدم تعادل ،مناطق شمال شرقی برای کشاورزی و شرق استان برای توسعه صانایع متناساب باا
شرایط این شهرستانها اولویت دارد.
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از دیدگاه هدف توسعه پایدار ،چارهجویی برای شهرستانهای مواجه با کاهش فعالیتهای نفتی و آلاودگی هاوا ناشای از
نشت گاز و تفکیک شبکه آبرسانی آب آشامیدنی شهرها و روستاها به خصوص برای مناطق جنوبیتر استان در اولویات
نخست و حفظ و بهبود مناطق حفاظتشده دارای اولویت دوم است.
به عالوه از نظر در اختیار بودن زمین برای توسعه فعالیت ،چنانکه در نقشه 2-1مشاهده شد زمینهای باال معاارض کاه
میتوانند در توسعه فعالیتها (با توجه به سایر شرایط) مورد استفاده قرار گیرند به طور عمده در مناطق حاشیهای استان
در چهار بخش توزیع شدهاند که شامل مناطق جنوبی استان (غرب و شرق هندیجان) ،مناطق جنوبی حاشیه نوار مارزی
غربی استان ،منطقه شرق استان و مناطق شمال شرق استان در کوهپایههای زاگرس قرار دارند .که از آن میان منااطق
شرقی و شمال شرق استان از نظر شرایط اقلیمی مناسبتر از مناطق جنوبی هستند.
 قلمروهای اولویتدار استقرار جمعیتبه طور طبیعی قلمروهای اولویتدار استقرار جمعیت با اولویتهای استقرار فعالیت ( که در بند باال مطارح شاد) همساو
میباشد.
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-1-2تخصصها و اولویتهای توسعه استان

-تخصص استان بر اسا

ضریب تمركز مکانی تولید

بر اساس اطالعات ارزش افزوده استان و مقایسه آن با موارد نظیر در سطح کشور در سال  ،94تخصصهای استان به
بهترین وجه با محاسبه ضریب تمرکز مکانی معرفی میشوند .برای بخشها و زیربخشهایی که استان دارای ضریب
تمرکز مکانی باالتر از عدد  1میباشد به شرح زیر ارائه میشود:
 بخش صنعت در استان خوزستان دارای سهم ارزش افزوده 19.2میباشد و ضریب تمرکز مکانی آن 1.1است.
 در زیربخش کک و فرآوردههای نفت ضریب تمرکز مکانی استان بسیار باال و در اندازه  4.54قرار دارد.
 در زیربخش تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی ضریب تمرکز مکانی استان بسیار باال و در اندازه  1.9قرار
دارد.
 سهم ارزش افزوده زیر بخش تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات در استان خوزستان  0.11درصد و در کشور
 0.06درصد است و از ضریب تمرکز مکانی  1.8برخوردار است.
 سهم ارزش افزوده بخش استخراج معدن در استان 56.8درصد است که از سهم نظیر در سطح کشور( )11.5بسیار
باالتر است و در نتیجه دارای ضریب تمرکز مکانی بسیار قوی در حد 4.92میباشد.
 بخش حمل و نقل استان به دلیل وجود بندر امام خمینی و کارکرد بینالمللی آن در تجارت خارجی و سهم بسیار
باالی آن در واردات و صادرات کشور با کارکرد فرا استانی و ا رات آن بر حمل و نقل ریلی و جادهای یکی از
بخشهای مهم اقتصادی استان را تشکیل میدهد .به عالوه ساحلی بودن استان زمینه حمل و نقل دریایی را
فراهم کرده است و همچنین نقل و انتقال نفت و گاز و فرآوردههای نفتی از طریق خط لوله ویژگی خاص برای
استان فراهم کرده است .از سوی دیگر مشاهده میشود که بخش حمل و نقل نتوانسته است تمرکز مکانی ویژه و
مناسبی را برای استان فراهم نماید .به این معنی که سهم ارزش افزوده این بخش در سطح استان و کشور به
ترتیب  0.14و  0.06درصد میباشد بطوریکه ضریب تمرکز مکانی این بخش تنها در سطح  0.49قرار گرفته است.
 در این بخش تنها ضریب تمرکز مکانی دو زیربخش حمل و نقل آبی و لولهای در سطح بسیار متفاوت و باال و به
ترتیب در اندازه  2.35و 0.95قرار گرفتهاند.
 استان خوزستان در هیچیک از بخشهای خدمات واسطهگری مالی ،مستغالت ،خدمات بهداشت -مددکاری
اجتماعی ،آموزش و خدمات عمومی دارای ضریب مکانی باالتر از عدد یک نیست .این وضعیت معرف بسط نیافتن
خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی همپای نقش و جایگاه باالی بخشهای پیشرو استان است.
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در ضمن ضریب تمرکز مکانی برخی از فعالیتها در سال  ،90از قبیل بخش کشاورزی( ،)1.08زیر بخش
ماهیگیری( ،)2.12زیر بخش فلزات اساسی( ،)2.08بخش تسهیالت عمومی شامل برق ،آب و توزیع گاز طبیعی()1.92
باالی یک بوده اند در حالیکه بر اساس اطالعات ارزش افزوده استان و کشور در سال  94به کمتر از یک تنزل یافته اند.
در رابطه با تخصصهای استان به طور طبیعی اولویتهای بخشی توسعه استان در چند گروه قرار میگیرد :گروه نخست
بخشهایی که به علت برخورداری از منابع طبیعی (مانندبخش نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) ،برخورداری از
منابع انرژی مانند صنایع فلزی ،یا موقعیت سرزمینی مانند حمل و نقل دارای ضریب تمرکز مکانی باال هستند .دوم
بخشهایی که از منابع طبیعی بسیار مناسب برخوردار هستند ،اما به عللی بهرهبرداری مناسب از آنها صورت نگرفته
است مانند بخش کشاورزی و تامین شبکههای آبرسانی .سوم بخشهایی که زنجیرههای تولید را تکمیل مینمایند مانند
صنایع غذایی و صنایع تولید کننده قطعات مورد نیاز سایر صنایع و بهخصوص صنایع کلیدی استان .همچنین در بخش
خدمات ،خدمات اقتصادی پشتیبان تولید مانند واسطهگریهای مالی ،خدمات مستغالت و حمل و نقل دارای اهمیت
میباشند.
 -تخصص نواحی استان بر اسا

گروههای برگزیده اشتغال

در ادامه تخصص نواحی استان با استفاده از توزیع سهم اشتغال فعالیتها در هر شهرستان ،که بیانگر ساختار درونی
اقتصاد هر شهرستان است ،معرفی شدهاند.اما در ادامه بررسی ،به منظور انعکاس بهتر نتایج ،از سه گروه برگزیده و
تجمیع شده از فعالیتها به شرح زیر استفاده شده است:
 گروه تجمیع شده کشاورزی ،شامل فعالیتهای کشاورزی ،شکار و جنگلداری و ماهیگیری، گروه تجمیع شده صنعت و معدن شامل فعالیتهای استخراج معادن و صنعت ساخت، گروه تجمیع شده خدمات اقتصادی شامل فعالیتهای عمده و خرده فروشی ،هتل و رستوران ،حمل و نقل وارتباطات ،واسطهگری مالی و مستغالت،
توجه میشود که سایر خدمات و از جمله خدمات عمومی و اجتماعی در این قسمت از مطالعه به دو دلیل در نظر گرفته
نشدهاند :نخست آنکه اشتغال در این فعالیتها زیاد با ساختار تخصصی اقتصاد نواحی مرتبط نمیباشند بلکه نوعاً
خدماتی هستند که با جمعیت رابطه مستقیم دارند و سهم عمده آن نیز توسط بخش عمومی در ارتباط با جمعیتهای
مرتبط توزیع میشود .دلیل دوم آن است که سهم این خدمات در واقع به عنوان یک متغیر باقیمانده ) (residualبه
حساب آمده است .به عنوان مثال اگر سهم اشتغال یک شهرستان در سه گروه تجمیع شده باال  73درصد باشد ،بدون
آنکه گروه چهارم بهطور مستقیم به حساب آید بهطور ضمنی مشخص است که سهم اشتغال باقیمانده گروههای
فعالیت در این شهرستان  27درصد است.
در تعداد  6شهرستان(اندیکا ،حمیدیه ،هویزه،شوش ،باغملک،اللی) ،گروه برگزیده کشاورزی باالترین سهم در اشتغال را
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دارد .در تعداد  21شهرستان نیز گروه برگزیده خدمات باالترین سهم اشتغال را دارد .سه شهرستان امیدیه ،آغاجاری و
بندر ماهشهر به عنوان شهرستانهای صنعتی معرفی شده اند.
به این ترتیب بر اساس دو گروه عمده اشتغال هر شهرستان و صرف نظر از ترتیب این دو گروه ،در یک دستهبندی کلی
میتوان شهرستانهای استان را به شرح زیر طبقهبندی کرد:
 پنج شهرستان آبادان ،آغاجاری ،امیدیه ،اهواز ،بندر ماهشهر ،خرمشهر ،کارون و اللی در گروه صنعتی – خدماتی قرار
دارند] .که از این میان شهرستانهای امیدیه و آغاجاری سهم بیشتری در صنعت نسبت به خدمات دارند و
شهرستانهای آبادان و خرمشهر سهم بیشتری در گروه خدمات دارند[ .در این دسته از شهرستانها سهم گروه
کشاورزی در مقایسه با دو گروه دیگر اندک است ،در این پنج شهرستان سهم اشتغال گروه کشاورزی بسیار پایین
است.
 در گروه کشاورزی – خدماتی ،سهم اشتغال بخش صنعت پایینتر از دو گروه برگزیده کشاورزی و خدمات است .اما
قابل توجه است که در این گروه ،بهترتیب هویزه ،دشت آزادگان ،اللی ،اندیکا ،ایذه ،و باغملک محرومترین
شهرستانهای استان از نظر سهم اشتغال صنعت میباشند.
 دو شهرستان (ایذه و باغملک) از ویژگی خاصی برخوردار است و آن این است که در این شهرستان ها در دو گروه
فعالیت کشاورزی -خدمات مهمترین بخش اشتغال را تشکیل میدهند به عبارت دیگر میتوان این شهرستان را از
نظر تخصص کشاورزی – خدماتی نامید.
جدول :1-2توزیع اشتغال گروههای برگزیده فعالیت در هر شهرستان استان خوزستان در سال  – 1390درصد
ردیف شهرستان

صنعت كشاورزی خدمات تخصصها و اولویتهای توسعه

1

آبادان

19.4

9.7

60.5

خدمات -صنعت

2

آغاجاری

32.1

3.5

54.4

خدمات -صنعت

3

امیدیه

35.8

7.7

47.4

خدمات -صنعت

4

اندیمشک

9.9

19.9

60.2

خدمات -کشاورزی

5

اهواز

26.6

5.6

59.1

خدمات -صنعت

6

اندیکا

4.4

79.6

11.3

کشاورزی-خدمات

7

ایذه

7.1

32.6

35.0

خدمات -کشاورزی

8

باوی

18.1

26.8

47.4

خدمات -کشاورزی

9

باغملک

8.1

41.9

39.9

کشاورزی-خدمات

10

بندرماهشهر

26.8

4.9

61.2

خدمات -صنعت

11

بهبهان

14.8

18.4

53.3

خدمات -کشاورزی

12

خرمشهر

14.9

4.9

67.7

خدمات -صنعت

13

حمیدیه

10.0

55.0

32.6

کشاورزی -خدمات

14

دزفول

10.1

24.9

52.5

خدمات -کشاورزی
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ردیف شهرستان

صنعت كشاورزی خدمات تخصصها و اولویتهای توسعه

15

دشت آزادگان

6.7

37.8

52.2

خدمات -کشاورزی

16

رامشیر

12.0

33.4

48.2

خدمات -کشاورزی

17

رامهرمز

15.1

26.4

48.0

خدمات -کشاورزی

18

شادگان

10.8

38.2

42.1

خدمات -کشاورزی

19

شوش

8.4

46.4

37.7

کشاورزی -خدمات

20

شوشتر

11.5

27.5

51.8

خدمات -کشاورزی

21

کارون

25.1

15.9

54.0

خدمات -صنعت

22

گتوند

10.2

32.7

41.2

خدمات -کشاورزی

23

اللی

6.8

38.8

32.5

کشاورزی -خدمات

24

مسجد سلیمان 22.8

14.2

53.1

خدمات -صنعت

25

هندیجان

7.7

27.1

54.4

خدمات -کشاورزی

26

هویزه

5.3

47.7

40.7

کشاورزی -خدمات

27

هفتگل

23.1

26.9

42.9

خدماتی -کشاورزی

17.8

19.2

52.8

خدماتی

استان

 -2-2سیاستهای سرزمینی توسعه بخشها در استان (بر اساس تحلیل  SWOTتحلیل وضع موجود طبیعی،
اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی – دفاعی و پیوندها)

جهتگیری کالن راهبردها و سیاستگذاریها در توسعه بخشها باید در راستای اهداف بنیادین و ماًموریت و چشماناداز
استان قرار گیرد .به این معنی که سرمایهگذاری در زیرساختها به تولید بیشتر و کارآتر و در همان حال باا نگااهی باه
کاهش عدمتعادلها و با رعایت حفظ و توسعه منابع طبیعی و در راستای دستیابی به ماًموریت و چشمانداز توسعه استان
قرار گیرد .سرمایهگذاری بخش عمومی و اصالح سیاستها در همین حال باید انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را
بهبود بخشد.
از نظر جهتگیری فضایی ،اصالح راهبردهای بخش عمومی بارای کااهش عادم نعاادلهاا متارادف باا تغییار جهات
سرمایهگذاری به سمت مناطق عقبماندهتر خواهد بود و اصالح سیاستگذاری بخش عمومی به همین منظور مترادف با
تغییر جهت سیاستگذاری به نفع این مناطق ،یا به عبارت دیگر "حمایت" بیشتر از توسعه بخشهای تولیادی در ایان
مناطق (در همان حال با توجه به کارآیی و حفظ و توسعه منابع طبیعی) میباشد.
تدوین سیاستها
علل عدم تعادلهای فضایی از دو دسته علل (عوامل طبیعی و علل ارادی) به گونهای تحول یافته که وضعیت نامتعاادل
ساختار فضایی فعلی را ایجاد کرده است .بنابراین در اصالح ساختار فضایی فعلی نیز ،توسعه بخشها باید در جهت تعادل
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بخشی قرار گیرند.
با این پیشدرآمد ،سیاستهای سرزمینی توسعه بخشها عبارت خواهند بود از سیاستهای حامی توسعه بخشای شاامل
( )1حمایت از توسعه بخشهای اقتصادی صنعت ،کشاورزی و خدمات )2( ،توسعه شبکههای زیربنایی آبرسانی و حمل
و نقل و انرژی و ( )3سیاستهای تنظیم کننده محیط فعالیتها.
همچنین توجه میشود دسته دوم و سوم باید همسو و همجهت و درخدمت "حمایت" از توسعه بخشی قارار گیرناد .اماا
این سؤال مطرح میشود که توسعه بخشها در فضای استان چگونه باید با این استراتژیها و سیاستگذاریهاا شاکل
بگیرد .پاسخ آن است که توزیع فضایی توسعه بخشها در فضای استان باید تلفیقی از دستیابی به کاهش عدمتعادلهاا،
حفظ کارآیی و حفظ و توسعه منابع طبیعی در جهت دستیابی به ماًموریتها و چشمانداز توسعه را باید هدف قرار دهند.
در ارتباط با کاهش عدمتعادلها ،از مطالب قبلی یادآوری میشود که در مناطق کمتر توساعه یافتاه اساتان شابکههاای
زیربنایی ،توانمندی اقتصادی و توانمندی حفظ جمعیت به طور عمومی ضعیفتر است و تولید کشاورزی و باه خصاوص
تولید صنعتی در آنها محدودتر است .شاخصهای برخورداری از صنایع ،نیروی متخصص ،مهاجرتها و غیره همگای
بیانگر آن هستند که مناطق حاشیهای استان که از نظر شاخص توانمندی شبکه حمل و نقل و توانمندی شااخصهاای
اقتصادی ضعیف هستند ،از نظر شاخص سوم یعنی توانمندی حفظ جمعیت نیز ضعیف هستند و میزان بیکاری و مهااجر
فرستی آنها نیز بیشتر از متوسط استان است .بنابر این بخش خصوصی نیز تمایل چندانی باه سارمایهگاذاری در ایان
مناطق ندارد.
بدیهی است تداوم این سیکل بسته عدم تعادلها را تشدید خواهد کرد .لذا برای برونرفت از این سایکل بساته ،وظیفاه
دولت تغییر راهبردها (استراتژیها) و اصالح سیاستگذاری به نفع این مناطق میباشد .با توجه به آنکه بخش عماومی
در فعالیتهای تولیدی به طور مستقیم سرمایهگذاری نمینماید (مگر در پروژههاای ملای) ،ضارورت دارد جهاتگیاری
سرمایهگذاری بخش عمومی در توسعه زیرساختهای آب ،برق ،انرژی ،حمل و نقل ،تکمیل شهرکها و نواحی صنعتی
این مناطق به نفع تعادل بخشی فضایی اصالح شود.
توسعه این زیرساختها به خودی خود تا حدودی در توسعه این مناطق مؤ ر خواهد بود ،اما به تنهایی کافی نیسات ،لاذا
مطالعات آمایش استان ،عالوه بر تغییرات استراتژیک باال ،یک مجموعه سیاستگذاری را پیشانهاد کارده اسات کاه در
صورت انجام توام آنها بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این مناطق ترغیب خواهد شاد .ایان سیاساتگاذاریهاا
عبارت هستند از:
 تشویق و هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصی به این سمت این مناطق با تهیه و تدوین راهنماهای سارمایهگاذاریبخشی /شهرستانی،
سادهکردن محیط کسب و کار و افزایش کارآیی سازمانها در این راستا،
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 تسهیل امر سرمایهگذاری در همه مناطق استان ،به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از طریاق اعماال حمایاتهاایترجیحی ،مانند اقساط بلند مدتتر در پرداخت قیمت زمین شهرکها و ناواحی صانعتی ،برقاراری اناواع سیاساتهاای
ترجیحی منطقهای در معافیتهای مالیاتی و انواع
 گسترش بازارها :حمایت از (برقراری نمایشگاهها ،تسهیل ارتباط فروشنده و خریدار ،برقراری ارتباط ناوآوران و توساعهدهندگان تکنولوژی با تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی ،تساهیل ارتبااط سارمایهگاذاران باا تولیدکننادگان صانعتی و
کشاورزی ،حمایت از ایجااد و توساعه شارکتهاای فنای – مهندسای ،حمایات از تشاکیل و راهانادازی شارکتهاای
سرمایهگذاری – ساخت و انتقال ،حمایت از تشکیل و راهاندازی بانک و بورس توسعه استان) و مانند آن.
 همگی از ابزارهای سیاستگذاری هستند که در ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در توسعه بخش کشااورزی،صنعت و خدمات اقتصادی استان در راستای کارآیی اقتصادی ،کاهش عدم تعادلها و حفظ و توسعه منابع طبیعی و این
مناطق کاربرد دارند.
آب آشامیدنی
عدم تفکیک منابع آب آشامیدنی از سرچشمه رودخانهها ،در کنار آلوده شدن آبهای سطحی به انواع سموم ،آفتکشها،
کودهای شیمیایی و فاضالبها یکی از نقاط ضعف عمده استان  ،به ویژه برای منااطق جناوبی اساتان اسات .در ایان
مناطق ،به علت نقطه ضعف دیگر ،منابع آب زیرزمینی نیز شوری برای شرب قابل استفاده نیستند.
این ضعف ،کار تصفیه آب شرب شهرها و روستاها را بسیار دشوار کرده است.
نقاط قوت استان در این زمینه شامل برخاورداری از مناابع آب ساطحی ،شایب مناساب ،وجاود نیروهاای متخصاص و
سازمانهای اجرایی توانمند استان است ،که مشروط به تامین اعتبار الزم قادر به رفع این نقطه ضعف هستند.
راهکار پیشنهادی برای رفع این نقطه ضعف ،تخصیص اعتبار الزم برای انتقال آب آشامیدنی از سرچشمه رودخانههای به
مراکز اصلی سکونت جمعیت شهری و روستایی استان است.
بنابراین در بخش آب ،یکی از مهمترین راهبردهای سرزمینی توسعه این بخش ،تأمین آب آشامیدنی شهری و روساتایی
است.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده در کارگروه منابع آب استان ،حل این چاالش در دسات اقادام اسات و باا گساترش
شبکههای آبرسانی دست اجرا مناطق میانی و جنوبی استان تا افق طرح آمایش از آب شرب مناساب برخاوردار خواهناد
شد.
توسعه كشاورزی
بر اساس تحلیل  ، SWOTنقاط ضعف استان که بر عملکرد بخش کشاورزی ا ر منفی میگذارد شامل موارد زیر است:
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 منابع آب  :اتکا زیاد به منابع آب سطحی به ویژه در مناطق میانی و جنوبی استان ،آلودگی ایان مناابع ،شاورشدن منابع آب سطحی و زیرزمینی در امتداد شمال به جنوب و ناکافی بودن شبکههای آبرسانی ،تفااوتهاای
ساختاری در بهرهمندی از منابع آب و خاک که با اقدامات استراتژیک بخش عماومی جباران نشاده اسات (باه
عنوان مثال تفاوت پوشش شبکههای آبرسانی در نیمه شرقی و غربی و شمالی و جنوبی)،
 کشاورزی :ناکافی بودن شبکههای آبیاری ،راندمان پایین آبیاری ،راندمان پایین تولید کشاورزی، بخش صنعت و مدیریت توسعه در ارتباط با بخش کشاورزی :گسترش ناکافی صنایع پیشین و پسین بخاشکشاورزی ،گسترش ناکافی فضایی بازارها (بازارهای تامین نهادهها و محصوالت) ،حمایات ناکاافی تساهیالت،
ناکافی بودن شبکههای آبیاری ،راندمان پایین آبیاری ،راندمان پایین تولید کشاورزی،
 ضعف "مدیریت توسعه استان" در ایجاد هماهنگی یین بخشی ،تجهیز منابع مالی و کاهش عدمتعادلها،نقاط قوت استان در حمایت از توسعه بخش کشاورزی شامل موارد زیر است:
 منابع سرشار آب و خاک  ،برخورداری از سابقه مدیریت استان ،توانمندی سازمانهای آب منطقاهای ،جهاادکشاورزی ،راه و شهرسازی ،صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی در کاهش دادن ا رات نقاط ضعف،
 دانش تخصصی استان، اقلیم مناسب برای انواع فعالیتهای کشاورزی ،چند بار کشت و تولید محصوالت نوبرانه،اجرای طرح احیاء اراضی  550هزار هکتاری برخورداری از سابقه مدیریت استان که باید در حل مسایل بین بخشی اقدام نماید،فرصتهای استان در حمایت از توسعه بخش کشاورزی شامل موارد زیر است:
 موقعیت استان در دسترسی بازارهای فرا ملی، برخورداری از بازار بزرگ داخل کشور،تهدیدهای فرا روی توسعه استان در مقابل توسعه بخش کشاورزی شامل موارد زیر است:
 تهدید ریزگردها، تهدید کاهش منابع آب ،به دلیل تغییرات اقلیمی و برداشت بیشتر در باالدست، تهدید کاهش سهم و مقدار اعتبارات ملی قابل تخصیص به استان به ترتیب به دلیل استراتژی توسعه بیشاتردر سایر استانها ،و به دلیل تحریم و افت عمومی اقتصاد کشور،
راهبردهای عمومی توسعه كشاورزی در تمام پهنه استان
 توسعه و افزایش راندمان شبکههای آبرسانی برای بخش کشاورزی (شبکه مشترک با شبکه آبرسانی بخش صنعت) "حمایت" از توسعه و افزایش راندمان شبکههای آبیاری و به طور کلی افزایش راندمان بخش کشاورزی،31

