
 

 سرزمین آمایش سندنویس پیش

 خوزستان استان
 اجرایی( سند و راهبردی سند)

 

 

 

 

 

 

 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین    خوزستانسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 

 

 1398بهار 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  توسعه استان