 نظارت ،کنترل و پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک توسط فعالیتهاای جااری صانعت ،کشااورزی ،شاهری وروستایی،
 کنترل دقیق "از قبل" در مراحل صدور پروانههای احدا و بهارهبارداری واحادهای صانعتی بارای پیشاگیری ازآلودگی منابع آب و خاک،
 حمایت از توسعه صید و آبزیپروری در حاشیه رودخانهها و دریا (با رعایت مسایل محیط زیست)، حمایت از توسعه انواع تولیدات زراعی ،باغداری ،دامی ،آبزیپروری و صید ،مطابق با شرایط محیطی هر منطقه، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع پیشین بخش کشاورزی (تولید ادوات ،ماشاینآالت و نهاادههاای ماورد نیااز ایانبخش)،
 حمایت از ایجاد و توسعه صنایع پسین بخش کشاورزی(صنایع فرآوری محصاوالت کشااورزی اعام از سابزیجات،صیفیجات ،میوه ،صنایع آرد و نان ،فرآوری محصوالت مهم نظیر خرما ،لبنیات ،طیور و دام)،
 توسعه شبکه جادهای برای تسهیل دسترسی به بازار و در ارتباط با کشورهای همسایه و استانهای مجاور باهویاژهاستانهای شرق و جنوب شرقی استان خوزستان ( اصفهان ،فارس ،بوشهر ،چهار محال و بختیاری  ) . . .کاه باازار
مهمی برای صادرات محصوالت کشاورزی استان خوزستان را تشکیل میدهند.
 حمایت از گسترش بازارهای نهاده و محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف استان، حمایت از گسترش بازارهای صادرات محصوالت کشاورزی استان ،به ویژه به کشورهای همسایه و منطقه، ریزگردها :بررسی ضرر و زیان ناشی از ریزگردها بر محصوالت کشااورزی ،انتقاال موضاوع باه دولات مرکازی وپیگیری اقدامات متمرکز،
 ریزگردها :بررسی و در صورت ضرورت تجدید نظر در الگوهای کاربرد نهادهها ،به خصوص نهال و بذر متناسب باااین شرایط و در صورت ضرورت ،تجدید نظر در الگوهای کشت و حمایت از کشتهای مناسب هر منطقه،
 برای مقابله با ا رات کاهش منابع آب و کاهش اعتبارات از محل منابع ملی ،دو دسته راهبرد پیشنهاد میشود:( )1طرح استدالل با مقامات دولت مرکزی مبنی بر مزیت نسبی توسعه کشاورزی ( و صنعت) ،در اساتان خوزساتان
برای کشور ،برای کاهش فشار انتقال آب برای مصارف تولیادی باه ساایر اساتانهاا ،و ( )2باه کاار بساتن هماه
راهبردهایی که به کارآیی بیشتر همه منابع و به ویژه منابع آب استان منجر میشود.
راهبردهای ویژه توسعه كشاورزی برای مناطق مختلف استان
مناطق شمال غربی و غرب استان :
 حمایت از توسعه شبکههای آبیاری و زمینهای زیر کشت آبی، افزایش راندمان آبیاری،32

 افزایش راندمان تولید و ارزش افزوده، حمایت از توسعه دامداری (به ویژه دام بزرگ)، حمایت از توسعه زراعت چوب، حمایت از توسعه آبزی پروری در حاشیه رودخانهها (با رعایت مسایل محیط زیست)، حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)، توسعه شبکه جادهای با کشور همسایه،مناطق شمال شرق استان:
 حمایت از توسعه شبکههای آبیاری و توسعه کشت آبی در مناطق شارقی اساتان از طریاق انتقاال آب از سادهایشمال شرق استان،
 اجرای پروژههای پخشآب ،آبخیزداری و کنترل سیالب هم به منظور آبخیزداری و هم به منظور حمایت از بازدهیکشت دیم،
 حمایت از توسعه باغداری همراه با شیوههای نوین آبیاری، حمایت از توسعه دامداری (به ویژه دام کوچک)، حمایت از توسعه زراعت چوب، افزایش راندمان تولید و ارزش افزوده، حمایت از توسعه آبزی پروری در حاشیه رودخانهها (با رعایت مسایل محیط زیست)، حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)، توسعه شبکه جادهای ارتباطی با استانهای اصفهان ،چهار محال و بختیاری،مناطق شرق و جنوب شرق استان:
 حمایت از توسعه شبکههای آبیاری، حمایت از افزایش راندمان آبیاری، حمایت از توسعه نخلستانها با شیوههای نوین آبیاری، حمایت از توسعه دامداری (دام کوچک و بزرگ)، حمایت از توسعه نخلستانها، افزایش راندمان تولید و ارزش افزوده، حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)، توسعه شبکه جادهای در ارتباط با استانهای اصفهان ،فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد،33

مناطق جنوبی استان:
 حمایت از توسعه نخلستانها، حمایت از توسعه بخش ماهیگیری و آبزیپروری در اراضی ساحلی دریا و داخل دریا ،با توجه ویژه به مسایل محیطزیست،
 حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)،توسعه صنایع
بر اساس تحلیل  ، SWOTنقاط ضعف استان که بر عملکرد بخش صنعت ا ر منفی میگذارد شامل موارد زیر
است:
 منابع آب  :اتکا زیاد به منابع آب سطحی به ویژه در مناطق میانی و جنوبی استان ،آلودگی این مناابع ،شاورشدن منابع آب سطحی و زیرزمینی در امتداد شمال به جنوب و ناکافی بودن شبکههای آبرسانی،
 سهم اندک شهرکها و نواحی تقاضا محور از شهرکها و نواحی موجود استان. کامل نبودن زنجیرههای تولید و از جمله گسترش ناکافی صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزی، کامل نبودن زنجیرههای تولید و از جمله گسترش ناکافی صنایع پسین بخش نفات و گااز و پتروشایمی (باابرنامه مصوب احدا  6شهرک نفت و گاز و پتروشیمی این ضعف در دست برطرف شدن است)،
 کامل نبودن زنجیرههای تولید پیشین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (تولید قطعات و ادوات ماورد نیااز ایانصنایع)،
 کامل نبودن زنجیارههاای تولیاد پساین صانایع فلازی( ،تولیاد قطعاات و ادوات ،صانایع فلازی فاابریکی،ماشینسازی و ،). . .
 گسترش ناکافی بازار مالی برای تجهیز منابع مالی بخش خصوصی،ضعف "مدیریت توسعه استان" در ایجاد هماهنگی یین بخشی ،تجهیز منابع مالی و کاهش عدمتعادلها،
نقاط قوت استان در حمایت از توسعه بخش صنعت شامل موارد زیر است:
 منابع سرشار آب ،شیب مناسب زمین ،برخورداری از سابقه مدیریت استان ،توانمندی سازمانهای صانعت ومعدن و شرکت شهرکهای صنعتی،
 بازار بزرگ درون استانی (بخش کشاورزی و صنایع پیشرو مصرف کننده لوازم ،ادوات و قطعات ،محصاوالتشیمیایی و پتروشیمی)،
 سابقه صنایع پیشرفته نفت و گاز ،شیمیایی و پتروشیمی و صنایع فلزی در استان، برخورداری از سابقه مدیریت استان که میتواند در حل مسایل بین بخشی اقدام نماید،34

 برخورداری از نیروی بسیار متخصص در ایجاد و توسعه صنایع در رشتههای تخصصی صنعت استان،فرصتهای استان در حمایت از توسعه بخش صنعت شامل موارد زیر است:
 موقعیت استان در دسترسی بازارهای فرا ملی، برخورداری از بازار بزرگ داخل کشور،تهدیدهای فرا روی توسعه استان در مقابل توسعه بخش صنعت شامل موارد زیر است:
 تهدید ریزگردها، تهدید کاهش منابع آب ،به دلیل تغییرات اقلیمی و برداشت بیشتر در باالدست، تهدید کاهش سهم و مقدار اعتبارات ملی قابل تخصیص به استان به ترتیب به دلیل استراتژی توساعه بیشاتر درسایر استانها ،و به دلیل تحریم و افت عمومی اقتصاد کشور،
راهبردهای عمومی توسعه صنایع در تمام پهنه استان
 گسترش شهرکها و نواحی صنعتی تقاضا محور ایجاد مشوق های مالیاتی و تسهیالتی برای شهرکهای بدون متقاضی گسترش شهرکها و نواحی صنعتی برای پذیرش صنایع مناسب هر منطقه در سراسر استان و تکمیل زنجیرههاایتولید،
 ایجاد و گسترش شهرکها و نواحی صنعتی ویژه و تخصصی استان ،مانند صانایع شایمیایی و پتروشایمی ،صانایعفلزی ،صنایع غذایی (به طور عام و به خصوص شامل صنایع آرد و نان ،لبنیات ،شیالت ،خرما)،
 حمایت از ایجاد و گسترش شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی، ایجاد و گسترش نواحی صنعتی ویژه پردازش و صادرات مجدد در مناطق ویژه اقتصادی و نقاط مناسب بندری، توسعه شبکههای زیربنایی مناسب (راه ،آب ،برق ،گاز ،ارتباطات و فاضالب) شهرکها و نواحی صنعتی، تحکیم استانداردهای حفاظت از آب ،خاک و هوا به خصوص در محدودههای ویژه کنترل آلودگی، محدود کردن پذیرش صنایع آالینده جدید در محدوده ویژه کنترل آلودگی، هدایت صنایع آالینده جدید به سمت پهنه ویژه پیشنهادی، حمایت از تکمیل زنجیرههای تولیدی صنعتی و صنایع پیشاین و پساین در صانایع شایمیایی ،پتروشایمی ،فلازاتاساسی و صنایع غذایی،
 حمایت از توسعه صنایع نوین و صنایع دارای تکنولوژی باال (نانو و بیو فنآوری و انرژیهای پاک و به ویژه انارژیخورشیدی) و صنایع برق ،الکترونیک،
 حمایت از توسعه صنایع کوچک و صنایع دارای بازار محلی در همه شهرستانها،35

 ریزگردها :بررسی ضرر و زیان ناشی از ریزگردها بر تولیدات صنعتی ،انتقال موضوع به دولات مرکازی و پیگیاریاقدامات متمرکز،
 ریزگردها :بررسی و یافتن راهکارهای کاهش ضرر و زیان به صنایع موجود استان ،و بررسی در زمینه مکاانهاایمناسب برای احدا واحدهای صنعتی جدید ،برای کاهش ا رات ریزگردها،
 برای مقابله با ا رات کاهش منابع آب و کاهش اعتبارات از محل منابع ملی ،دو دسته راهبرد پیشنهاد میشود:طرح استدالل با مقامات دولت مرکزی مبنی بر مزیت نسبی توسعه صنعتی استان خوزستان برای کشور،
و به کار بستن همه راهبردهایی که به کارآیی بیشتر منابع منجر میشود (برای جبران ضرر و زیاان ناشای از هماه
تهدیدها)،
راهبردهای خاص توسعه صنایع برای مناطق مختلف استان
 حمایت از توسعه صنایع تولید کننده ادوات و ماشینآالت مورد نیاز کشاورزی دامداری ،در نیمه شمالی استان، حمایت از توسعه زنجیرههای تولیدی کشاورزی ،صنایع غذایی ،فرآوری محصوالت کشاورزی ،دامی و بستهبنادی،در نیمه شمالی استان،
 حمایت از توسعه صنایع نوین و صنایع دارای تکنولوژی باال و صنایع برق ،الکترونیک در مناطق مرکزی استان، حمایت از توسعه تکنولوژیهای نوین نانو فنآوری و بیو فنآوری در مناطق مرکزی و جنوبی استان، حمایت از توسعه صنایع فرآوری و بستهبندی خرما در جنوب استان، حمایت از تکمیل زنجیرههای تولیدی صنعتی و صنایع پیشین و پسین در صنایع شیمیایی ،پتروشیمی ،فلازات اساسای درمناطق میانی شرق استان و مناطق جنوبی استان (با توجه به مبحث آلودگی)،
 حمایت از تکمیل زنجیرههای صنایع غذایی مرتبط با خرما در مناطق جنوبی استان، حمایت از توسعه صنایع شیالت در شهرستانهای ساحلی جنوب اساتان و در مراکاز عماده آبازی پاروری حاشایهرودخانهها،
 حمایت از توسعه صنایع تولید کننده قطعات و لوازم مورد نیاز فعالیت نفات و گااز ،صانایع شایمیایی ،پتروشایمی وصنایع فوالد ،در نیمه جنوبی استان،
 پیگیری از مرکز و حمایت از استقرار و کاربرد انرژی خورشیدی در سطح کالن (نیروگاههاای حرارتای) و در ساطحخرد (انواع کاربردهای خانگی و صنعتی کوچک مقیاس)،
توسعه شبکه حمل و نقل جادهای
بر اساس تحلیل  ،SWOTنقاط ضعف استان در زمینه توسعه شبکه حمل و نقل جادهای عبارت هستند از :
 تک کریدور بودن محور ارتباطی با مرکز کشور،36

 ضعف ظرفیت شبکه جادهای شمال – جنوب استان با کارکرد ملی – فرا استانی، ضعف شبکه جادهای با استانهای مجاور، ضعف شبکه جادهای مرکز استان با مرکز شهرستانها (به ویژه با مرکز شهرستانهای جدید)، ضعف شبکه جادهای در مناطق حاشیهای استان، ضعف برونسپاری و تجهیز منابع مالی بخش خصوصی و واگذاری احدا و بهرهبرداری به بخش خصوصی، ضعف منابع مالی بخش عمومی، کوهستانی و یا کوهپایهای بودن مناطق شمال شرق و اغلب مناطقی که شبکه جادهای در آن ضعیف است،نقاط قوت استان در حمایت از توسعه شبکه حمل و نقل جادهای شامل موارد زیر است:
 توانمندی سازمان راه و شهرسازی استان، وجود نیروی متخصص در استان،فرصتهای استان در حمایت از توسعه این بخش شامل موارد زیر است:
 موقعیت استان در دسترسی بازارهای ملی خارج از استان و بازارهای فرا ملی در همسایگی استان،امکان بسیج سرمایههای بخش خصوصی در بعضی از نقاط استان،
تهدیدهای فرا روی توسعه استان در مقابل توسعه بخش صنعت شامل موارد زیر است:
 تهدید کاهش سهم و مقدار اعتبارات ملی قابل تخصیص به استان به ترتیب به دلیل استراتژی توساعه بیشاتر درسایر استانها ،و به دلیل تحریم و افت عمومی اقتصاد کشور،
 تهدید امنیتی در مناطق مرزی غرب استان ( به نطر این مشاور به دلیل مشابهتهای فرهنگای و ماذهبی بسایارضعیف است)،
 تهدید ریزگردها،راهبردهای عمومی توسعه شبکه حمل و نقل جادهای در تمام پهنه استان
 احدا گزینه دوم بندر ماهشهر -دزفول با در مسیر رامشیر – مسجد سلیمان – دزفول برای مقابله با ضعف ( و حتیتهدید ناشی از تک کریدور بودن محور ملی جنوب – شمال) و به عنوان مهمترین محور حمایت از کانونهای توسعه
در شرق استان،
 -توسعه محورهای ارتباطی با کشورهای همسایه برای تسهیل صادرات،
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 توسعه محورهای ارتباطی با استانهای همسایه شمال شرق ،شرق و جنوب شرق استان ،برای حمایت از توسعه ایانمناطق که بیشتر در مناطق حاشیهای استان قرار دارند ،و همچنین برای خروج استان از ارتباط تک کریدوری با مرکز
کشور (تجربه جنگ تحمیلی)،
 توسعه محور نوار مرزی غرب استان در خدمت توسعه تولید و گردشگری، تکمیل شبکه سلسله مراتبی باال به پایین مرکز استان – مرکز کانونهای توسعه شهری -مراکز شهرساتان و مراکازبخش،
 تکمیل شبکه سلسله مراتبی جادهای روستایی در انطباق با طرح منظومه -مجموعه روستایی، ریزگردها :محور گزینه دوم جنوب – شمال به نسبت تا حد زیادی از تا یر ریزگردها به دور است .عالوه بار پیگیاریاقدامات دولت مرکزی ،مساله ایمنی جادهها در زمره وظایف جاری راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقال جاادهای
قرار میگیرد.
 برای مقابله با ا رات کاهش اعتبارات از محل منابع ملی ،دو دسته راهبرد پیشنهاد میشود:طرح استدالل با مقامات دولت مرکزی مبنی بر مزیت نسبی توسعه صنعتی استان خوزستان برای کشور،
و حداکثر بسیج منابع مالی درون استانی و واگاذاری سارمایهگاذاری و احادا باه بخاش خصوصای (باا مناابع بخاش
خصوصی)،
توسعه شبکه حمل و نقل ریلی
شبکه ریلی جنوب -شمال استان با گلوگاهی در منطقه لرستان (خارج از استان خوزستان) روبرو است کاه کاارآیی آن را
کاهش میدهد .قبالً مشاهده شد که نقش شبکه ریلی استان در حمل کاال حدود  6درصد است .برای افازایش کاارآیی
این سیستم ،عالوه بر رفع گلوگاه یادشده ،دوخطه و برقی کردن سه بخش عمده شابکه ریلای اساتان شاامل اهاواز -
دزفول ،اهواز -آبادان و اهواز -بندر امام در نظر گرفته شده است .به عالوه در سند ملی توسعه استان خوزستان نیز ایجاد
شبکه ریلی برای اتصال استان خوزستان به سایر استانهای کشور نیز پیشبینی شده است:
عالوه بر خطوط فوق ،در مطالعات آمایش استان ،ایجاد شبکه ریلی سریع برای کریادورهای مواجاه باا تاراکم ترافیاک
مسافری (مانند اهواز -آبادان) ،برای واگذاری سرمایهگذاری به بخش خصوصی پیشبینی شده است.
توسعه شبکههای انرژی
از مطالعات وضع موجود استنباط می شود که شبکه برق و گاز از پوشش مناسبی در سطح استان برخوردار اسات و هماه
شهرهای استان و نزدیک به صد در صد روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر از برق بهرهمند هستند.
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در همین حال تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان به شبکه برق و گاز متصل نشدهاند که اتصال آنها در برناماه
آمایش پیشبینی شده است .عالوه بر شبکه برق ،استفاده از انرژی خورشیدی بسیار مورد تأکید مطالعات آمایش اساتان
میباشد .از نظر انرژی خورشیدی بر اساس نقشه مربوط ،امکان بهرهبرداری در سطح کالن (نیروگاه حرارتی) و در سطح
خرد (انواع کاربردهای خانگی و صنعتی کوچک مقیاس) وجود دارد .به عالوه سند ملی توسعه اساتان خوزساتان تأکیاد
زیادی بر استفاده از انرژی بیوماس دارد .بر اساس "نقشه باد کشور در ارتفاع  80متر" ،در استان خوزساتان تنهاا شاهر
اهواز از وزش باد برای بهرهبرداری در سطح تا حدودی مناسب قرار دارد ،اما در مقایسه با سایر مناطق کشور این ساطح
باال نیست.
نظام خدمات برتر
کانونهای توسعه شهری به عنوان مراکز بازار مناطق پیرامونی و مراکز ارائه خدمات اقتصادی به مناطق پیراماونی و باه
طور خالصه به عنوان لکوموتیو توسعه منطقهای که در آن قرار دارند انتخاب شدهاند.
مجموعه راهبردهای عمومی برای توسعه این کانونها قبالً بیان شد (به طور خالصه شامل توسعه شبکههاای زیربناایی
برای اتصال به مراکز باال دست و پایین دست ،حمایت از توسعه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و حمایات از گساترش
بازارها و فعالیت بخش خصوصی برای تقویت اقتصاد این مجموعهها و ارائه خدمات برتر توسط بخش عمومی در ایان
کانونها توسط بخش عمومی) .به جز  3کانون توسعه شهری اهواز ،آبادان -خرمشهر و بندر ماهشهر – بندر امام خمینی
که نسبتاً برخوردارتر هستند .مجموعه راهبردهای باال در راستای سطحبندی نظاام خادمات برتار در فصال هفاتم ایان
مطالعات به ارتقای سطح خدمت کاانونهاای توساعه شاهری ضاعیفتار تاا ساطح ( 3ساطح یاک ،اهاواز ،ساطح دو
مجموعههای آبادان  -خرمشهر ،بندر ماهشهر -بندر امام خمینی و دزفاول  -اندیمشاک و ساطح ساه شاامل ساایر
کانونها) خواهد انجامید.
توسعه شبکه خدمات آموزش و پرورش و بهداشت شهری و روستایی
بر خالف بخشهای تولیدی که توسعه آنها در درجه نخست بر اساس کارآیی اقتصادی تجویز میشوند در امور اجتماعی
برخوردای یکسان از زیربناها و خدمات مورد نظر است .در این امور بهبود کیفیت زیربناها و خدمات در تمام پهنه استان
همراه با کاهش عدم تعادلها سیاستهای اصلی توسعه را تشکیل میدهند .نرمهای توسعه تا افاق مطالعاه آماایش ،از
استانداردهای ملی گرفته شده است .مهمترین سیاستها در این زمینه عبارت هستند از:
• تعادل بخشی در ارائه تأسیسات و خدمات آموزشی و بهداشتی – درمانی،
• تقویت خدمات آموزشی و بهداشتی  -درمانی در کانونهای توسعه شهری به خصوص در مناطق کمتر توسعه
یافته،
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• ارائه خدمات تخصصی بهداشتی  -درمانی در سطح فرا استانی و فرا ملی (ضمن توجه به کسب درآمد ارزی)
توسعه آموزش عالی
سیاستگذاری در این زمینه با شوراهای ملی است اما با توجه به منطبق نبودن رشتهها و ظرفیت دورههای آموزش عالی
استان خوزستان با نیاز بازار کار این استان تجدید نظر در سیاستهای ملی پیشنهاد میشود .به عالوه ظرفیت تخصصی
بسیار ارزشمند مجموعههای صنعتی استان در صنایع شیمیایی ،پتروشیمی ،مهندسی نفت و علوم پزشاکی امکاان ارائاه
دورههای تخصصی برای سایر استانهای کشور و کشورهای همسایه را در اختیار قرار میدهد که استفاده مناسب از این
ظرفیتها به توسعه استان کمک زیادی مینماید .مهمترین سیاستها در این زمینه عبارت هستند از:
• انطباق رشتهها و ظرفیت دورههای آموزش عالی استان خوزستان با نیاز بازار کار این استان،
• ایجاد دورههای تخصصی آموزشی در زمینه نفت و گاز ،صنایع فوالد ،شیمیایی و پتروشیمی (ضامن توجاه باه
جذب دانشجویان خارجی)،
• ایجاد دورههای تخصصی آموزشی و ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به سایر استانها و کشورهای همسایه،
در اینجا نیز مجموعه راهبردهای باال در زمینه آموزش عالی ،آموزش و پرورش و بهداشت در راستای سطحبنادی نظاام
خدمات برتر به ارتقای سطح خدمت کانونهای توسعه شهری ضعیفتر خواهد انجامید.
توسعه گردشگری
استان خوزستان دارای منابع متنوع گردشگری شامل مناطق حفاظت شده ،آ ار تاریخی بسیار ارزشمندی است که حداقل
در هفت سایت آ ار بسیار ارزشمند تمدن دورههای مختلف تاریخی 30 ،منطقه نمونه گردشاگری و  18روساتای هادف
گردشگری میباشد .عالوه بر آن استان خوزستان و به خصوص مناطق مرزی آن جلوههای جانفشانی مردم این مارز و
بوم در دفاع مقدس را با شکوه بسیار به یادگار دارد.
حفظ آ ار یاد شده و بهرهبرداری از این منابع برای گسترش گردشگری ایام فراغت ،فرهنگی ،علمی ،زیارتی و گردشگری
یادمانهای جنگ نیازمند توساعه زیربناهاای الزم از راه و آب تاا ارتباطاات و زیربناهاای ساکونتی و توساعه خادمات
گردشگری (آموزش و تربیت نیروهای الزم ،حمایت و راهنمایی در تنظیم روالهای بهرهبرداری مناساب توساط بخاش
خصوصی و تسهیل قوانین و مقررات).
مهمترین سیاستها در این زمینه عبارت هستند از:
• توسعه شبکه راههای دسترسی به سایتهای گردشگری طبق نظار مشاترک اعضاای کاار گاروه گردشاگری
متشکل از نمایندگان سازمان گردشگری ،راه و شهرسازی ،بسیج استان ،حوزه عماران روساتایی اساتانداری و
معاونت برنامهریزی استانداری،
• توسعه زیربناهای آب ،برق و ارتباطات برای بهرهبرداری مؤ رتر از منابع توریسم،
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• حمایت از فعالسازی و مشارکت بخاش خصوصای در زمیناه سااخت و بهارهبارداری از هتال ،مهماانسارا،
مسافرخانه ،کمپ و اردوگاهها در مناطق مختلف استان در انطباق با طرح جامع گردشگری استان،
• حمایت از فعالسازی و مشارکت بخش خصوصی در زمینه برگزاری تورهای گردشگری،
• حمایت از برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان بخش گردشگری در همه سطوح،
• واگذاری بخشی از خدمات گردشگری راهیان نور به بخش خصوصی استان،
• حمایت از ایجاد غرفههای مناسب و آبرومند فروش صنایع دستی استان ،محصوالت کشاورزی اساتان (مانناد
خرما) در مراکز گردشگری،
• حمایت از بسترسازی رودخانههای استان در محدودههای شهری و فراهم کردن فضای سبز و تفریحات ساالم
برای اوقات فراغت مردم توسط بخش خصوصی که با پرداخت اجاره به شهرداریهای مربوط هام باه درآماد
شهرها کمک مینماید و هم جلوههای بصری شهر را رونق میبخشد و هم زمینه گذران اوقات فراغت مناسبی
برای مردم که در فضای استان به شدت به آن نیاز دارند فراهم مینماید،
حمایت از گسترش بازارها
• حمایت از برنامههای کمک به تجاری سازی و گسترش بازارها در مناطق کمتر توسعه یافته استان ،در ارتبااط
با تخصصهای تولیدی این مناطق،
مدیریت توسعه استان
سیاستهای ذیل مدیریت توسعه استان قبالً مورد بحث قرار گرفتهاند و بازتاب فضایی آنها همه پهناه اساتان را در بار
میگیرد و به منطقه خاصی محدود نمیشود .مهمترین این سیاستها در زیر عنوان میشوند:
• ایجاد بورسها و بانکهای سرمایهگذاری و توسعه استان (برای تجهیز منابع مالی بخش خصوصی)،
• مدیریت مؤ ر منابع مالی و بانکی و هدایت آن به سمت تولید،
• راهاندازی شرکتهای ویژه برای ایجاد صنایع و واگذاری به مردم ،از طریق بازار سهام،
• تحکیم مبانی نظم و انضباط مالی،
• بهبود نظام برنامهریزی و انتخاب پروژه و اعمال بررسیهای ارزیابی طارح و پاروژه از هار دو دیادگاه بخاش
خصوصی و بخش عمومی بر حسب تعلق منابع مالی به این دو بخش،
• جلب مشارکت مالی شرکتهای ملی مستقر در استان برای توسعه زیربناهای عمومی استان،
• بهبود عملکرد شاخصهای ”سهولت کسب و کار“،
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• گسترش زیربناهای ارتباطی و حمایت از توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک،
• تقویت مدیریت یکپارچه توسعه استان (عدم تمرکز ملی)،
• انتقال بخشی از وظایف تصمیمگیری ،بودجهریزی ،اجرا و نظارت بر اجرا به سطح شهرستان (عدم تمرکز درون
استان همراه با تمرکز درون شهرستان).
جدول-2-2سیاستهای سرزمینی توسعه به تفکیک محورهای مختلف
سیاستها

محور
کشاورزی
-

-

-

راهبردهای عمومی در تمام پهنه استان
توسعه و افزایش راندمان شبکههای آبرسانی برای بخش کشاورزی (شابکه مشاترک باا شابکه
آبرسانی بخش صنعت)
"حمایت" از توسعه و افزایش راندمان شبکههای آبیاری و به طور کلی افزایش رانادمان بخاش
کشاورزی،
نظارت ،کنترل و پیشگیری از آلاودگی مناابع آب و خااک توساط فعالیاتهاای جااری صانعت،
کشاورزی ،شهری و روستایی،
کنترل دقیق "از قبل" در مراحل صدور پروانههای احدا و بهرهبرداری واحدهای صنعتی بارای
پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک،
حمایت از توسعه صید و آبزیپروری در حاشیه رودخاناههاا و دریاا (باا رعایات مساایل محایط
زیست)،
حمایت از توسعه انواع تولیدات زراعی ،باغداری ،دامی ،آبزیپاروری و صاید ،مطاابق باا شارایط
محیطی هر منطقه،
حمایت از ایجاد و توسعه صنایع پیشین بخش کشاورزی (تولید ادوات ،ماشینآالت و نهاادههاای
مورد نیاز این بخش)،
حمایت از ایجاد و توسعه صنایع پسین بخش کشاورزی(صنایع فارآوری محصاوالت کشااورزی
اعم از سبزیجات ،صیفیجات ،میوه ،صنایع آرد و ناان ،فارآوری محصاوالت مهام نظیار خرماا،
لبنیات ،طیور و دام)،
توسعه شبکه جادهای برای تساهیل دسترسای باه باازار و در ارتبااط باا کشاورهای همساایه و
استانهای مجاور بهویژه استانهای شرق و جنوب شرقی اساتان خوزساتان ( اصافهان ،فاارس،
بوشهر ،چهار محال و بختیاری  ) . . .که بازار مهمی برای صادرات محصوالت کشاورزی اساتان
خوزستان را تشکیل میدهند.
حمایت از گسترش بازارهای نهاده و محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف استان،
حمایت از گسترش بازارهای صادرات محصاوالت کشااورزی اساتان ،باه ویاژه باه کشاورهای
همسایه و منطقه،
ریزگردها :بررسی ضرر و زیان ناشی از ریزگردها بر محصاوالت کشااورزی ،انتقاال موضاوع باه
دولت مرکزی و پیگیری اقدامات متمرکز،
ریزگردها :بررسی و در صورت ضرورت تجدید نظر در الگوهای کاربرد نهادهها ،به خصوص نهال
و بذر متناسب با این شرایط و در صورت ضرورت ،تجدید نظر در الگوهاای کشات و حمایات از
کشتهای مناسب هر منطقه،
برای مقابله با ا رات کاهش منابع آب و کاهش اعتبارات از محل مناابع ملای ،دو دساته راهبارد
پیشنهاد میشود:
( )1طرح استدالل با مقامات دولت مرکزی مبنی بر مزیت نسبی توسعه کشاورزی ( و صانعت) ،در
استان خوزستان برای کشور ،برای کااهش فشاار انتقاال آب بارای مصاارف تولیادی باه ساایر
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سیاستها
استانها ،و ( )2به کار بستن همه راهبردهایی که به کارآیی بیشتر همه منابع و به ویژه منابع آب
استان منجر میشود.
راهبردهای ویژه برای مناطق مختلف استان

محور

صنعت و معدن
-

مناطق شمال غربی و غرب استان
حمایت از توسعه شبکههای آبیاری و زمینهای زیر کشت آبی،
افزایش راندمان آبیاری،
افزایش راندمان تولید و ارزش افزوده،
حمایت از توسعه دامداری (به ویژه دام بزرگ)،
حمایت از توسعه زراعت چوب،
حمایت از توسعه آبزی پروری در حاشیه رودخانهها (با رعایت مسایل محیط زیست)،
حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)،
توسعه شبکه جادهای با کشور همسایه،
مناطق شمال شرق استان
حمایت از توسعه شبکههای آبیاری و توسعه کشت آبی در مناطق شرقی استان از طریاق انتقاال
آب از سدهای شمال شرق استان،
اجرای پروژههای پخشآب ،آبخیزداری و کنترل سیالب هام باه منظاور آبخیازداری و هام باه
منظور حمایت از بازدهی کشت دیم،
حمایت از توسعه باغداری همراه با شیوههای نوین آبیاری،
حمایت از توسعه دامداری (به ویژه دام کوچک)،
حمایت از توسعه زراعت چوب،
افزایش راندمان تولید و ارزش افزوده،
حمایت از توسعه آبزی پروری در حاشیه رودخانهها (با رعایت مسایل محیط زیست)،
حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)،
توسعه شبکه جادهای ارتباطی با استانهای اصفهان ،چهار محال و بختیاری،
مناطق شرق و جنوب شرق استان
حمایت از توسعه شبکههای آبیاری،
حمایت از افزایش راندمان آبیاری،
حمایت از توسعه نخلستانها با شیوههای نوین آبیاری،
حمایت از توسعه دامداری (دام کوچک و بزرگ)،
حمایت از توسعه نخلستانها،
افزایش راندمان تولید و ارزش افزوده،
حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)،
توسعه شبکه جادهای در ارتباط با استانهای اصفهان ،فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد،
مناطق جنوبی استان
حمایت از توسعه نخلستانها،
حمایت از توسعه بخش ماهیگیری و آبزیپروری در اراضی ساحلی دریا و داخال دریاا ،باا توجاه
ویژه به مسایل محیط زیست،
حمایت از گسترش بازارها و توسعه صنایع مرتبط (مذکور در شرح راهبردهای عمومی)،
گسترش شهرکها و نواحی صنعتی برای پذیرش صنایع مناسب هر منطقه در سراسار اساتان و
تکمیل زنجیرههای تولید،
ایجاد و گسترش شهرکها و نواحی صنعتی ویژه و تخصصی اساتان ،مانناد صانایع شایمیایی و
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محور

-

-

سیاستها
پتروشیمی ،صنایع فلزی ،صنایع غذایی (به طور عاام و باه خصاوص شاامل صانایع آرد و ناان،
لبنیات ،شیالت ،خرما)،
حمایت از ایجاد و گسترش شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی،
ایجاد و گسترش نواحی صنعتی ویژه پردازش و صادرات مجدد در مناطق ویژه اقتصادی و نقااط
مناسب بندری،
توسعه شبکههای زیربنایی مناسب (راه ،آب ،برق ،گاز ،ارتباطات و فاضالب) شهرکها و نواحی صنعتی،
تحکیم استانداردهای حفاظت از آب ،خاک و هاوا باه خصاوص در محادودههاای ویاژه کنتارل
آلودگی،
محدود کردن پذیرش صنایع آالینده جدید در محدوده ویژه کنترل آلودگی،
هدایت صنایع آالینده جدید به سمت پهنه ویژه پیشنهادی،
حمایت از تکمیل زنجیرههای تولیدی صانعتی و صانایع پیشاین و پساین در صانایع شایمیایی،
پتروشیمی ،فلزات اساسی و صنایع غذایی،
حمایت از توسعه صنایع نوین و صنایع دارای تکنولوژی باال (نانو و بیاو فانآوری و انارژیهاای
پاک و به ویژه انرژی خورشیدی) و صنایع برق ،الکترونیک،
حمایت از توسعه صنایع کوچک و صنایع دارای بازار محلی در همه شهرستانها،
ریزگردها :بررسی ضرر و زیان ناشی از ریزگردها بر تولیدات صنعتی ،انتقاال موضاوع باه دولات
مرکزی و پیگیری اقدامات متمرکز،
ریزگردها :بررسی و یافتن راهکارهای کاهش ضرر و زیان به صنایع موجود استان ،و بررسای در
زمینه مکانهای مناسب برای احدا واحدهای صنعتی جدید ،برای کاهش ا رات ریزگردها،
برای مقابله با ا رات کاهش منابع آب و کاهش اعتبارات از محل منابع ملای ،دو دساته راهبارد پیشانهاد
میشود:
طرح استدالل با مقامات دولت مرکزی مبنی بر مزیت نسبی توسعه صنعتی استان خوزستان برای کشور،
و به کار بستن همه راهبردهایی که به کارآیی بیشتر منابع منجر میشاود (بارای جباران ضارر و
زیان ناشی از همه تهدیدها)،
 راهبردهای خاص برای مناطق مختلف استان
حمایت از توسعه صنایع تولید کننده ادوات و ماشینآالت مورد نیاز کشاورزی داماداری ،در نیماه
شمالی استان،
حمایت از توسعه زنجیرههای تولیدی کشاورزی ،صنایع غذایی ،فرآوری محصاوالت کشااورزی،
دامی و بستهبندی ،در نیمه شمالی استان،
حمایت از توسعه صنایع نوین و صنایع دارای تکنولوژی باال و صنایع برق ،الکترونیک در منااطق
مرکزی استان،
حمایت از توسعه تکنولوژیهای نوین نانو فنآوری و بیو فنآوری در منااطق مرکازی و جناوبی
استان،
حمایت از توسعه صنایع فرآوری و بستهبندی خرما در جنوب استان،
حمایت از تکمیل زنجیرههای تولیدی صنعتی و صنایع پیشین و پسین در صنایع شایمیایی ،پتروشایمی،
فلزات اساسی در مناطق میانی شرق استان و مناطق جنوبی استان (با توجه به مبحث آلودگی)،
حمایت از تکمیل زنجیرههای صنایع غذایی مرتبط با خرما در مناطق جنوبی استان،
حمایت از توسعه صنایع شیالت در شهرستانهای ساحلی جنوب استان و در مراکز عماده آبازی
پروری حاشیه رودخانهها،
حمایت از توسعه صنایع تولید کننده قطعات و لوازم مورد نیاز فعالیت نفت و گاز ،صنایع شیمیایی،
پتروشیمی و صنایع فوالد ،در نیمه جنوبی استان،
پیگیری از مرکز و حمایت از استقرار و کاربرد انرژی خورشیدی در ساطح کاالن (نیروگااههاای
حرارتی) و در سطح خرد (انواع کاربردهای خانگی و صنعتی کوچک مقیاس)،
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-

بازرگانی

ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی
احدا حداقل  2000واحد ساختمان مسکونی
بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی
احدا پروژه های زیر بنایی
احدا پروژه های رو بنایی
تملک اماکن در طرح تعریض معابر و پروژه های زیربناایی و روبناایی بهساازی و
نوسازی بافت های نا کارآمد میانی
جابه جایی ساکنین اماکن در محدوده های پر خطر

 طرح توسعه منطقه ویژه پیگیری اجرای خط لولۀ جدید گاز منطقه ویژه (خط لوله گاز دره عباس) رفع موانع و تسهیل شرایط سرمایه گذاری و تولید(شامل تامین خوراک اختصاصی در قالب قراردادهای بلند مدت برای صنایع پایین
دستی مستقر در منطقه از محل تولیدات محصوالت پتروشیمی باالدستی و میانی در
چارچوب بورس /ایجاد تسهیالت کم بهره  /افزایش مشوق های سرمایه گذاری مو ر)
 پیگیری راه اندازی طرح های جدید باالدستی و میانی پتروشیمی جانماییشده در منطقه که ظرفیت تولید منطقه را  3،1میلیون تن در سال (12.1
 )%افزایش خواهد داد
 توسعه شبکه راههای دسترسی به سایتهای گردشگری طبق نظار مشاترک اعضاای کاار گاروهگردشگری متشکل از نمایندگان سازمان گردشگری ،راه و شهرسازی ،بسیج استان ،حاوزه
عمران روستایی استانداری و معاونت برنامهریزی استانداری،
 توسعه زیربناهای آب ،برق و ارتباطات برای بهرهبرداری مؤ رتر از منابع توریسم، حمایت از فعالساازی و مشاارکت بخاش خصوصای در زمیناه سااخت و بهارهبارداری از هتال،مهمانسرا ،مسافرخانه ،کمپ و اردوگاهها در مناطق مختلاف اساتان در انطبااق باا طارح
جامع گردشگری استان،
 -حمایت از فعالسازی و مشارکت بخش خصوصی در زمینه برگزاری تورهای گردشگری،

گردشگری

 حمایت از برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان بخش گردشگری در همه سطوح، واگذاری بخشی از خدمات گردشگری راهیان نور به بخش خصوصی استان، حمایت از ایجاد غرفههای مناسب و آبرومند فروش صنایع دستی اساتان ،محصاوالت کشااورزیاستان (مانند خرما) در مراکز گردشگری،
 حمایت از بسترسازی رودخانههای استان در محدودههای شهری و فاراهم کاردن فضاای سابز وتفریحات سالم برای اوقات فراغت مردم توسط بخش خصوصی که با پرداخات اجااره باه
شهرداریهای مربوط هم به درآمد شهرها کمک مینماید و هم جلوههای بصری شاهر را
رونق میبخشد و هم زمینه گذران اوقات فراغت مناسبی برای مردم که در فضای اساتان
به شدت به آن نیاز دارند فراهم مینماید،

خدمات برتر

توسعه شبکههای زیربنایی برای اتصال به مراکز باال دست و پایین دست،-حمایت از توسعه فعالیاتهاای صانعتی و کشااورزی و حمایات از گساترش بازارهاا و فعالیات بخاش
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خصوصی برای تقویت اقتصاد این مجموعههاا و ارائاه خادمات برتار توساط بخاش عماومی در ایان
کانونها توسط بخش عمومی
 تعادل بخشی در ارائه تأسیسات و خدمات آموزشی و بهداشتی – درمانی، تقویت خدمات آموزشی و بهداشتی  -درمانی در کانونهای توساعه شاهری باه خصاوص در منااطقکمتر توسعه یافته،
 ارائه خدمات تخصصی بهداشتی  -درمانی در سطح فرا استانی و فرا ملی (ضمن توجه به کسب درآمادارزی)
 انطباق رشتهها و ظرفیت دورههای آموزش عالی استان خوزستان با نیاز بازار کار این استان، ایجاد دورههای تخصصی آموزشی در زمینه نفت و گاز ،صنایع فوالد ،شایمیایی و پتروشایمی (ضامنتوجه به جذب دانشجویان خارجی)،
 ایجاد دورههای تخصصی آموزشی و ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به سایر اساتانهاا و کشاورهایهمسایه،



حمل و نقل

راهبردهای عمومی در تمام پهنه استان

-

احدا گزینه دوم بندر ماهشهر -دزفول با در مسیر رامشیر – مسجد سلیمان – دزفول برای مقابله
با ضعف ( و حتی تهدید ناشی از تک کریادور باودن محاور ملای جناوب – شامال) و باه عناوان
مهمترین محور حمایت از کانونهای توسعه در شرق استان،

-

توسعه محورهای ارتباطی با کشورهای همسایه برای تسهیل صادرات،

-

توسعه محورهای ارتباطی با استانهای همسایه شمال شرق ،شرق و جناوب شارق اساتان ،بارای
حمایت از توسعه این مناطق که بیشتر در مناطق حاشیهای اساتان قارار دارناد ،و همچناین بارای
خروج استان از ارتباط تک کریدوری با مرکز کشور (تجربه جنگ تحمیلی)،

-

توسعه محور نوار مرزی غرب استان در خدمت توسعه تولید و گردشگری،

-

تکمیل شبکه سلسله مراتبی باال به پایین مرکز استان – مرکز کانونهای توساعه شاهری -مراکاز
شهرستان و مراکز بخش،

-

تکمیل شبکه سلسله مراتبی جادهای روستایی در انطباق با طرح منظومه -مجموعه روستایی،

-

ریزگردها :محور گزینه دوم جنوب – شمال به نسبت تا حد زیادی از تا یر ریزگردها باه دور اسات.
عالوه بر پیگیری اقدامات دولات مرکازی ،مسااله ایمنای جاادههاا در زماره وظاایف جااری راه و
شهرسازی و سازمان حمل و نقل جادهای قرار میگیرد.

-

برای مقابله با ا رات کاهش اعتبارات از محل منابع ملی ،دو دسته راهبرد پیشنهاد میشود:

طرح استدالل با مقامات دولت مرکزی مبنی بر مزیت نسبی توسعه صنعتی استان خوزستان برای کشور،
و حداکثر بسیج منابع مالی درون استانی و واگذاری سرمایهگذاری و احدا به بخش خصوصی (با مناابع
بخش خصوصی)،
 توسعه شبکه حمل و نقل ریلی
شبکه ریلی جنوب -شمال استان با گلوگاهی در منطقه لرستان (خارج از استان خوزستان) روبرو است که
کارآیی آن را کاهش میدهد .قبالً مشاهده شد که نقش شبکه ریلی استان در حمل کاال حدود  6درصد
است .برای افزایش کارآیی این سیستم ،عالوه بر رفع گلوگاه یادشده ،دوخطه و برقی کردن سه بخاش
عمده شبکه ریلی استان شامل اهواز  -دزفول ،اهواز -آبادان و اهواز -بنادر اماام در نظار گرفتاه شاده
است .به عالوه در سند ملی توسعه استان خوزستان نیز ایجاد شبکه ریلی برای اتصال استان خوزساتان
به سایر استانهای کشور نیز پیشبینی شده است:
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عالوه بر خطوط فوق ،در مطالعات آمایش استان ،ایجاد شبکه ریلی سریع بارای کریادورهای مواجاه باا
تراکم ترافیک مسافری (مانند اهاواز -آباادان) ،بارای واگاذاری سارمایهگاذاری باه بخاش خصوصای
پیشبینی شده است.
آب آشامیدنی

مدیریت توسعه استان

تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار
-

ایجاد بورسها و بانکهای سرمایهگذاری و توسعه اساتان (بارای تجهیاز مناابع ماالی بخاش
خصوصی)،

-

مدیریت مؤ ر منابع مالی و بانکی و هدایت آن به سمت تولید،

-

راهاندازی شرکتهای ویژه برای ایجاد صنایع و واگذاری به مردم ،از طریق بازار سهام،

-

تحکیم مبانی نظم و انضباط مالی،

-

بهبود نظام برنامهریزی و انتخاب پروژه و اعمال بررسیهای ارزیاابی طارح و پاروژه از هار دو
دیدگاه بخش خصوصی و بخش عمومی بر حسب تعلق منابع مالی به این دو بخش،

-

جلب مشارکت مالی شرکتهای ملی مستقر در استان برای توسعه زیربناهای عمومی استان،

-

بهبود عملکرد شاخصهای ”سهولت کسب و کار“،

-

گسترش زیربناهای ارتباطی و حمایت از توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک،

-

تقویت مدیریت یکپارچه توسعه استان (عدم تمرکز ملی)،

-

انتقال بخشی از وظایف تصمیمگیری ،بودجهریزی ،اجرا و نظارت بر اجرا باه ساطح شهرساتان
(عدم تمرکز درون استان همراه با تمرکز درون شهرستان).

 تشویق و هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصی به سمت این منااطق باا تهیاه و تادوین راهنماهاایسرمایهگذاری بخشی /شهرستانی،
سادهکردن محیط کسب و کار و افزایش کارآیی سازمانها در این راستا،

فرابخشی

 تسهیل امر سرمایهگذاری در همه مناطق استان ،به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق اعماالحمایتهای ترجیحی ،مانند اقساط بلند مدتتر در پرداخت قیمت زماین شاهرکهاا و ناواحی صانعتی،
برقراری انواع سیاستهای ترجیحی منطقهای در معافیتهای مالیاتی و انواع
 گسترش بازارها :حمایت از (برقراری نمایشگاهها ،تسهیل ارتباط فروشنده و خریادار ،برقاراری ارتبااطنوآوران و توسعه دهندگان تکنولوژی با تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی ،تسهیل ارتباط سرمایهگذاران
با تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی ،حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای فنی – مهندسی ،حمایات از
تشکیل و راهاندازی شرکتهای سرمایهگذاری – ساخت و انتقال ،حمایت از تشکیل و راهانادازی باناک
و بورس توسعه استان) و مانند آن.
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-3-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی

تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی از روی هم اندازی  14نقشه به شرح زیر حاصل میشود:
 تصویر تقسیمات کشوری ،موقعیت  27شهرستان به عنوان مراکز سیاسی  -اداری، تصویر مناطق نهگانه برنامهریزی، الگوی چند مرکزی از کانونهای توسعه شهری (برای حمایت از مناطق پیرامونی)، تصویر گسترش شبکههای زیربنایی (جاده ،راهآهن ،شبکه گاز شبکه برق)، تصویر موقعیت زمینهای دارای قابلیت کشت آبی و دیم، تصویر گسترش شبکههای آبرسانی کشاورزی در ارتباط با موقعیت زمینهای دارای قابلیت کشت باال، تصویر فضای گسترش فعالیت آبزیپروری، تصویر موقعیت شهرکها و نواحی صنعتی، تصویر منطقهبندی صنعتی استان و صنایع پیشنهادی برای هر منطقه، تصویر منابع محیط زیست ،مناطق حفاظتی، تصویر محدودههای کنترل آلودگی و محدودههای پیشنهادی برای احدا صنایع آالینده، تصویر شبکه سالمت، تصویر سطحبندی خدمات آموزش عالی، تصویر مراکز ناحیه ،منظومه ،مجموعه،عالوه بر موارد باال که در تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی مشاهده خواهند شد ،مجموعهای از طراحیها نیز
بر روی نقشه یا قابل پیاده کردن نیستند ،یا به علت در دسترس نبودن مکان واقعی فعالیتها تنها به صورت شماتیک بر
حسب شهرستان قابل پیاده کردن هستند که از آن به دلیل افزایش تعداد نقشهها صرف نظر شده است ،از جمله:
 برنامههای ترویجی توسعه بخش کشاورزی، برنامههای حفظ و توسعه منابع طبیعی، برنامههای گسترش بازار،48

به عالوه در تصویر سازمان فضایی استان اهدف ،استراتژی های توسعه (چارچوب تخصیص منابع و ساهم مناابع پایش
بینی شده برای تخصیص به برنامهها و شهرستانها) و به طور کلی جهتگیریهای عمومی برای کل استان و از جمله
توصیههای مدیریتی در زمینه توسعه استان قابل رویت نیستند .اما در برنامهها تا حدود امکان منظور شدهاند.
تعداد زیادی از عناصر فضایی مانند عرصههای جنگلی یا عرصههای سکونتگاههای شهری و روستایی نیز باه دلیال درج
در مطالعات کامل آمایش استان (به شرح مذکور در مقدمه این بخش) و برای پرهیز از تراکم عناصر در نقشه و غیر قابل
رویت شدن آن در تصویر سازمان فضایی آورده نشدهاند.
از آنجا که نمایش مجموعه باال در یک تصویر امکانپذیر نیست تصویر سازمان فضایی استان در شش نقشه ،به شرح زیر
ارائه شده اند:
نقشه  -1-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -شکلبندی کلی الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکاز
سکونتگاهی در طرح آمایش استان خوزستان
نقشه  -2-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -با تمرکز بر بخش کشاورزی
نقشه  -3-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -با تمرکز بر بخش صنعت و مناطق ویژه کنترل آالیندگی
نقشه  -4-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -با تمرکز بر شبکه جادهای ،ریلی و کانونهای توسعه شهری
نقشه  -5-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -با تمرکز بر خدمات برتر
نقشه  -6-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -با تمرکز بر گردشگری و مناطق حفاظت شده
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نقشه -1-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی -شکلبندی كلی الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراكز سکونتگاهی
در طرح آمایش استان خوزستان

نقشه  -2-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -بخش كشاورزی
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نقشه  -3-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -بخش صنعت و مناطق ویژه كنترل آالیندگی

نقشه  -4-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -شبکه حمل و نقل و كانونهای توسعه شهری
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نقشه  -5-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -خدمات برتر

نقشه  -6-2تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -گردشگری و مناطق حفاظت شده
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 -4-2عناوین پروگرامهای اجرایی آمایش استان

توسعه آبرسانی
عنوان پروگرامها
عنوان مهمترین پروگرامهای اجرایی آمایش استان در این بخش عبارت هستند از:
 گسترش شبکههای آبرسانی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبی
 گسترش شبکههای آبرسانی برای تامین آب جوامع شهری و روستایی
در حال حاضر ،منابع خاک استان فراوانتراز منابع آب آن هستند .به عبارت دیگر در حال حاضر استان خوزستان ،با توجه
به سطح تکنولوژی آبیاری ،بین منابع آب و خاک ،با کمبود یا محدودیت منابع آب روبرو است .بنابراین هرگونه توسعه
منابع آب و اجرای طرحهای آبرسانی و توسعه شبکهها و افزایش کارآیی و راندمان منابع آب در بخش کشاورزی ،امکان
زیر کشت بردن زمینهای بیشتری را فراهم میکند و این به نفع توسعه بخش کشاورزی و درآمد استان و در نهایت به
نفع کشور خواهد بود.
عنوان برنامه و طرحها
بر این اساس گسترش شبکههای آبرسانی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبی استان عنوان مهمترین پروگرام
سازمان آب منطقهای استان را تشکیل میدهد .برنامهها و طرحهایی که داخل این پروگرام به مرحله اجرا در میآیند در
سه دسته اصلی به شرح زیر معرفی میشوند:
 طرحهای توسعهای دست اجرا،
 توسعهای در دست مطالعه،
 طرحهای توسعه شبکه کشت نیشکر،
الزم است اشاره شود که آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی جوامع شهری و روستایی استان نیز در برنامه اجرایی سازمان
آب منطقهای استان قرار دارد که هدف آن برطرف کردن یکی از نقاط ضعف اساسی استان که کمبود آب آشامیدنی ،به
خصوص در مناطق مرکزی و جنوبی استان است ،کمک اساسی خواهد کرد .از آنجا که مسایل شهری در برنامه آمایش
بررسی نمیشود ،به این طرحها نخواهیم پرداخت ،بلکه تنها اشاره میشود که براساس برنامه اجرایی این سازمان مناطق
یاد شده که دارای بیشترین مشکل در ارتباط با آب آشامیدنی هستند تا افق سال  1404از توسعه شبکه آبرسانی آب
آشامیدنی به شرح زیر برخوردار خواهند شد:
 .1آبرسانی به مناطق مرکزی و جنوب غرب استان شامل مناطق دشتآزادگان ،هویزه ،اهواز ،بندر ماهشهر،
شادگان ،خرمشهر و آبادان از شبکه غدیر ،از سد دز به میزان حدود  776میلیون متر مکعب در سال،
53

 .2آبرسانی به اندیمشک از محل رودخانه دز و آب زیرزمینی به میزان حدود  22میلیون متر مکعب در سال،
 .3آبرسانی به شهرستان دزفول از رودخانه دز به میزان حدود  59میلیون متر مکعب در سال،
 .4آبرسانی به منطقه شوشتر و گتوند به میزان حدود نزدیک به  50میلیون متر مکعب در سال،
 .5آبرسانی به مناطق روستایی شمال اهواز از رودخانه کارون بر روی هم به میزان نزدیک به  31میلیون متر
مکعب در سال،
 .6آبرسانی به منطقه مسجدسلیمان از سد مسجدسلیمان به میزان حدود  44میلیون متر مکعب در سال،
 .7آبرسانی به مناطق شهری و روستایی شرق استان در منطقه ایذه ،باغملک و رامهرمز از رودخانه جراحی به
میزان حدود  46میلیون متر مکعب در سال،
 .8آبرسانی به شهرها و روستاهای جنوب شرق استان شامل منطقه هندیجان و بهبهان از رودخانه خیرآباد (سد
کو ر) ،به میزان حدود  62/5میلیون متر مکعب در سال،
عنوان طرحها و پروژههای اولویتدار
طرحهایی که داخل این پروگرام انجام میشود به تفکیک حوزههای آبریز رودخانهها تعریف میشوند .عنوان طرحها برای
دستیابی به این سطح از توسعه (عالوه بر شبکههای موجود) ،بر حسب حوزههای آبریز به شرح زیر است:


شبکههای آبیاری دز



شبکههای آبیاری شمال کرخه



شبکههای آبیاری جنوب کرخه



شبکههای آبیاری کارون



شبکههای آبیاری مارون



شبکههای آبیاری زهره



شبکههای آبیاری توسعه کشت نیشکر

عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار برای توسعه شبکههای آبرسانی استان خوزستان به تفکیک ناام طارح و پاروژه و
همراه با مساحت زیر شبکه توسعه در جدول  3-2آمده است .
جدول-3-2عنوان طرح و پروژه توسعه شبکه آبرسانی و مساحت اراضی زیر پوشش تا افق مطالعات آمایش
نام طرح :حوزه

نام پروژه :شبکه آبیاری

نوع پروژه

مساحت(هکتار)

زهره و بنه باشت

شبکه هندیجان

اجرایی

49،649

زهره و بنه باشت

شبکه شهید بهشتی

اجرایی

2،000

زهره و بنه باشت

شبکه شهید دامغانی و شبانکاره

بهره برداری

3،500

زهره و بنه باشت

شبکه شهید رجایی و توسعه

بهره برداری

8،800

زهره و بنه باشت

شبکه مکسر

مطالعاتی

6،000
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نام طرح :حوزه

نام پروژه :شبکه آبیاری

نوع پروژه

مساحت(هکتار)

زهره و بنه باشت

شبکه توسعه زیدون

مطالعاتی

6،000

زهره و بنه باشت

شبکه زیدون

مطالعاتی

10،000

زهره و بنه باشت

شبکه توسعه شهید رجایی

مطالعاتی

3،500

زهره و بنه باشت

شبکه خیرآباد

مطالعاتی

16،300

زهره و بنه باشت

شبکه حفیره

مطالعاتی

8،700

زهره و بنه باشت

شبکه امیدیه باال و گطاع

مطالعاتی

11،500

زهره و بنه باشت

سمت راست وچپ خلف آباد

مطالعاتی

17،500

زهره و بنه باشت

شبکه مشراگه

مطالعاتی

3،000

شبکه های آبیاری جنوب کرخه

شبکه شرق دشت آزادگان

اجرایی

29،824

شبکه های آبیاری جنوب کرخه

حمیدیه و زمزم قدس

بهره برداری

18،300

شبکه های آبیاری جنوب کرخه

شبکه غرب دشت آزادگان

مطالعاتی

37،249

شبکه های آبیاری جنوب کرخه

شبکه شهید چمران

مطالعاتی

72،600

شبکه های آبیاری جنوب کرخه

شبکه توسعه دشت آزادگان

مطالعاتی

52،749

شبکه های آبیاری دز

شبکه دز

بهره برداری

125،000

شبکه های آبیاری دز

شبکه شیرین آب

بهره برداری

6،000

شبکه های آبیاری دز

شبکه لور

بهره برداری

1،000

شبکه های آبیاری دز

شبکه فتح المبین

مطالعاتی

6،500

شبکه های آبیاری دز

شبکه دشت باال رود

مطالعاتی

18،000

شبکه های آبیاری دز

شبکه شیهون

مطالعاتی

1،700

شبکه های آبیاری دز

شبکه سردشت

مطالعاتی

1،500

شبکه های آبیاری شمال کرخه

شبکه باغه

اجرایی

7،400

شبکه های آبیاری شمال کرخه

شبکه دو سالق

اجرایی

16،000

شبکه های آبیاری شمال کرخه

شبکه ارایض

اجرایی

27،900

شبکه های آبیاری شمال کرخه

شبکه اوان

بهره برداری

13،000

شبکه های آبیاری شمال کرخه

شبکه کو ر

بهره برداری

14،150

شبکه های آبیاری شمال کرخه

شبکه شاوور

مطالعاتی

55،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر جفیر

اجرایی

40،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر فارابی

بهره برداری-توسعه نیشکر

10،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر غزالی (سلمان)

بهره برداری-توسعه نیشکر

10،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر خزاعی

بهره برداری-توسعه نیشکر

10،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر امیر کبیر

بهره برداری-توسعه نیشکر

10،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر میرزا کوچک خان

بهره برداری-توسعه نیشکر

10،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر دهخدا

بهره برداری-توسعه نیشکر

27،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

دشت شعیبیه  -واحد نیشکر دانیال

بهره برداری-توسعه نیشکر

42،000

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد نیشکر هفت تپه

بهره برداری-توسعه نیشکر

11،100

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

واحد میاناب

بهره برداری-توسعه نیشکر

6،000

55

نام طرح :حوزه

نام پروژه :شبکه آبیاری

نوع پروژه

مساحت(هکتار)

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

کشت و صنعت کارون  +بلوک F

بهره برداری-توسعه نیشکر

33،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه گرگر

اجرایی

6،500

شبکه های آبیاری کارون

شبکه میاناب

اجرایی

36،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه دشت میانبندان

اجرایی

2،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه شعیبیه

اجرایی

22،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه اللی

اجرایی

2،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه خرمشهرو آبادان

بهره برداری

32،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه جنوب اهواز

بهره برداری

80،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه شمال شرق اهواز

بهره برداری

19،511

شبکه های آبیاری کارون

شبکه گتوند و عقیلی

بهره برداری

14،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه رغیوه

مطالعاتی

22،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه دشت بزرگ

مطالعاتی

3،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه داریون

مطالعاتی

6،000

شبکه های آبیاری کارون

شبکه پرزینستان

مطالعاتی

2،700

شبکه های آبیاری کارون

شبکه سبزآب و آب بید

مطالعاتی

5،400

شبکه های آبیاری کارون

شبکه هارکله

مطالعاتی

1،000

مارون و اهلل

شبکه میانکران

اجرایی

2،000

مارون و اهلل

شبکه رامهرمز

اجرایی

27،000

مارون و اهلل

شبکه دیمه

اجرایی

3،000

مارون و اهلل

شبکه سادات حسینی

اجرایی

1،100

مارون و اهلل

شبکه السپید

اجرایی

1،400

مارون و اهلل

شبکه قلعه مدرسه

اجرایی

1،000

مارون و اهلل

شبکه شادگان

بهره برداری

9،015

مارون و اهلل

شبکه رامشیر

بهره برداری

22،000

مارون و اهلل

شبکه بهبهان

بهره برداری

14،600

مارون و اهلل

شبکه جایزان و فجر

بهره برداری

10،000

مارون و اهلل

شبکه طهماسبی

مطالعاتی

2،200

مارون و اهلل

شبکه هالیجان

مطالعاتی

2،000

مارون و اهلل

شبکه لران

مطالعاتی

3،300

مارون و اهلل

شبکه منگنان

مطالعاتی

1،400

مارون و اهلل

شبکه میداود

مطالعاتی

3،200

مارون و اهلل

شبکه خاییز

مطالعاتی

2،500

مارون و اهلل

شبکه دولت آباد

مطالعاتی

5،700

مارون و اهلل

شبکه خیرآباد

مطالعاتی

12،000

مارون و اهلل

شبکه کرفنج

مطالعاتی

2،000

مارون و اهلل

شبکه بنه باشت

نامشخص

4،000
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نام طرح :حوزه

نام پروژه :شبکه آبیاری

نوع پروژه

مساحت(هکتار)

مارون و اهلل

شبکه ری مکان

نامشخص

3،000
1،245،947 X

جمع
جمع مساحت کل ،منهای مساحت اراضی شبکه

*855،071

در دست بهرهبرداری و شامل اراضی طرح
بهرهبرداری -توسعه نیشکر
مأخذ :سازمان آب منطقهای استان خوزستان – 1392

* در دو عدد جمع در جدول باال ،بخشهایی به خارج از استان خوزستان تعلق دارد .بار اسااس برداشات بخاش GIS
مشاور طرح آمایش استان خوزستان از نقشه ارائه شده توسط سازمان آب منطقهای استان خوزستان ،جماع اراضای زیار
شبکههای آبرسانی در افق مطالعه حدود  1/180میلیون هکتار میرسد که با عادد  1،245،947بااال حادود  6/6درصاد
اختالف دارد .همچنین عدد  855،071در سرجمع باال با برآورد بخش  GISمشاور طرح آمایش استان خوزستان کاه
معادل  865،000هکتار اعالم شده است حدود  2/1درصد اختالف دارد.
توسعه كشاورزی
عنوان پروگرامها
در بخش کشاورزی برنامههای ترویجی متعددی برای راهنمایی و هدایت کشاورزان در افزایش راندمان و تولید زراعت،
باغداری و دامپروری و افزایش راندمان آبیاری ،کنترل آفات و بیماریهای زراعی و دامی انجام میشود .بخشی از این
برنامهها مانند کنترل آفات بیشتر راساً توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام میشود و بعضی دیگر مانند تغییر و
بهبود در سیستمهای آبیاری بخشی توسط این سازمان و همچنین با راهنمایی سازمان ،توسط کشاورزان انجام میشود.
بسیاری از این برنامهها نیز با معرفی کشاورزان به بانکها جهت دریافت تسهیالت بانکی صورت میگیرد و از این
طریق حمایت مالی برای کشاورزان فراهم میشود.
چنانکه پیشتر گفته شده است منابع سرشار آب و خاک استان ایجاب مینماید تولیدات کشاورزی ،دامپروری و
آبزیپروری استان توسعه یابد و ارزش افزوده بخش کشاورزی که در جایگاه پنجم در کشور قرار دارد به جایگاه شایسته
این منابع ارتقا یابد .از آنجا که فعالیت بخش کشاورزی به طور عمده توسط بخش خصوصی (غیر دولتی) ،صورت
میگیرد ،نقش برنامههای ترویجی سازمان جهاد سازندگی در توسعه این بخش اهمیت اساسی را دارد .این نقش با
اجرای برنامههای ترویجی در دو زمینه اصلی فعالیت تولید محصوالت زراعی -باغداری و محصوالت دامی صورت
میگیرد و بدیهی است دست یافتن به این اهداف به افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورزان و تامین اهداف بنیادین
"کارآیی اقتصادی" و "کاهش عدم تعادلها " نیز میانجامد.
عنوان پروگرامهای اصلی اجرایی مورد توجه طرح آمایش استان به شرح زیر است:
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برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و کشاورزی



ساماندهی اراضی کشاورزی



تأمین و عرضه آب



برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب



برنامه افزایش تولید محصوالت زراعی



برنامه افزایش تولید محصوالت باغی



برنامه افزایش تولید محصوالت دام و طیور



برنامه کنترل ومبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی



برنامه پوشش بهداشتی دام ،طیور وآبزیان در برابر بیماریها

عنوان طرحها و پروژههای اولویتدار
عنوان طرحهایدارای اولویت ،ذیل هر پروگرام در زیر معرفی شده است:






-

ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و كشاورزی
طرح ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی
ساماندهی اراضی كشاورزی
تجهیز و نوسازی اراضی و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی
اجرای فاز  2طرح  550هزار هکتاری احیا اراضی دشتهای خوزستان و ایالم
تأمین و عرضه آب
توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
طرح های کوچک تامین و انتقال آب
برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
طرح اجرای زهکشی سطحی اراضی
مرمت و بازسازی سازه هاوتاسیسات آبی
برنامه افزایش تولید محصوالت زراعی
طرح افزایش تولید حبوبات
طرح افزایش تولید سبزی وصیفی
برنامه افزایش تولید محصوالت باغی
طرح توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار
طرح اصالح ونوسازی و جایگزینی باغات موجود
طرح ساماندهی گلخانه ها و احدا مجتمع های گلخانه ای
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 برنامه افزایش تولید محصوالت دام و طیور
 طرح بهبود وافزایش تولیدات دام و طیور و توسعه خدمات دامپروری طرح مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع های دامپروری برنامه كنترل ومبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی
 طرح مبارزه باآفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز برنامه پوشش بهداشتی دام ،طیور وآبزیان در برابر بیماریها
 طرح مبارزه و کنترل بیماری های طیور و آبزیان طرح توسعه عملیات مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و انگلی دامتوسعه منابع طبیعی
عنوان پروگرامها
پروگرامهای اصلی حفاظت از منابع طبیعی شامل توسعه و حفاظت از این منابع را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان
 آبخیزداری و حفاظت خاک
 احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور
 احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع
عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار
عنوان طرحهایدارای اولویت ،ذیل هر پروگرام در زیر معرفی شده است:
 مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان
 -طرح تثبیت شنهای روان و مدیریت مناطق بیابانی

 آبخیزداری و حفاظت خاك

 طرح آبخیز داری و پیشگیری و مهار سیل و پخش و بهره برداری از سیالب طرح اصالح و ساماندهی کاربری اراضی آبخیز احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های كشور
 طرح جنگل کاری ،توسعه جنگل و احدا و تجهیز پارک جنگلی طرح حفاظت وحمایت از جنگلهاومراتع احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع
 طرح بهبود و اصالح مراتع59

توسعه شیالت
عنوان پروگرامها
پروگرام اصلی توسعه شیالت ،از افزایش تولید آبزیان پرورشی تشکیل میشود.
عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار
 طرح ایجاد تاسیسات زیربنایی مجتمع های آبزی پروری طرح مدیریت وتوسعه آبزی پروری درآبهای داخلی طرح ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیریمهمترین عملیات سازمان شیالت در چارچوب حمایت از توسعه فعالیت شیالت عبارت هستند از:
الف) در زمینه صید و صیادی:
توسعه اسکلهها و زیستگاههای مصنوعی:
 توسعه اسکلههای صیادی شامل تعمیر ،نوسازی و بهسازی اسکلهها و بنادر صیادی ،احدا اسکلههای پهلوگیری
جهت تخلیه صید ،اسکلههای تدارکاتی ،اسکلههای شناور،
 الیروبی ،محوطهسازی ،سنگ چینی و ساحلسازی در اسکلههای صیادی
 گسترش شبکه برق و تجهیز بنادر صیادی به خدمات پشتیبانی مثل جایگاه سوخت رسانی به شناورهای صیادی و
سیستم اطفاء حریق
 شرکت در کمیته ساماندهی اسکلهها و بنادر صیادی و بررسی راهکارهای مدیریتی،
 فعال کردن بخش تعاونی و واگذاری مدیریت بهرهبرداری بندرهای صیادی به بخش تعاونی،
 ایجاد زیستگاههای مصنوعی،
مدیریتی ،نظارتی ،مطالعاتی ،آموزش و ترویج:
 مشارکت در کمیته مشترک توانمندسازی تعاونیها با اداره کل تعاون استان،
 اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در بخش توزیع سوخت شناورهای صیادی
 پیگیری تأمین تسهیالت مورد نیاز،
 انجام مستمر پروژههای مطالعاتی با همکاری پژوهشکده آبزیپروری جنوب کشور،
 برگزاری دورههای آموزشی جهت صیادان و آشنایی آنها با تأ یرات روشهای مخرب صید،
 استقرار سیستم یکپارچه صدور مجوز صید (سیماب) در استان و در اختیار قرار دادن برنامهها و تجارب استان به
شیالت مرکز جهت استفاده در سایر استانها،
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 شرکت در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جهت ساماندهی و کاربرد راهکارهای کاهش قاچاق سوخت،
طرح شکایت در مراجع قضایی از واحدهای آالینده،
 تدوین آیین نامه نحوه برخورد و توقیف شناورهای بیگانه،
ب) در زمینه آبزیپروری:
 احدا تأسیسات زیربنایی مجتمعهای آبزیپروری گرمآبی و سردآبیتوسط سازمان شیالت و با مشارکت بخش
خصوصی،
 مطالعات امکانسنجی توسعه آبزیپروری در شهرستانهای مختلف،
 کمکهای کارشناسی برای افزایش تولید در واحد سطح،
 معرفی گونههای جدید مثل ماهیان خاویاری،
 انجام مطالعات مربوط به تنوع گونهای برای معرفی گونههای جدید،
 پیگیری تأمین تسهیالت مورد نیاز،
 اجرای پروژههای پایلوت و ترویجی،
 اجرای پروژههای بهبود مدیریت آبزیپروری و . . .
آب و فاضالب
عنوان پروگرامها
 سامانه های پساب و فاضالب
عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار
 ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضالب در شهر اهواز و  16شهر اصلی استانتوسعه صنعت
در زمینه توسعه صنعت ،فعالیت دو دستگاه اجرایی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان و شرکت شهرکهای صنعتی
استان عمده است .به عالوه سازمان جهاد کشاورزی نیز در زمینه توسعه صنعت و به خصوص صنایع غذایی در روستاها
و سازمان میرا فرهنگی و گردشگری نیز در زمینه توسعه صنایع دستی فعالیت دارند .به لحاظ اهمیت غالب دو دستگاه
نخست در توسعه صنعتی استان ،ابتدا به وظایف این دو دستگاه اشاره میشود.
الف -جایگاه اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان
وظایف اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان به تبع وظایف وزارتخانه مربوط ،به طور عمده مدیریتی و حمایتی است.
وظایف اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در زمینه توسعه صنعت و معدن به طور خالصه شامل تدوین استراتژی
توسعه صنعتی و معدنی ،تعیین سیاستها برنامه و ضوابط کلی توسعه بخش صنعت و معدن ،نظارت بر فعالیتهای
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صنعتی و معدنی و هدایت و حمایتاز آنها ،برنامهریزی برای افزایش بازدهی و بهرهوری بخشصنعت و معدن ،تعیین و
تدوین سیاستهای توسعه صادرات محصوالتصنعتی و فراوردههای معدنی و خدمات فنی -مهندسی در چارچوب
سیاستهای صادراتیکشور ،تنظیم سیاستهای الزم جهت توسعه کمی و بهبود کیفیصنایع دستی و روستایی و پیگیری
جهت برقراری حمایتهای الزم از آنها ،حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی ،توسعه
کارآفرینی در بخش صنعت و معدن کشور و صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدیصنعتی و معدنی با
رعایت مقررات زیست محیطی است.
براین اساس وظایف اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان را نیز میتوان به طور خالصه به شرح زیردستهبندی کرد.
)1

تعیین اولویتهای سرمایه گذاری جدید متناسب با توجه به قابلیتهاو مزیتهای سرمایه گذاری در استان و
معرفی آن به سرمایه گذاران،

)2

انجام مطالعات تکمیلی آمایش صنعتی استان،

)3

تدوین استراتژی تخصیص تسهیالت به سرمایهگذاران مستعد و توانمند در عرصه صنعت و معدن

)4

راهبری تسهیالت اختصاص داده شده برای راه اندازی طرحهای مناسب،

)5

حمایت در تأمین تسهیالت ارزی مورد نیاز طرحهای در دست اجرا،

)6

حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی توانمند برای سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی استان،

)7

حمایت و کمک به توسعه صادرات صنعتی استان،

)8

کمک به رفع مشکالت طرحهای در دست اجرا به منظور تسریع در اجرا و راه اندازی آنها،

)9

شناسایی مشکالت و موانع واحدهای موجود و ارائه راهکار در جهت رفع مشکالت واحدهای صنعتی و
معدنی به منظور تداوم بخشیدن به تولید،

)10

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت برای واحدهای صنعتی وکارشناسان،

)11

پیگیری و ارائه راهکار به منظور افزایش ارتباط بین مراکز علمی و دانشگاهیان برجسته با صنعتگران و
معدنکاوان استان و کمک به توسعه خدمات مهندسی و تحقیق و توسعه وکارآفرینی و افزایش بهره وری در
کلیه عوامل تولید در طرحهای صنعتی،

مالحظه میشود که در وظایف باال بندهای  1و  2بیشتر مربوط به تعیین فعالیت مناسب برای پهنههای مختلف استان و
تعین مکان برای فعالیتهای مختلف صنعتی (و معدنی) ،است به عبارت دیگر تخصیص نوع فعالیت به مکان ،یا تخصیص
مکان به نوع فعالیت .بنابراین دو بند یادشده جنبه برنامهریزی استراتژیک و سایر بندها جنبه تاکتیکی و اجرایی دارند.
اهمیت موارد استراتژیک یاد شده از این نظر است که در صورت تخصیص فعالیت به مکان (یا مکان به فعالیت) ،امکان
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تغییر آن در آینده یا نامیسر خواهد بود و یا تنها با صرف هزینه بسیار زیاد ( به معنی متحمل شدن ضرر و زیان) ،امکانپذیر
خواهد بود.
در واقع سه بند یاد شده از وظایف اداره کل صنعت ،معدن و تجارت به برنامهریزی آمایش بسیار نزدیک است .تنها تفاوت
در آن است که در مطالعات و برنامهریزی آمایش رابطه بین بخشها نیز در نظر گرفته میشود و در برنامهریزی تک
بخشی ،رابطه با فضا تنها از دیدگاه توسعه همان بخش ملحوظ میشود و رابطه بین بخشها و بازتاب توسعه بخش بر
مناطق مختلف منظور نمیشود .طرح این موضوع از این نظر اهمیت دارد که نتایج مطالعات آمایش در زمینه تخصیص
فعالیت به مکان ( و تخصیص مکان به فعالیت) ،به علت همین تفاوت دیدگاه ،در یکی دو مورد با دیدگاه توسعه بخش
صنعت از دیدگاه بخشی متفاوت است (به این موضوع در ادامه باز خواهیم گشت).
ب -توسعه فضایی صنعت از دیدگاه اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان
اداره کل صنعت ،معدن و تجارت در ارتباط با آمایش بخش صنعت در پهنه استان بررسیهایی انجام داده است که شامل
پهنهبندی استان در  6منطقه براساس مشابهتها و پیشنهاد شاخههای صنایع مناسب برای توسعه صنعت در هر منطقه
با توجه به نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتها در این شش منطقه است .منطقهبندی و صنایع پیشنهادی این
دستگاه برای هر یک از این مناطق در جدول  4-2ارائه شده است .به عالوه در این جدول صنایع پیشنهادی از دیدگاه
مطالعات آمایش نیز درج شده است .مالحظه میشود در مواردی بر اساس مطالعات آمایش شاخههای صنعتی دیگری
نیز بر این اساس اضافه شده است مانند صنایع برق و الکترونیک ،تولید لوازم الکتریکی خانگی و صنایع اپتیک در منطقه
یکم و صنایع برق و الکترونیک صنایع اپتیک در منطقه دوم .به عالوه صنایع عمومی کارگاهی مانند درب و
پنجرهسازی ،نجاری ،تولید مصالح ساختمانی سیمانی (انواع لولههای سیمانی ،موزائیک و مانند آن ،تعمیر لوازم و
دستگاههای برقی و غیر برقی و مشابه آن) ،و همچنین صنایع بازیافت برای همه مناطق پیشنهاد شده است.
از دیدگاه مطالعات آمایش برخورداری سه منطقه جنوبی استان خوزستان ( منطقه  2 ،1و  3از شش منطقه در منطقهبندی
اداره کل صنعت ،معدن و تجارت) ،و به ویژه شهرستانهای اهواز ،آبادان  -خرمشهر ،ماهشهر ،بهبهان ،آغاجاری و
مسجد سلیمان (نسبت به مناطق شمالی استان) ،از تکنولوژی برتر و سابقه دیرینه در صنایع برخوردار از فناوری برتر و
تجمیع دانش فنی  -مهندسی در این مناطق ،قابلیت توسعه صنایع پیشرفته را در این مناطق فراهم کرده است .بنابراین
توسعه صنایع فلزی ،فوالد آلیاژی ،چدنریزی دقیق ،فورجینگ ،قطعه سازی پیشرفته برای خودرو و برای صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی ،صنایع برق و الکترونیک ،صنایع ساخت خودرو و صنایع ساخت قایق و کشتی و صنایع جانبی آن در
مناطق ساحلی جنوب با توجه به سابقه ،دانش و موقعیت جغرافیایی دسترسی به بندر و دریا بسیار موجه است.
هرچند در وهله نخست همین استدالل در مورد توسعه صنایع نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی صادق است اما به لحاظ
مسایل محیط زیست ،مالحظات بین بخشی و سایر مالحظات آمایشی که در بند (پ) ،این بند ارائه خواهد شد احدا
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واحدهای جدید صنایع باالدستی و پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز مکانیابی ویژهای
را طلب مینماید .به این موضوع بازخواهیم گشت.
بر این اساس عالوه بر صنایعی که اداره کل صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد کردهاند ،در ارتباط با سه منطقه جنوبی
استان ،هر جا که اداره کل صنایع فلزی ،فوالد آلیاژی ،چدنریزی دقیق ،فورجینگ ،قطعه سازی پیشرفته برای خودرو و
برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع برق و الکترونیک ،صنایع ساخت خودرو و صنایع ساخت قایق و کشتی و
صنایع جانبی آن در مناطق ساحلی جنوب را پیشنهاد نکردهاند از نظر مطالعات آمایش توسعه این صنایع در این مناطق
توصیه میشود.
با توجه به جدول  4-2صنایع پیشنهادی برای  6منطقه به شرح زیر ارائه میشود:
 برای منطقه یکم ،شامل شهرستانهای آبادان ،خرمشهر و شادگان به دلیل تجارب صنعتی شهرستانهای آبادان،
خرمشهر و مجاورت با بندر و دریا ،سابقه دیرینه صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی ،صنایع برخوردار از
تکنولوژی برتر ،کشتی سازی و صنایع وابسته ،اعم از صنایع فلزی ،برق و الکترونیک و صنایع فوالد پیشنهاد شده
است همچنین به دلیل وجود بازار بالقوه صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی برای قطعات مورد نیاز،
قطعه سازی برای این صنایع پیشنهاد شده است .شهرستان شادگان نیز در کنار شهرستانهای آبادان و خرمشهر
میتواند از بخشی از این صنایع منتفع شود .همچنین برای این منطقه به دلیل مجاورت با دریا و بهرهمندی از
نخلستانها ،صنایع شیالت و خرما پیشنهاد شده است.
از دیدگاه مطالعات آمایش صنایع برق و الکترونیک و صنایع اپتیک نیز که از صنایع برخورداراز تکنولوژی باال هستند ،به
عالوه صنایع بازیافت و صنایع عمومی کارگاهی برای این منطقه گزینه مناسبی تشخیص داده شده است به صنایع باال
اضافه شده است.
 برای منطقه دوم شامل شهرستانهای ماهشهر ،هندیجان ،امیدیه و آغاجاری به دلیل تمرکز و تجربه صنایع نفت و
گاز و شیمیایی و پتروشیمی ،توسعه این صنایع و به دلیل مجاورت با دریا صنایع کشتیسازی و صنایع وابسته
پیشنهاد شده است .همچنین به دلیل سطح باالی توسعه صنعتی به خصوص در شهرستان ماهشهر ،و وجود بازار
بالقوه ،صنایع قطعه سازی نیز برای این منطقه پیشنهاد شده است .مجاورت با دریا و تمرکز باالی ماهیگیری در
اقتصاد شهرستان هندیجان نیز به ارائه پیشنهاد ایجاد صنایع شیالت در این منطقه منجر شده است .صنایع بازیافت
نیز گزینه مناسب دیگری برای این منطقه بوده که ارائه شده است.
از دیدگاه مطالعات آمایش صنایع برق و الکترونیک و صنایع اپتیک نیز که از صنایع برخورداراز تکنولوژی باال هستند ،به
عالوه صنایع عمومی کارگاهی برای این منطقه گزینه مناسبی تشخیص داده شده است به صنایع باال اضافه شده است.
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 برای منطقه سوم شامل شهرستانهای اهواز ،سوسنگرد ،هویزه و باوی به دلیل تمرکز و تجربه صنایع فلزی و صنایع
شیمیایی و پتروشیمی و صنایع قطعه سازی برای بازار بالقوه صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی
پیشنهاد شده است .به عالوه توسعه صنایع غذایی (خرما) ،و صنایع جانبی نیشکر و صنایع بهرهمند از تکنولوژی برتر
پیشنهاد شده است.
از نظر مطالعات آمایش به دلیل سطح باالی توسعه صنعتی و تجربه این منطقه به ویژه در صنایع فلزی ،توسعه صنایع
فوالد آلیاژی ،ریختهگری دقیق ،ماشینسازی و تولید خودرو و یا قطعات آن ،ساخت ماشین آالت و لوازم کشاورزی،
صنایع برق و الکترونیک و پزشکی و اپتیکی و همچنین صنایع بازیافت و صنایع عمومی کارگاهی به رشتههای باال
اضافه شده است.
 برای منطقه چهارم شامل شهرستانهای دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر و گتوند از دیدگاه اداره کل صنعت و
معدن صنایع جانبی نیشکر ،صنایع تبدیلی کشاورزی ،صنایع معدنی و صنایع نوین ساختمانی ،صنایع برق و
الکترونیک ،قطعات کارخانه ای و نیروگاهی ،قطعات خودرو ،ماشین آالت کشاورزی ،فوالد آلیاژی و صنایع بازیافت
پیشنهاد شده است .که با دیدگاه مطالعات آمایش همخوانی دارد.


برای منطقه پنجم شامل شهرستانهای ایذه ،باغملک ،رامهرمز ،بهبهان ،رامشیر و هفتگل اداره کل صنعت و
معدن صنایع تبدیلی کشاورزی ،صنایع اشامیدنیپیشرفته و با ظرفیت باال ،صنایع معدنی ،صنایع نوین ساختمانی،
قطعات کارخانه ای و نیروگاهی ،ماشین آالت کشاورزی و صنایع بازیافت را پیشنهاد کردهاند که با دیدگاه مطالعات
آمایش همخوانی دارد.

به عالوه از نظر مطالعات آمایش به دلیل موقعیت دامپروری در شمال شرق استان ،توسعه صنایع غذایی و لبنیات و به
دالیل عمومی توسعه صنایع برق و ساخت لوازم منزل را به همراه صنایع عمومی کارگاهی و صنایع بازیافت برای
این منطقه پیشنهاد مینماید.


برای منطقه ششم شامل شهرستانهای مسجدسلیمان ،اللی و اندیکا اداره کل صنعت و معدن صنایع
آشامیدنی پیشرفته و با ظرفیت باال ،صنایع معدنی ،قطعه سازی مدرن ،صنایع برق و الکترونیک ،صنایع نوین
ساختمانی را پیشنهاد کردهاند که با دیدگاه مطالعات آمایش همخوانی دارد .به عالوه صنایع عمومی کارگاهی و
صنایع بازیافت نیز از نظر مطالعات آمایش در این منطقه توصیه میشود.



همچنین ادار کل صنعت ،معدن و تجارت برای این منطقه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را پیشنهاد
داده اند که مورد تأیید مطالعات آمایش نیست.

65

پ -جهتگیریهای فضایی توسعه صنایع استان از دیدگاه مطالعات آمایش
الزم است که حریم رودخانه دز و کارون به عنوان منطقه ویژه کنترل آلودگی ،از هرگونه آلودگی بیشتر شیمیایی محفوظ
داشته شود و کنترل ویژهای نیز بر صنایع و فعالیتهای کشاورزی و به طور کلی فعالیتهای انسان که آب این شاهرگ
حیاتی استان را آلوده مینمایند معمول گردد .همچنین در گزارش فصل ششم مطرح شد که منطقه بندر ماهشهر و
شادگان به عنوان منطقه دوم کنترل ویژه آلودگی و حریم تمام رودخانههای دیگر استان به عنوان منطقه سوم کنترل
آلودگی از آلودگیهای بیشتر که به پایین دست سرایت میکنند محفوظ شوند .منابع غنی کشاورزی (آب و خاک) ،در
منطقه غربی استان از شمال تا جنوب به طور عمده دارای قابلیت کشاورزی هستند و حفظ این منابع از آلودگیهای
صنعتی و شیمیایی با توجه به هدف حفاظت از محیط زیست یکی از اهداف بنیادین مطالعات آمایش و نتیجهگیری از آن
اعالم شده است .همچنین توسعه پایدار (شامل حفاظت از محیط زیست) ،به عنوان دومین هدف بنیادین ،و کاهش عدم
تعادلها به عنوان سومین هدف بنیادین در کنار نخستین هدف بنیادین یعنی کارآیی اقتصادی قرار میگیرند و اهمیت
هیچکدام از دیگری کمتر نیست .در این گزارشها مطرح شد که به طور طبیعی این اهداف در مواردی در تضاد و یا
رقابت با یکدیگر قرار میگیرند و بیان شد که وظیفه مطالعات آمایش برقراری حداکثر همسویی بین این اهداف رقیب یا
بعضاً متضاد میباشد .این وظیفه بیشتر از هرچیز در تخصیص مناسب (اگر نگوییم بهینه) ،فعالیتها به مناطق تجلی
مییابد .یافتن فعالیت مناسب برای هر منطقه و یافتن فضای مناسب برای هر فعالیت.
در چارچوب باال مطالعات آمایش به نتیجه بدیهی انطباق فعالیت با محیط و منابع محیطی رسیده است .منابع سرشار آب
و خاک در غرب استان باید به فعالیت کشاورزی اختصاص داده شود ،و توسعه یابد .منابع آب و خاک نه چندان غنی در
نیمه شرقی استان (در مقایسه با نیمه غربی استان) ،مورد حفاظت قرار گیرد و توسعه یابد .صنایعی که منطبق با
فعالیتهای دیرینه کشاورزی ،دامداری ،شیالت هستند و انطباق طبیعی با محیط دارند حمایت شوند و توسعه یابند.
صنایع پیشین کشاورزی (شامل تولید ادوات و ماشینآالت کشاورزی ،دامپروری و شیالت) ،و صنایع پسین آن (شامل
فراوری محصوالت غذایی ،بستهبندی و صنایع جانبی) ،در محیط فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری و شیالت توسعه یابد.
صنایع فوالد ،قطعه سازی ،خودروسازی و صنایع دیگر دارای تکنولوژی برتر ،با توجه به سابقه توسعه صنعتی در
مکانهای مناسب (از نظر مطالعات آمایش در مناطق جنوبی استان مانند اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،ماهشهر ،بهبهان و
آغاجاری که دارای پیشینه صنعتی قویتری هستند مستقر شوند .در گزارش حسابهای شهرستانی مشاهده شد صنایع
عظیم نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی استان با اقتصاد استان پیوند قوی برقرار نکرده است و تغییرات ارزش افزوده
این صنایع و به خصوص بخش نفت و گاز تا یر چندانی بر اقتصاد استان ندارد ،زیرا این واحدها به طور عموم صنایع ملی
هستند که درآمد حاصل از فعالیت آنها معموالٌ یا به خزانه کشور واریز میشود و یا به حساب دفاتر مرکزی و
شرکتهای مادر تخصصی انتقال مییابد تنها پیوند قابل اعتنای اقتصاد استان با این فعالیتهای صنعتی از طریق
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اشتغال آنها در استان و شهرستانها ،از طریق دریافت حقوق و دستمزد و انتقال بخشی از آن به چرخه درآمد  -مصرف
 تولید و اشتغال تبعی برقرار میشود .این پیوند میتواند با توسعه صنایع قطعه سازی برای واحدهای صنعتی نفت و گازو صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع فوالد و نیروگاهها استحکام بیشتری یابد .حقیقت آن است که اگر بخشی از
قطعات مورد نیاز فعالیتهای صنعتی پیش گفته از تولیدات صنعتی استان تامین شود ارزش افزوده ،اشتغال و درآمد
استان از این محل بسیار متحول خواهد شد و از آن مهمتر تخصص صنعتی استان ارتقا خواهد یافت .زمینههای قانونی
در ملزم کردن این واحدها به تامین قطعات و لوازم خود از بازار داخل کشور وجود دارد .با استفاده از این فرصت و با
توجه به دانش استان در زمینه صنایع فلزی ،توسعه صنایع قطعه سازی در استان هم برای تامین نیازهای استان و هم
برای صنایع خودرو در سه منطقه جنوبی استان بسیار موجه خواهد بود .صنایع برق و الکترونیک ،صنایع تولید وسایل
خانگی و مشابه آن نیز در طیف وسیعتری در مکانهای مختلف در خدمت توسعه صنعتی و کاهش نابرابری ها قرار
گیرند .صنایع عمومی کارگاهی که مورد نیاز همه شهرستانها هستند (مانند درب و پنجره سازی ،محصوالت کانی
ساختمانی مانند گچ و آهک و سنگ و موزائیک  ،)...در همه شهرستانها مستقر شوند تا عالوه بر افزایش تولید و درآمد
و کاهش عدم تعادلها هزینه حمل نیز کاهش یابد.
اما در مورد صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع نفت و گاز به طور طبیعی انتظار میرود به دلیل سابقه و مجاورت با
منابع اولیه مورد نیاز توسعه این صنایع به سمت اهواز ،آبادان-خرمشهر ،ماهشهر و امیدیه و هفتگل و آغاجاری میل
نماید و یا توصیه شود و همان طور که در جدول  4-2مشاهده میشود اداره کل صنعت ،معدن و تجارت توسعه این
صنایع را در هر  6منطقه پیشنهاد نموده است که مورد تائید مطالعات آمایش نمیباشد.
بدیهی است بر اساس استدالل همجواری با منابع و فواید حاصل از همجواری با واحدهای موجود ،و بدون در نظر گرفتن
سایر محدودیتها ،توسعه این واحدها به خصوص در مناطق جنوبی استان در جوار منابع و صنایع همسان جاذبه خواهد
داشت .همین کشش اولیه به درستی این صنایع را در همین مناطق مستقر کرده است (به خصوص در اهواز ،آبادان -
خرمشهر و ماهشهر) .،اما در حال حاضر تمرکز بسیار باالی این صنایع در این مناطق محیط زیست را به شدت تخریب
کرده است و جایی برای توسعه بیشتر این صنایع در این مناطق وجود ندارد.
در این شرایط پیشنهاد احدا

صنایع جدید از این دست در مناطق شمالی تر استان بر اساس پهنهبندی مناطق

برنامهریزی مانند دزفول و اندیمشک ( منطقه  ،)4اللی و اندیکا (منطقه  )7و ایذه ،باغملک (منطقه  ،)8نیز خطر آلودگی
محیط زیست را بسیار شدیدتر تهدید خواهد کرد .در حال حاضر که یک جدایی گزینی نسبی بین فعالیتهای کشاورزی
و صنعتی و به خصوص بین فعالیتهای کشاورزی با صنایع نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی وجود دارد ،به این معنی
که این صنایع در باال دست و بر مسیر آب (از شمال به جنوب) ،و بر اراضی ارزشمند آب و خاک شمال استان قرار
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نگرفتهاند با آلودگی شدید و تهدید ناشی از آن مواجه هستیم ،حال اگر اینگونه صنایع در باال دست احدا شوند این
تهدید و تخریب محیط زیست و منابع آب و خاک بسیار شدیدتر خواهد شد.
بر این اساس پیشنهاد مطالعات آمایش اجتناب از احدا

هرگونه واحدهای صنعتی جدید از نوع صنایع شیمیایی و

پتروشیمی و نفت و گاز در باالدست در نیمه شمالی استان به دلیل آلوده ساختن منابع آب و خاک می باشد .در مناطق
جنوبی نیز منطقه آبادان تا ماهشهر و اهواز نیز به دلیل تراکم زیاد این واحدها و به علت قرار گرفتن در منطقه ویژه
کنترل آلودگی به صالح نیست .بر این اساس احدا واحدهای جدید این صنایع در شهرستان هندیجان در دو منطقه
شرق و غرب هندیجان ،با رعایت فاصله مناسب از دریا ،که بر اراضی غیر مناسب برای تبدیل به اراضی قابل کشاورزی
است و به شبکه های زیربنایی آب ،برق ،گاز ،راه ،بندر و سایر زیرساختها دسترسی دارد و مهمتر از آن به مرکز این
صنایع اهواز ،آبادان و ماهشهر در استان خوزستان و منابع گاز استان بوشهر در فاصله مناسبی دسترسی دارد پیشنهاد
میشود.
جدول-4-2صنایع پیشنهادی برای مناطق ششگانه ،مقایسه نظرات دستگاه و نظرات منتج از مطالعات آمایش
منطقه (1منطقه 2آمایش)

آبادان ،خرمشهر و شادگان
کشتی سازی و صنایع وابسته ،صنایع شیالتی ،صنایع بسته بندی وجانبی خرما ،صانایع جاانبی نیشاکر ،تولیاد فلازات

پیشنهاد دستگاه

اساسی ،صنایع مونتاژی ،کاالی صنعتی با فناوری برتر،فورجینگ ،قطعه سازی مدرن صنایع نفت و گاز ،فوالد آلیاژی،
* صنایع پتروشیمی و شیمیایی(باالدستی ،پایین دستی)،
صنایع غذایی (خرما ،شیالت) ،تولید فلزات اساسی ،فوالد آلیاژی ،قطعه سازی برای صنایع نفت و گاز ،کاالی صانعتی

پیشنهاد مطالعات آمایش

با فناوری برتر ،کشتی سازی و صنایع وابسته ،صنایع مونتاژ،
+
صنایع برق و الکترونیک ،تولید لوازم الکتریکی خانگی ،صنایع اپتیک ،صنایع بازیافت ،صنایع عمومی کارگاهی

محدودیت از نظر مطالعات آمایش

* صنایع پتروشیمی و شیمیایی(باالدستی ،پایین دستی)،

منطقه (2منطقه  3و  5آمایش)

ماهشهر ،هندیجان ،امیدیه و آغاجاری
کشتی سازی و صنایع وابسته  ،صنایع شیالتی ،صنایع نوین ساختمانی ،قطعه سازی مدرن کارخاناه ای و نفات وگااز،

پیشنهاد دستگاه

صنایع بازیافت
* صنایع پثروشیمی و شیمیایی(باال دستی ،پایین دستی)،
صنایع غذایی (شیالت) ،صنایع ساختمانی ،قطعه سازی برای صنایع نفت و گاز ،کشتی سازی و صنایع وابسته،

پیشنهاد مطالعات آمایش

* صنایع پتروشیمی و شیمیایی (باالدستی ،پایین دستی)،
+
صنایع برق و الکترونیک صنایع اپتیک ،صنایع بازیافت ،صنایع عمومی کارگاهی

محدودیت از نظر مطالعات آمایش

* صنایع پثروشیمی و شیمیایی(باال دستی ،پایین دستی)،

منطقه ( 3منطقه  1و  9آمایش)

اهواز ،سوسنگرد ،هویزه و باوی

پیشنهاد دستگاه
پیشنهاد مطالعات آمایش

صنایع جانبی نیشکر ،صنایع بسته بندی وجانبی خرما ،قطعه سازی مدرن ،کاالی صنعتی با فناوری برتر
* صنایع نفت وگاز،
صنایع غذایی(خرما و نیشکر) ،و صنایع جانبی نیشکر ،قطعه سازی مدرن ،کاالی صنعتی با فناوری برتر،
+
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جدول-4-2صنایع پیشنهادی برای مناطق ششگانه ،مقایسه نظرات دستگاه و نظرات منتج از مطالعات آمایش
فوالد آلیاژی ،ریختهگری دقیق ،ماشینسازی و تولید قطعات خودرو ،ساخت ماشاین آالت و لاوازم کشااورزی ،صانایع
برق و الکترونیک ،پزشکی و اپتیکی،
صنایع بازیافت ،صنایع عمومی کارگاهی
محدودیت از نظر مطالعات آمایش

* صنایع نفت وگاز،

منطقه ( 4منطقه 4آمایش)

دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر و گتوند
صنایع جانبی نیشکر ،کاالی صنعتی با فناوری برتر،صنایع برق و الکترونیک ،صنایع نوین سااختمانی ،صانایع تبادیلی

پیشنهاد دستگاه

کشاورزی ،صنایع معدنی ،قطعات کارخانه ای و نیروگاهی ،قطعات خاودرو ،ماشاین آالت کشااورزی ،فاوالد آلیااژی،
صنایع بازیافت
* صنایع پایین دستی پتروشیمی،

پیشنهاد مطالعات آمایش

صنایع جانبی نیشکر ،انواع صنایع تبدیلی کشاورزی ،صنایع معدنی و ساختمانی ،صنایع فلزی ،صنایع نوین باا فنااوری
برتر ،برق و الکترونیک ،قطعات کارخانهای و نیروگاهی ،تولید قطعات خودرو ،ماشین آالت کشاورزی و بازیافت

محدودیت از نظر مطالعات آمایش

* صنایع پایین دستی پتروشیمی،

منطقه ( 5منطقه  6و  8آمایش)

ایذه ،باغملک ،رامهرمز ،بهبهان ،رامشیر و هفتگل
صنایع تبدیلی کشاورزی ،صنایع آشامیدنی(پیشرفته و با ظرفیت باال) ،صنایع معدنی ،صنایع ناوین سااختمانی ،قطعاات

پیشنهاد دستگاه

کارخانهای و نیروگاهی ،ماشین آالت کشاورزی ،صنایع بازیافت
* صنایع پایین دستی پتروشیمی،
صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی ،صنایع معدنی ،ساختمانی ،قطعات کارخانهای و نیروگاهی ،ماشاین آالت کشااورزی،

پیشنهاد مطالعات آمایش

بازیافت
+
صنایع غذایی ،لبنیات ،صنایع برق ،ساخت وسایل برقی منزل ،عمومی کارگاهی

محدودیت از نظر مطالعات آمایش

* صنایع پایین دستی پتروشیمی،

منطقه (6منطقه  7آمایش)

مسجد سلیمان ،اللی و اندیکا
صنایع آشامیدنی(پیشرفته و با ظرفیت باال) ،صنایع معدنی ،قطعهسازی مدرن ،صنایع برق و الکترونیاک ،صانایع ناوین

پیشنهاد دستگاه

ساختمانی
* صنایع پایین دستی پتروشیمی ،صنایع نفت وگاز،
صنایع غذایی ،معدنی ،ساختمانی ،برق و الکترونیک ،قطعه سازی برای نفت و گاز،

پیشنهاد مطالعات آمایش

+
بازیافت ،صنایع عمومی کارگاهی

محدودیت از نظر مطالعات آمایش

* صنایع پایین دستی پتروشیمی ،صنایع نفت وگاز،

مأخذ :اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان ،سال  1392و مطالعات حاضر
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ت -جایگاه و نقش و فعالیتهای شركت شهركهای صنعتی استان خوزستان در توسعه صنعت
نقش شرکت شهرکهای صنعتی استان بسیار گسترده است و طیف وسیعی از مسایل مدیریتی و اجرایی را در بر میگیرد
که در زیر نویس این بند آمده است .1اما از این بین ،مهمترین نقش این شرکت در توسعه صنعتی استان که با آمایش
پیوند بسیار نزدیکی دارد  ،تعیین مکان شهرکها و ناحیههای صنعتی عمومی و تخصصی است .زیرا ایجاد شهرکها و
ناحیههای صنعتی زمینه الزم برای توسعه صنعت در مکانهایی که این واحدها احدا میشوند را فراهم مینماید.
بنابراین تعیین مکان و نوع شهرک و یا ناحیه و پیشبینی نوع و اندازه و تعداد واحدهایی که در آن مستقر خواهند شد در
مرحله برنامهریزی بسیار به برنامهریزی آمایشی نزدیک است.
احدا شهرک و ناحیه صنعتی و هماهنگی و پیگیری در فراهم کردن امکانات زیربنایی (آب ،فاضالب ،تصفیهخانه ،برق،
گاز ،راه ،ارتباطات) ،از طریق دستگاههایتامین کننده این امکانات نیز اهم وظایف مرحله اجرایی را تشکیل میدهد.
در مرحله اجرا ،گام بعدی جذب واحدهای صنعتی به این شهرکها و ناحیههای صنعتی است که در اینجا هر دو دستگاه
اداره کل صنعت ،معدن و تجارت و شرکت شهرکها و نواحی صنعتی استان در کنار یکدیگر نقش هدایتی و جذب
سرمایهگذاران به این سامانههارا ایفا مینمایند.
از دیگر نقشهای اجرایی این شرکت میتوان به انواع جمایتهای آموزشی ،فنی ،مشاورهای به شرکتها ،حمایت ویژه از
توسعه نرم افزاری و توانمند سازی صنایع کوچک و متوسط استان و اجرای برنامه توسعه خوشههای صنعتی و شناسایی
تجمعهای صنعتی و تدوین نقشه کسب وکار و اعطای تسهیالت در قالب طرح کمکهای فنی و اعتباری ،معرفی
واحدهای صنعتی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت اخذ ضمانت نامه و حمایت از واحدهای

 -1موضوع فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی عبارت است از:
الف -احداث شهرکهای صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیربنایی در هر شاهرک باا رعایات مفااد اساسانامه ساازمان صانایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران .
ب -انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی،استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یاک روناد خاودگردان از جهات
مالی فراهم نماید.
ج -انجام کلیه اقدامات که برای هماهنگی اداری امور شهرک صنعتی از جهت مالی ،فنای ،خادماتی و بازرگاانی توساط ساازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مشخص و ابالغ میگردد.
د -تملک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین و منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی باه داوحلباان احاداث واحادهای
صنعتی مجاز(انتقال قطعی اراضی موکول به ارائه پروانه بهرهبرداری میباشد).
ها-تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب ،برق ،تلفن ،گاز ،فاضالب ،تسطیح اراضی شاهرک و ایجااد شابکه راههاای
اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل درمانگاه ،مسجد ،مدرسه ،فضای سبز ،انبار و غیره.
و -مشارکت در سایر شرکتهایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک الزم تشخیص داده شود.
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صنعتی با استفاده از اعتبار تخصیص یافته نوسازی و ساختارصنایع در قالب تسهیالت و پروژه های اجرایی مطابق با نیاز
واحدهای صنعتی استان اشاره کرد.
شهرکها و ناحیههای صنعتی برنامهریزی شده استان تقریباً تمام پهنه استان را پوشش میدهند و تکمیل زیرساختها و
جذب سرمایهگذاران بیشتر برای احدا واحدهای صنعتی در این سامانهها را تکمیل خواهد کرد.
ث -شهركها ،ناحیههای صنعتی و خوشههای صنعتی استان
در این بند ،بر اساس اطالعات شرکت شهرک های صنعتی ،خالصهای از وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی و
خوشههای صنعتی استان ارائه میشود:
 استان خوزستان تا پایان سال  1395دارای  33شهرک صنعتی و  37ناحیه صنعتی مصوب میباشد.
 سایتهای تخصصصی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی استان به شرح زیر است:
 )1شهرک صنعتی صنایع دریایی و شیالت آبادان،
 )2سایت اختصاصی جهت صنایع اسقاط خودرو واقع در شهرک صنعتی شماره  5اهواز
 )3سایت اختصاصی جهت صنایع پیشرفته واقع در شهرک صنعتی شماره  5اهواز
 )4ناحیه صنعتی صنایع دریایی خرمشهر
 )5ناحیه صنعتی صنایع دریایی هندیجان
 )6ناحیه صنعتی صنایع معدنی اندیمشک
 تعداد  3سایت صنعتی شامل شهرک صنعتی آبادان ،شهرک صنعتی خرمشهر و ناحیه صنعتی صنایع دریایی
خرمشهر در مناطق آزد تجاری اروند واقع هستند.
 و تعداد  2سایت صنعتی شامل شهرک صنعتی شلمچه و ناحیه صنعتی چذابه در نقاط مرزی با کشور عراق واقع
گردیده اند.
 به عالوه شش شهرک جدید پتروشیمی از مصوبات دور سوم سفر دولت نهم و همچنین برنامه ایجاد شش شهرک
معدنی و یک شهرک غذایی جز برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار دارد.
 مکان اجرای شش شهرک تخصصی پتروشیمی بر اساس پیشنهاد شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان،
عبارت است از بندر ماهشهر ،بندر امام ،اهواز ،آبادان ،خرمشهر و هندیجان.
 استان خوزستان دارای  10خوشه صنعتی (خوشه نفت ،گاز و پتروشیمی ،خوشه خرما ،خوشه پوشاک ،خوشه آبزی
پروری ،خوشه ادوات کشاورزی ،خوشه پلیمر و پالستیک ،خوشه صید و صیادی ،خوشه فرش دستباف ،خوشه
گاومیش داری ،خوشه صنایع جانبی نیشکر ) می باشد که برنامه توسعه ای برای  3خوشه از آنها و از جمله خوشه
صنعتی تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،خوشه صنعتی پوشاک و خوشه صنعتی آبزی پروری انجام شده است.
71

خوشه ادوات کشاورزی خوزستان مشتمل بر  45واحد تولیدی فعال می باشند که از این تعداد 36 ،واحد دارای پروانه
بهره برداری از سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان بوده و مابقی بدون مجوز و یا تحت پروانه کسب مشاغلی
همچون تراشکاری به تولید ادوات کشاورزی مشغول میباشند .از مجموع کل واحدهای دارای پروانه بهره برداری
تعداد  18واحد در شهرکها و سایر نواحی شهرستان دزفول مستقر می باشند .اندازه اغلب کارگاهها در مقیاس خرد و
کوچک میباشد و فقط  11شرکت دارای ظرفیت اشتغال باالی  10نفر میباشند.
جدول-5-2وضعیت خوشه های صنعتی استان و كشور(تا پایان سال )1395
نام استان

تعداد خوشه های
شناسایی شده

تعداد پروژه های
امکان سنجی توسعه خوشه
در دست اجرا

خاتمه یافته

خوزستان
کشور

10
396

0
2

4
156

سهم استان(درصد)

2.5

-

2.5

تعداد پروژه های توسعه خوشه ای
در حال اجرا
در مرحله مطالعه
درمرحله پیاده سازی
شناختی
2
0
38
6
5.3

-

تعداد پروژه های
توسعه خوشه ای
خاتمه یافته
4
74
5.4

مأخذ :شركت شهركهای صنعتی استان خوزستان 1395-

جدول  -6-2توسعه خوشه كسب و كار ادوات كشاورزی خوزستان و كشور(تعداد/نفر)
شرح

تعداد خوشه ها

کشور
استان خوزستان

398
10

تعداد واحدهای کسب و
کار
327118
6663

میزان اشتغال
2654282
29470

تعداد پروژه های توسعه
خوشه ای در حال انجام
29
1

تعداد پروژه های توسعه
خوشه ای خاتمه یافته
58
3

مأخذ :شركت شهركهای صنعتی استان خوزستان 1395-

واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی به تفکیک فعالیت
واحدهای صنعتی واقع در شهرکها و نواحی صنعتی ،در قالب 8فعالیت غذایی  ،نساجی  ،سلولزی  ،شیمیایی  ،فلزی ،
کانی غیر فلزی  ،خدمات و برق و الکترونیک تقسیم بندی می شوند.
الف) واحدهای صنعتی مستقر در شهرك های صنعتی به تفکیک گروههای عمده فعالیت ،:بیشترین
سهم فعالیت واحدهای صنعتی استان در زمینه محصوالت فلزی با  32درصد می باشد .بعد از آن واحدهای صنعتی
مربوط به محصوالت شیمیایی و غذایی به ترتیب با سهم  22و  17درصدی ،در جایگاه بعدی قرار دارند.کمترین سهم
فعالیت موجود در شهرک های صنعتی ،فعالیت های نساجی با  1.6درصد می باشند.
بررسی وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی نشان می دهد که سرانه اشتغال به ازاء هر
واحد صنعتی فعال در استان معادل  17نفر می باشد.
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ب) واحدهای صنعتی مستقر در نواحی صنعتی به تفکیک گروه های عمده فعالیت :بیشترین سهم
فعالیت واحدهای صنعتی در زمینه محصوالت فلزی با سهم  45درصد می باشد .بعد از فعالیت محصوالت فلزی ،به
ترتیب فعالیتهای غذایی و شیمیایی با سهم  18و  14درصد فعالیت در رتبه بعدی بیشترین سهم فعالیت واحدهای
صنعتی نواحی صنعتی استان قرار دارند .کمترین سهم فعالیت موجود در نواحی صنعتی ،فعالیت های خدمات و برق با
 1.56درصد می باشند.
وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی نواحی صنعتی نشان دهنده سرانه اشتغال  11نفری به ازاء هر واحد صنعتی فعال می
باشد.
جدول -7-2واحدهای به بهره برداری رسیده در شهركها و نواحی صنعتی برحسب نوع صنعت در سال 1395
استان

غذایی و
آشامیدنی

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی
برق و
کانی
خدمات
نساجی سلولزی شیمیایی فلزی
الکترونیک
غیرفلزی

جمع

واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی

204

19

65

259

371

153

75

30

1176

واحدهای صنعتی نواحی صنعتی

12

2

3

9

29

8

1

1

65

خوزستان

216

21

68

268

400

161

76

31

1241

جمع کشور

6628

2121

2871

8888

10815

4592

2177

1393

39385

سهم استان

3.26

0.99

2.37

3.02

3.70

3.51

3.49

2.23

3.15

رتبه استان

11

20

19

12

7

9

9

14

12

ماخذ :معاونت صنایع كوچک شركت شهركهای صنعتی خوزستان

تسهیالت شهركها و نواحی صنعتی
شهرکها و نواحی استان دارای امکانات زیربنایی مناسب میباشند بعبارتی  70درصاد شاهرکها و ناواحی صانعتی اساتان
خوزستان دارای آب 73 ،درصد دارای برق و  81درصد دارای گاز میباشند.
جدول -8-2وضعیت شهركها و نواحی صنعتی كل استان ازنظر پروژه های زیست محیطی
واحد

موضوع

سنجش

سال 94

سال 95

رشد
(درصد)
14.3

تصفیه خانه های فاضالب در حال بهره برداری

تصفیه خانه

7

8

شهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه فاضالب در حال بهره برداری

شهرک و ناحیه

6

7

16.7

تصفیه خانه های فاضالب در دست ساخت*

شهرک و ناحیه

4

3

-25

نسبت واحدهای تحت پوشش تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری رسیده

درصد

52

56

7.7

شبکه فاضالب

شهرک و ناحیه

26

26

0.0

پروژه های ارزیابی زیست محیطی

شهرک و ناحیه

52

52

0.0

استقرار سیستم ایزو  14001در تصفیهخانههای فاضالب

سیستم

0

0

تعداد ایستگاههای آتش نشانی

شهرک و ناحیه

10

10

0.0
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واحد

موضوع

سنجش
ماشین

تعداد ماشین های آتش نشانی

سال 94

سال 95

6

8

رشد
(درصد)
33.3

ماخذ  :معاونت طرح و برنامه و اداره آمار سازمان صنعت ،معدن و تجارت
جدول -9-2امکانات زیربنایی شهركها و نواحی صنعتی
میزان آب
تعداد شهركها و نواحی صنعتی دارای امکانات زیربنایی

نام استان

برق

آب

تلفن ثابت

گاز

میزان برق

(برای فازهای

(برای فازهای

عملیاتی)

عملیاتی)

مورد نیاز تامین شده مورد نیاز تامین شده

خوزستان

51

57

32

46

2357

1551

603

461

جمع کشور

779

806

560

713

29135

14460

17347

8088

سهم استان

6.55

7.07

5.71

6.45

8.09

10.73

3.48

5.7

رتبه استان

3

2

4

3

1

1

10

4

ماخذ :سیستم اطالعات شهركهای صنعتی –آمارنامه شهركهای صنعتی كشور و استان 1395

عنوان پروگرامها
بر اساس آنچه بیان شد پروگرامهای اصلی توسط دو سازمان اداره کل صنعت ،معدن و تجارت و شرکت شهرکهای
صنعتی استان صورت میگیرد .نقش شرکت شهرکهای صنعتی فراهم کردن زیرساختهای الزم برای توسعه صنعت
در مناطق مختلف استان از طریق ایجاد ،توسعه و راهاندازی شهرکها و نواحی صنعتی (شامل فراهم کردن تمام
زیرساختها از قبیل شبکههای راه،آب ،برق ،انرژی ،فاضالب ،ارتباطات و ،)...است نقش مهم دیگر این سازمان جذب
بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در ایجاد واحدهای صنعتی در این شهرکها و نواحی صنعتی است .نقش اداره کل
صنعت ،معدن و تجارت استان مدیریت عالیه امور مربوط و از جمله هدایت توسعه صنایع مختلف در پهنه استان و
هدایت واحدهای صنعتی به شهرکها و نواحی صنعتی از طریق اعطای مجوز احدا و راهاندازی واحدهای صنعتی و
هدایت این واحدها برای دریافت وام و بهرهمندی از مشوقهای سرمایهگذاری است.
عنوان پروگرامهای اجرایی:



زیر ساختهای صنعتی و معدنی

عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار
 طرح تامین زیر ساخت شهرکها و نواحی صنعتی(20شهرک 10 ،ناحیه)74

 -2-5-1-6توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست
عنوان پروگرامها
 )1برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی
 )2برنامه مدیریت آالیندهها و پسماندها
عنوان طرحها و پروژههای اولویتدار
 برنامه مدیریت آالیندهها و پسماندها
حرا مدیریت پسماند و کاهش آالینده ها(تکمیل شبکه پایش آالیندگی آب ،هوا ،خاک) برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی
 -ساماندهی،حفاظت وبهره برداری پایدار از مناحق تحت کنترل

 -7-1-5-2توسعه شبکه جادهای
عنوان پروگرامها
در طراحی شبکه جادههای اصلیبه ساختار فضایی قلمروها و مراکز زیست و فعالیتو نوع ارتباطاتتوجه شده است .در این
رابطه توجه شده است که بعضی از محورها دارای عملکرد ملی هستند .این محورها عالوه بر پوشش درون استانی و بین
شهرستانی نقش مهمی در پیوند استان با سایر استانها دارند مانند محور بندر امام خمینی -اهواز  -دزفول به سمت
تهران که عالوه بر گذر از شهرستانهای مسیر ،در واقع ارتباط بینالمللی کشور از طریق بندر امام خمینی به مرکز
کشور را برقرار مینماید.
 محور فعلی جنوب به شمال ،از بندر امام خمینی به اهواز و از آبادان و خرمشهر به اهواز و در ادامه از اهواز به دزفول
و استان لرستان و مرکز کشور پر ترافیکترین محور استان است که در قسمتهای شمالی استان از هم اکنون با
تراکم ترافیک و افت سطح خدمت جادهای روبرو است .این در حالی است که در حال حاضر به علت شرایط رکود
اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی کشور ،واردات کشور نیز کاهش یافته است .از آنجا که بندر امام خمینی تا افق
طرح آمایش و بر اساس روندهای قابل پیشبینی تا آیندههای دورتر نقش ملی خود را تجارت بینالمللی ایفا خواهد
کرد زیرا با دارا بودن کوتاهترین فاصله این بندر به تهران در مقایسه با هر بندر دیگر مناطق ساحلی جنوب و نبود
گزینه دیگری در مناطق ساحلی جنوب ،به طور منطقی انتظار میرود نقش آن در تجارت خارجی کشور افزایش
یابد .بنابر این توسعه ظرفیت این محور و تکمیل و تبدیل آن به بزرگراه عریض چهار خطه برای پاسخگویی به نیاز
ملی قابل توجیه است.
75

 احدا مسیر بندر ماهشهر  -رامشیر  -رامهرمز  -هفتگل -مسجدسلیمان  -اللی  -گتوند  -دزفول یک محور
جدید جنوب به شمال را شکل میدهد که عالوه بر مسیر پیش گفته جنوب  -شمال ،بندر ماهشهر را به دزفول
متصل مینماید و بار ترافیک محور یادشده را بین محور قبلی و محور پیشنهادی جدید توزیع مینماید .این محور
تنها به عنوان یک محور جنوب شمال با کارکرد ملی پیشنهاد نشده است ،بلکه این محور  4کانون توسعه شهری
بندرماهشهر ،رامهرمز ،مسجد سلیمان و دزفول را به یکدیگر متصل می نماید .به عالوه زمینه ااتصال کانون توسعه
شهری بهبهان به این محور نیز فراهم میشود .این محور کلیدیترین بخش توسعه شبکه جادهای برای تقویت
اقتصاد منطقه شرق و شمال شرق استان و برقراری ارتباط کانونهای توسعه شهری این منطقه است.
 محور دیگر پیشنهادی برای گسترش ارتباط در نوار مرزی غرب با گذر از شوش به سوسنگرد و اهواز به دلیل
حمایت از کانون توسعه شهری سوسنگرد و تقویت ارتباط در نوار مرزی غرب و مناطق پیرامونی آن طراحی شده
است .ادامه این محور از سوسنگرد و هویزه به سمت خرمشهر در حاشیه نوار مرزی غرب بیشتر به دلیل تسهیل
دسترسی به یادمانهای جنگ طراحی شده است ،ضمن آنکه توسعه راهها در حاشیه نوارهای مرزی به دالیل
دفاعی نیز قابل توصیه است.
 محور خلیج فارس از خرمشهر و آبادان به بندر امام خمینی ،بندر ماهشهر تا هندیجان و در ادامه به بوشهر نیز از
مهمترین محورهای ساحلی است .نیاز به این محور در درجه نخست یک نیاز ملی برای ارتباط دادن نقاط ساحلی
در کناره خلیج فارس به یکدیگر متصل میباشد .به عالوه در جهت نقل و انتقال بین بندر امام خمینی و بندر بوشهر
و تسهیل ارتباط بین صنایع شیمیایی و پتروشیمی دو استان نفت خیز و گاز خیز خوزستان و بوشهر نقش خواهد
داشت.
 دسته دیگر از محورهای پیشنهادی ،ارتباط بین استان خوزستان با استانهای همجوار و کشور عراق را برقرار می-
نماید .ارتباط بین استان خوزستان با استان لرستان از طریق اللی و ارتباط با استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویر
احمد و چهارمحال و بختیاری و اصفهان تنها به دلیل گسترش ارتباطات حمل و نقل کاال به این استانها طراحی
نشده است .تجربه جنگ تحمیلی نشان داد استانهای مرزی برای تقویت توان دفاعی به مسیرهای گزینه متعددی
برای ارتباط با مرکز نیازمند هستند .هرچند که محورهای ارتباط شهرستانهای ایذه ،باغملک و دهدز با استان
اصفهان و چهارمحال بختیاری و ارتباط شهرستان رامشیر ،رامهرمز ،بهبهان و امیدیه با استان بوشهر بر مبنای
مبادالت تجاری هم اکنون نیز بسیار قوی است .در این دسته از محورهای پیشنهادی عالوه بر ارتباط با استانهای
پیش گفته ،ارتباط با کشور عراق از طریق چذابه و همچنین از طریق شلمچه نیز در حال حاضر به دلیل ارتباط
تجاری توصیه شده است.
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 یک دسته دیگر از محورها برای کمک به ارتباط مناطق درونی استان ،شامل ارتباط کانونهای توسعه شهری یا
سایر مراکز شهرستانها به مرکز استان و یا ارتباط بین کانونهای توسعه شهری با شهرهای پیرامونی دیگر
طراحی شده است.
 نهایتاً دسته دیگری از محورها تنها به منظور کاهش تراکم ترافیک طراحی و پیشنهاد شدهاند مانند کنار گذر اهواز و
محور اهواز -سهراهی مشراگه که نقش شریانی در ارتباط با همه استانهای شرقی خوزستان با اهواز را ایفا مینماید و در
نتیجه با توسعه ارتباط به این استانها این محور نیز باید تقویت شود.
کلیه محورهای یاد شده در باال از نوع بزرگراه چهار خطه عریض یا راه اصلی عریض دارای میانه طراحی شدهاند و در
بخش بعدی هریک در جزئیات معرفی خواهند شد .بخشی از این راهها از تبدیل و تقویت استاندارد راههای فرعی و
اصلی معمولی موجود به درجه باالتر ایجاد خواهند شد.
عناوین پروگرامهای اصلی توسعه شبکه جادهای تا افق سال  1404به شرح زیر میباشد:


توسعه محورهای دارای كاركرد فرا ملی



توسعه محورهای دارای كاركرد ملی



توسعه محورهای دارای كاركرد بین استانی



توسعه محورهای دارای كاركرد درون استانی

که شامل توسعه و احدا جاده از انواع زیر میباشد:


توسعه و احداث راههای اصلی (آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی عریض)

عنوان طرحها و پروژههای اولویتدار
با توجه به کارکردهای متفاوت سطوح مختلف ارتباطی که در باال تشریح شد ،اولویتهای طرحها و پروژههای توسعه
شبکه جادهای به شرح زیر پیشنهاد میشود:
در گروه ارتباط فراملی :محورهای ارتباطی با كشور عراق
 توسعه محور دزفول  -چذابه به سمت کشور عراق توسعه محور آبادان  -شلمچه به سمت کشور عراقدر گروه ارتباط ملی :محور اصلی جنوب به شمال استان
 توسعه محور بندر امام -بندر ماهشهر به اهواز توسعه محور آبادان ،خرمشهر به اهواز توسعه محور اهواز به دزفول و ادامه آن تا مرز استان خوزستان با استان لرستاندر گروه ارتباط فرا استانی :محورهای ارتباطی استان خوزستان به استانهای همجوار
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 توسعه محور خرمشهر -آبادان -بندر امام -بندر ماهشهر -هندیجان -به سمت بوشهر توسعه محور ایذه  -دهدز  -به سمت اصفهان و چهار محال و بختیاری توسعه محور بهبهان  -به سمت استان فارس توسعه محور دزفول  -اندیمشک  -به سمت ایالم توسعه محور اللی به سمت استان لرستاندر گروه ارتباط درون استانی با كاركرد مختلط درون استانی و برون استانی
 توسعه محور بندر ماهشهر  -رامشیر  -رامهرمز  -هفتگل  -مسجد سلیمان  -اللی  -گتوند دزفول -اندیمشک به عنوان محور دوم جنوب شمال
در گروه ارتباط درون استانی
با توجه به اینکه قطعات جادهای بهطور کلی در کنار یکدیگر تشکیل مسیر میدهند و از مجموعه آنها شبکه جادهای
تشکیل میشود و مسیرها و کل شبکه بهطور کلی در خدمت همه سفرها اعم از درون استانی و برون استانی قرار می-
گیرند تفکیک آن دسته از قطعات جادهای که تنها در خدمت سفرهای درون استانی قرار دارند از دیدگاه نظری مشکل
میباشد .اما از دیدگاه عملی با کنار گذاشتن جادهها از نوع آزادراه ،بزرگراه و راههای اصلی ،سایر راهها شامل راههای فرعی و
روستایی در این گروه در نظر گرفته میشوند.
نقشه های  7-2تا  16-2گسترش شبکه حمل و نقل جادهای اصلی استان خوزستان را از وضعیت فعلی تا افاق آماایش
نشان میدهند.
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نقشه -7-2توسعه راه مركز شهرستانهای شمالی استان (اولویت )1

نقشه -8-2احداث بزرگراه خلیج فارس (اولویت )2
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نقشه  -9-2احداث كمربندی اهواز و محور جنوب-شمال در شرق استان (اولویت )3

نقشه  -10-2توسعه محور جنوب-شمال در غرب استان و بزرگراه اهواز  -سهراهی مشراگه(اولویت )4
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نقشه -11-2توسعه راههای ارتباطی به استانهای اصفهان ،چهار محال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد (اولویت )5

نقشه  -12-2توسعه راههای ارتباطی به استانهای فارس و ایالم (اولویت )6
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نقشه -13-2توسعه و احداث راههای اصلی نوار مرزی غرب استان (اولویت )7

نقشه  -14-2احداث راههای ارتباطی به استانهای لرستان و چهار محال و بختیاری از طرف شمال استان خوزستان (اولویت )8
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نقشه  -15-2احداث راههای ایذه -قلعه خواجه  -اللی (اولویت )9

نقشه -16-2توسعه شبکه راهآهن  -تصویر شبکه جادهای و ریلی در افق طرح

83

 -2-5-1-8توسعه شبکه ریلی
عنوان پروگرامها
عناوین پروگرامهای اصلی توسعه شبکه ریلی تا افق سال  1404به شرح زیر میباشد:
 توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فراملی :محورهای ارتباطی با کشور عراق
 توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فرا استانی :محورهای ارتباطی استان خوزستان به استانهای همجوار

نقشه-17-2رابطه مجموعهها و حوزههای روستایی ،راهنمای توسعه راههای روستایی

عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار
عنوان طرحها در پروگرامهای اصلی توسعه شبکه ریلی تا افق سال  1404به شرح زیر خواهد بود:


توسعه ارتباط ریلی با كاركرد فراملی :محورهای ارتباطی با كشور عراق
 توسعه راهآهن از خرمشهر به سمت کشور عراق احدا خط آهن شوش به چذابه به سمت کشور عراق84



توسعه ارتباط ریلی با كاركرد فرا استانی :محورهای ارتباطی استان خوزستان به استانهای
همجوار
 احدا خط آهن اندیمشک به ایالم احدا خط اهن خرمشهر  -آبادان به بندر امام خمینی و عبور از هندیجان به سمت گناوه و بوشهر احدا خط آهن اهواز به استان فارس -احدا خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال و بختیاری

 -2-5-1-9توسعه شبکه بهداشت و سالمت انسان
عنوان پروگرامها
عناوین پروگرامهای اصلی توسعه شبکه بهداشت و درمان تا افق سال  1404به شرح زیر میباشد:
 خدمات بهداشتی
عنوان طرحها و پروژههای اولویت دار
در این بخش طرحها و پروژههای اولویت دار بر اساس اهداف چشمانداز نظام سالمت در افق 21404و هدف کلی این
بخش 3به شرح زیر تعیین شده است:
 طرح احدا  ،توسعه و تکمیل فضاهای بهداشتیدر این اولویتبندی تا افق طرح آمایش پوشش خانه بهداشت ،پایگاه روستایی ،مرکز بهداشتی درمانی روستایی ،مرکز
بهداشتی درمانی شهری و پایگاه بهداشت شهری طبق طرح سالمت به  100درصد میرسد.
اولویت در توسعه ،به پوشش واحدهای روستایی شامل خانه بهداشت ،پایگاه روستایی و مرکز بهداشتی درمانی روستایی
داده شده است به طوری که پوشش زیربناهای روستایی تا سال  1399و زیربناهای شهری تا سال  1404کامل خواهند
شد.
فعالیتها در سه دوره برنامه پنج سال به طور کلی شامل احدا ساختمان ،تحویل ساختمان ملکی یا اجاره محل مناسب،
خرید تجهیزات ،استقرار تجهیزات ،استقرار نیروهای استخدامی یا نیروهای مشمول طرح نیروی انسانی ،راهاندازی
واحدها میباشد.
 -2بر اساس چشم انداز نظام سالمت ،ایران در افق  1404کشوری است با مردمی دارای باالترین سطح ساالمت و توساعه یافتاه
ترین نظام سالمت در منطقه)، 24کشور).
 -3بر اساس نظام سالمت ،هدف کلی عبارت اسات از تاامین ،حفا و بهباود ساطح ساالمت جامعاه از حریاق فاراهم کاردن
دسترسی عادالنه ( کمی و کیفی ) مردم به خدمات سالمت.
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جدول -10-2اهداف و پروگرام های اجرایی توسعه استان

محور
آبرسانی

کشاورزی

توسعه منابع طبیعی
شیالت
آب و فاضالب
صنعت
توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست

حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل ریلی
توسعه شبکه بهداشت و سالمت انسان

عنوان پروگرام
گسترش شبکههای آبرسانی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبی
گسترش شبکههای آبرسانی برای تامین آب جوامع شهری و روستایی
ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و کشاورزی
ساماندهی اراضی کشاورزی
تأمین و عرضه آب
بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
افزایش تولید محصوالت زراعی
افزایش تولید محصوالت باغی
افزایش تولید محصوالت دام و طیور
کنترل ومبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی
پوشش بهداشتی دام ،طیور وآبزیان در برابر بیماریها
مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان
آبخیزداری و حفاظت خاک
احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور
احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع
افزایش تولید آبزیان پرورشی
سامانه های پساب و فاضالب
زیر ساختهای صنعتی و معدنی
مدیریت آالیندهها و پسماندها
حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی
توسعه محورهای دارای کارکرد فرا ملی:محورهای ارتباطی با کشور عراق
توسعه محورهای دارای کارکرد ملی:محور اصلی جنوب به شمال استان
توسعه محورهای دارای کارکرد بین استانی
توسعه محورهای دارای کارکرد درون استانی
توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فراملی :محورهای ارتباطی با کشور عراق
توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فرا استانی :محورهای ارتباطی استان خوزستان به استانهای همجوار
خدمات بهداشتی

86

جدول-11-2طرح ها و پروژه های اولویت دار در برش های بخشی

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

گسترش شبکههای
آبرسانی کشاورزی و
افزایش سطح زیر
کشت آبی

محور آبرسانی (2برنامه 86 -طرح  /پروژه)
برنامه پنجم و سازمان آب و
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت( پروژه شبکه آبیاری هندیجان)
برق استان
ششم
""
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(پروژه شبکه آبیاری شهید بهشتی) " "
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(پروژه شبکه آبیاری شهید دامغانی و
""
شبانکاره)
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت (شبکه آبیاری شهید رجایی و
""
توسعه)
مطالعااااااه در
برنامه پنجم و
ششم ،اجرا در
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری مکسر)
""
برنامه ششم و
هفتم
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری توسعه زیدون)
""
""
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری زیدون)
""
""
""
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری توسعه شهید رجایی) " "
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری خیرآباد)
""
""

1

اعتبارات ملی /ملی استانی
شده
""
""
""

""

""
""
""
""

در افق آمایش ،نیمه
شرقی استان و
شهرستانها و منطقه-
های کمتر بهرهمند از
گستره شبکههای
آبرسانی از وضعیت
متعادلتری برخوردار
خواهند شدبطوریکه 27
درصد در نیمه شرقی و
 73درصد در نیمه
غربی استان است.
بطوریکه توزیع برنامه
در افق به تفکیک 9
منطقه برنامهریزی
عبارتند از:
منطقه 18

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری حفیره)
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری امیدیه باال و گطاع)
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(سمت راست وچپ خلف آباد)
طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت(شبکه آبیاری مشراگه)

""
""
""
""
برنامه پانجم و
ششم
مطالعااااااه در
برنامه پنجم و
ششم ،اجرا در
برنامه ششم و
هفتم

شبکه های آبیاری جنوب کرخه(شبکه شهید چمران)
شبکه های آبیاری جنوب کرخه(شبکه توسعه دشت آزادگان)
شبکه های آبیاری دز(شبکه دز)
شبکه های آبیاری دز(شبکه شیرین آب)
شبکه های آبیاری دز(شبکه لور)
شبکه های آبیاری دز(شبکه فتح المبین)

""
""
مطالعااااااه در

شبکه های آبیاری جنوب کرخه(شبکه شرق دشت آزادگان)
شبکه های آبیاری جنوب کرخه(حمیدیه و زمزم قدس)

شبکه های آبیاری جنوب کرخه(شبکه غرب دشت آزادگان)

2

""
""
""
""

""
""
""
""

""

""

""

""

""

""

""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""

1

درصد،

منطقه  5درصد
2
منطقه 6
درصد،
3
منطقه 36درصد
4
منطقه 11
درصد
5
منطقه  8درصد
6
منطقه  1درصد
7
منطقه  2درصد
8
منطقه 13

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)
برنامه پنجم و
ششم ،اجرا در
برنامه ششم و
هفتم
""
""
""
برنامه پانجم و
ششم

شبکه های آبیاری دز(شبکه دشت باال رود)
شبکه های آبیاری دز(شبکه شیهون)
شبکه های آبیاری دز(شبکه سردشت)
شبکه های آبیاری شمال کرخه(شبکه باغه)

""
""
مطالعااااااه در
برنامه پنجم و
ششم ،اجرا در
برنامه ششم و
هفتم

شبکه های آبیاری شمال کرخه(شبکه دو سالق)
شبکه های آبیاری شمال کرخه(شبکه ارایض)
شبکه های آبیاری شمال کرخه(شبکه اوان)
شبکه های آبیاری شمال کرخه(شبکه کو ر)

شبکه های آبیاری شمال کرخه(شبکه شاوور)

3

9

""
""
""

""
""
""

""

""

""
""
""
""

""
""
""
""

""

""

درصد،

عنوان پروگرام

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

طرح ها و پروژه های اولویت دار

نحوه تامین مالی

تفکیک
برنامه های
توسعه)
برنامه پانجم و
ششم

شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر جفیر)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر فارابی)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر غزالی (سلمان)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر خزاعی)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر امیر کبیر)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر میرزا کوچک خان)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر دهخدا)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(دشت شعیبیه  -واحد نیشکر
دانیال)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد نیشکر هفت تپه)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(واحد میاناب)
شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر(کشت و صنعت کارون  +بلوک
)F
شبکه های آبیاری کارون(شبکه گرگر)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه میاناب)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه دشت میانبندان)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه شعیبیه)

4

""

""

""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""

""

""

""

""
""

""
""

""
""

""

""

""

""
""
""
""

""
""
""
""

""
""
""
""

قلمرو(شهرستان)

عنوان پروگرام

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

طرح ها و پروژه های اولویت دار

نحوه تامین مالی

تفکیک
برنامه های
توسعه)

شبکه های آبیاری کارون(شبکه اللی)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه خرمشهرو آبادان)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه جنوب اهواز)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه شمال شرق اهواز)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه گتوند و عقیلی)

""
مطالعااااااه در
برنامه پنجم و
ششم ،اجرا در
برنامه ششم و
هفتم

شبکه های آبیاری کارون(شبکه دشت بزرگ)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه داریون)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه پرزینستان)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه سبزآب و آب بید)
شبکه های آبیاری کارون(شبکه هارکله)

""
""
""
""
""
برنامه پانجم و
ششم

مارون و اهلل(شبکه رامهرمز)

""

شبکه های آبیاری کارون(شبکه رغیوه)

مارون و اهلل(شبکه میانکران)
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""
""
""
""
""

""
""
""
""
""

""

""

""
""
""
""
""

""
""
""
""
""

""

""

""

""

قلمرو(شهرستان)

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

تفکیک
برنامه های
توسعه)

مارون و اهلل(شبکه دیمه)
مارون و اهلل(شبکه سادات حسینی)
مارون و اهلل(شبکه السپید)
مارون و اهلل(شبکه قلعه مدرسه)

""
""
""
""
افااااااااااااق
آمایش()1404

مارون و اهلل(شبکه رامشیر)
مارون و اهلل(شبکه بهبهان)
مارون و اهلل(شبکه جایزان و فجر)

""
""
""
مطالعااااااه در
برنامه پنجم و
ششم ،اجرا در
برنامه ششم و
هفتم

مارون و اهلل(شبکه شادگان)

مارون و اهلل(شبکه طهماسبی)

""
""
""

مارون و اهلل(شبکه هالیجان)
مارون و اهلل(شبکه لران)
مارون و اهلل(شبکه منگنان)
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""
""
""
""

""
""
""
""

""

""

""
""
""

""
""
""

""

""

""
""
""

""
""
""

قلمرو(شهرستان)

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

تفکیک
برنامه های
توسعه)
""
""
""
""
""
افااااااااااااق
آمایش()1404

مارون و اهلل(شبکه میداود)
مارون و اهلل(شبکه خاییز)
مارون و اهلل(شبکه دولت آباد)
مارون و اهلل(شبکه خیرآباد)
مارون و اهلل(شبکه کرفنج)
مارون و اهلل(شبکه بنه باشت)

گسترش شبکههای
آبرسانی برای تامین
آب جوامع شهری و
روستایی

مارون و اهلل(شبکه ری مکان)
آبرسانی به مناطق مرکزی و جنوب غرب استان به میزان
حدود  776میلیون متر مکعب در سال،
آبرسانی به اندیمشک از محل رودخانه دز و آب زیرزمینی به میزان
حدود  22میلیون متر مکعب در سال،
آبرسانی به شهرستان دزفول از رودخانه دز به میزان حدود  59میلیون متر
مکعب در سال،
آبرسانی به منطقه شوشتر و گتوند به میزان حدود نزدیک به  50میلیون
متر مکعب در سال،
آبرسانی به مناطق روستایی شمال اهواز از رودخانه کارون بر روی هم به
میزان نزدیک به  31میلیون متر مکعب در سال،
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""
""
""
""
""

""
""
""
""
""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

قلمرو(شهرستان)

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

آبرسانی به منطقه مسجدسلیمان از سد مسجدسلیمان به میزان حدود
 44میلیون متر مکعب در سال،
آبرسانی به مناطق شهری و روستایی شرق استان در منطقه ایذه،
باغملک و رامهرمز از رودخانه جراحی به میزان حدود  46میلیون متر
مکعب در سال،
آبرسانی به شهرها و روستاهای جنوب شرق استان شامل منطقه
هندیجان و بهبهان از رودخانه خیرآباد (سد کو ر) ،به میزان حدود 62/5
میلیون متر مکعب در سال،
ساماندهی مالکیت و
صدور سند اراضی
دولتی و کشاورزی
ساماندهی اراضی
کشاورزی

تأمین و عرضه آب

""

""

""

""

""

""

""

""

""

محور كشاورزی (  9برنامه 17 -طرح)
افااااااااااااق ساااازمان جهااااد اعتباااارات دولتی/سااارمایه
آمایش( )1404کشاورزی استان گذاری بخاش خصوصای/
طرح ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی
تسهیالت بانکی
تجهیز و نوسازی اراضی و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی
""
""
""
اجرای فاز  2طرح  550هزار هکتاری احیا اراضی دشتهای خوزستان و
""
""
""
ایالم
توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
""
""
""
""

طرح های کوچک تامین و انتقال آب
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""

""

برنامههای ساماندهی
اراضی کشاورزی و
تامین و عرضه آب (از
پروگرام اصلی آب و
خاک) ،مهمترین
برنامههای زیربنایی

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)
توسعه کشاورزی را
تشکیل میدهند .توزیع
شهرستانی اعتبارات
این برنامه نشاندهنده
تاکیدی است که در
توسعه کشاورزی
شهرستانها به عمل
میآید .از این دیدگاه،
 27/6درصد اعتبارات
این برنامهها به نیمه
شرقی و  72/4درصد
به نیمه غربی
تخصیص داده میشود.

بهبود بهره برداری و
حفاظت از منابع آب
افزایش تولید
محصوالت زراعی
افزایش تولید

""
""
""
""
""

طرح اجرای زهکشی سطحی اراضی
مرمت و بازسازی سازه هاوتاسیسات آبی
طرح افزایش تولید حبوبات
طرح افزایش تولید سبزی وصیفی
طرح توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار
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""
""
""
""
""

""
""
""
""
""

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

محصوالت باغی
افزایش تولید
محصوالت دام و طیور
کنترل ومبارزه با آفات
وبیماریهای گیاهی
پوشش بهداشتی دام،
طیور وآبزیان در برابر
بیماریها

مقابله با بیابان زدائی و
تثبیت شن های روان
آبخیزداری و حفاظت
خاک
احیاء ،توسعه و بهره
برداری اصولی از

طرح اصالح ونوسازی و جایگزینی باغات موجود
طرح ساماندهی گلخانه ها و احدا مجتمع های گلخانه ای
طرح بهبود وافزایش تولیدات دام و طیور و توسعه خدمات دامپروری
طرح مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع های دامپروری

""
""
""
""

""
""
""
""

""
""
""
""

طرح مبارزه باآفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

""

""

""

طرح مبارزه و کنترل بیماری های طیور و آبزیان

""

""

""

طرح توسعه عملیات مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و انگلی دام

""

""

""

محور توسعه منابع طبیعی(  4برنامه و  6طرح)
اداره کل منابع
افق مطالعات
آمایش( )1404طبیعی استان
طرح تثبیت شنهای روان و مدیریت مناطق بیابانی
طرح آبخیز داری و پیشگیری و مهار سیل و پخش و بهره برداری از
سیالب
طرح اصالح و ساماندهی کاربری اراضی آبخیز
طرح جنگل کاری ،توسعه جنگل و احدا و تجهیز پارک جنگلی
طرح حفاظت وحمایت از جنگلهاومراتع
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اعتباااارات دولتی/سااارمایه
گذاری بخاش خصوصای /عملیااات آبخیاازداری و
تسهیالت بانکی
حفظ و توسعه جنگلها

""

""

""

""
""
""

""
""
""

""
""
""

و مراتااع بااا توجااه بااه
پراکنش رودخاناه هاا و

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

جنگل های کشور

جنگاالهااا و ارضاای
مرتعی و نیاز به توساعه
ایااان عملیاااات با این
شهرستانهای مختلاف
توزیااع ماایشااود ،امااا

احیاء ،توسعه و بهره
برداری اصولی از مراتع

تمرکاااز اصااالی آن در
""

طرح بهبود و اصالح مراتع

""

""

حفاظاااات و توسااااعه
جنگااالهاااا متوجاااه
شهرستان های شامالی
اساااااتان و تأکیاااااد
پروژه های بیابان زدایای
بیشااتر متوجااه مناااطق
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عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)
غرباای و بااه خصااوص
جنااوب غرباای اسااتان
خواهد بود.

محور شیالت(1برنامه 3-طرح و پروژه)
افق مطالعات اداره کل شایالت اعتباااارات دولتی/سااارمایه
گذاری بخاش خصوصای/
آمایش( )1404استان
طرح ایجاد تاسیسات زیربنایی مجتمع های آبزی پروری
تسهیالت بانکی
طرح مدیریت وتوسعه آبزی پروری درآبهای داخلی
""
""
""
افزایش تولید آبزیان
پرورشی
""

طرح ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری
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""

""

تاکنون آبزیپروری
بیشتر در شهرستان-
های جنوبی استان که
به طور کلی با شیالت
آشنایی بیشتری داشته-
اند رشد کرده است.
فعالیت صید نیز به طور
طبیعی در شهرستان-
های ساحلی در جنوب
استان رشد کرده است.
در برنامه توسعه
شیالت تا افق 1404
این روند تا حدودی به

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)
نفع مناطق حاشیهای
استان ،منطقههای
شرقی و نوار مرزی
غرب استان تعدیل
خواهد شد.

سامانه های پساب و
فاضالب

زیر ساختهای صنعتی و
معدنی

مدیریت آالیندهها و
پسماندها شامل اجرای
پاالیش منابع آب و
آالیندهها ،اجرای

محور آب و فاضالب(1برنامه)
افق مطالعات
ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضالب در شهر اهواز و  16شهر اصلی استان آمایش()1404

ملی/استانی-سرمایه
آبفا خوزستان

گذاری بخش
خصوصی

محور صنعت ( 1برنامه1-طرح)
افق مطالعات
آمایش()1404
طرح تامین زیر ساخت شهرکها و نواحی صنعتی(20شهرک 10 ،ناحیه)

شرکت
شهرکهای
صنعتی استان

محور توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست ( 2برنامه 2-طرح)
اداره کل حفاظت
افق مطالعات
طرح مدیریت پسماند و کاهش آالینده ها(تکمیل شبکه پایش آالیندگی آمایش( )1404محیط زیست
استان
آب ،هوا ،خاک)
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اعتبارات دولتی/سرمایه
گذاری بخش خصوصی/
تسهیالت بانکی
اعتبارات
دولتی/استانی/مسئولیتهای
اجتماعی شرکتها/عوارض
آالیندگی

کل استان

کل استان

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

پاالیش کیفی هوای
استان و مدیریت
پسماندهای شهری
حفاظت از طبیعت و
تنوع زیستی شامل
احدا فضاهای زیست
محیطی ،نظارت و
مدیریت زیستگاهها و
ارتقای دانش زیست
محیطی
توسعه
محورهای دارای
کارکرد فرا
ملی:محورهای ارتباطی
با کشور عراق
توسعه
محورهای دارای

""

ساماندهی،حفاظت وبهره برداری پایدار از مناطق تحت کنترل

""

محور حمل و نقل جاده ای ( 4برنامه 10-طرح و پروژه)
افااق مطالعااات وزارت راه و
آمایش( )1404شهرسازی
توسعه محور دزفول  -چذابه به سمت کشور عراق
توسعه محور آبادان  -شلمچه به سمت کشور عراق

""

""

توسعه محور بندر امام -بندر ماهشهر به اهواز

""

""
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""

""

اعتباااارات دولتی/سااارمایه دزفول – چذابه و
گذاری بخاش خصوصای /سایرشهرستانهای مسیر
تسهیالت بانکی
آبادان  -شلمچه و
""
سایرشهرستانهای مسیر
بندر امام -بندر
""
ماهشهر  -اهواز

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

کارکرد ملی:محور
اصلی جنوب به شمال
استان

توسعه
محورهای دارای
کارکرد بین استانی

توسعه
محورهای دارای
کارکرد درون استانی

""

""

""

""

""

""

توسعه محور خرمشهر -آبادان -بندر امام -بندر ماهشهر -هندیجان -به
سمت بوشهر

""

""

""

توسعه محور ایذه  -دهدز  -به سمت اصفهان و چهار محال و بختیاری

""

""

""

توسعه محور بهبهان  -به سمت استان فارس

""

""

""

توسعه محور دزفول  -اندیمشک  -به سمت ایالم

""

""

""

توسعه محور اللی به سمت استان لرستان

""

""

""

توسعه محور بندر ماهشهر  -رامشیر  -رامهرمز  -هفتگل  -مسجد
سلیمان  -اللی  -گتوند دزفول  -اندیمشک به عنوان محور دوم جنوب
شمال

""

اداره کل راه و
شهرسازی

""

توسعه محور آبادان ،خرمشهر به اهواز
توسعه محور اهواز به دزفول و ادامه آن تا مرز استان خوزستان با استان
لرستان
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آبادان ،خرمشهر -اهواز
اهواز –دزفول و
سایرشهرستانهای مسیر
خرمشهر -آبادان -بندر
امام -بندر ماهشهر-
هندیجان و
سایرشهرستانهای مسیر
ایذه  -دهدز و
سایرشهرستانهای مسیر
بهبهان و
سایرشهرستانهای مسیر
دزفول  -اندیمشک و
سایرشهرستانهای مسیر
اللی و
سایرشهرستانهای مسیر
بندر ماهشهر  -رامشیر
 رامهرمز  -هفتگل -مسجد سلیمان  -اللی

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)
 گتوند دزفول -اندیمشک

محور حمل و نقل ریلی ( 3برنامه9-طرح /پروژه)
افااق مطالعااات وزارت راه و
توسعه ارتباط ریلی با
آمایش( )1404شهرسازی
توسعه راهآهن از خرمشهر به سمت کشور عراق
کارکرد فراملی:
محورهای ارتباطی با
کشور عراق
احدا خط آهن شوش به چذابه به سمت کشور عراق
""
""
برقی و دو خطه کردن محور آبادان  -خرمشهر به اهواز،

توسعه ارتباط ریلی با
کارکرد ملی :محور
برقی و دو خطه کردن محور بندر امام خمینی  -بندر ماهشهر به اهواز
اصلی جنوب به شمال
استان
برقی و دو خطه کردن محور اهواز به اندیمشک به سمت تهران
توسعه ارتباط ریلی با
کارکرد فرا استانی:
محورهای ارتباطی
احدا خط اهن خرمشهر  -آبادان به بندر امام خمینی و عبور از
استان خوزستان به
هندیجان به سمت گناوه و بوشهر
احدا خط آهن اندیمشک به ایالم
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""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

اعتباااارات دولتی/سااارمایه خرمشهر و
گذاری بخاش خصوصای /سایرشهرستانهای مسیر
تسهیالت بانکی
شوش  -چذابه و
""
سایرشهرستانهای مسیر
آبادان  -خرمشهر -
""
اهواز،
بندر امام خمینی  -بندر
""
ماهشهر  -اهواز
اهواز  -اندیمشک و
""
سایرشهرستانهای مسیر
اندیمشک و
""
سایرشهرستانهای مسیر
خرمشهر  -آبادان -
""
بندر امام خمینی -

عنوان پروگرام

طرح ها و پروژه های اولویت دار

زمان بندی

متولی(دستگاه

اجرا(به

اجرایی)

نحوه تامین مالی

قلمرو(شهرستان)

تفکیک
برنامه های
توسعه)

استانهای همجوار

خدمات بهداشتی

احدا خط آهن اهواز به استان فارس

""

""

""

احدا خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال و بختیاری

""

""

""

محور توسعه شبکه بهداشت و سالمت انسان(1برنامه)
افق مطالعات دانشگاههای
آمایش( )1404علوم پزشکی
طرح احدا  ،توسعه و تکمیل فضاهای بهداشتی
استان
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هندیجان و
سایرشهرستانهای مسیر
اهواز و
سایرشهرستانهای مسیر
اهواز و
سایرشهرستانهای مسیر
کل استان

اعتبارات استانی

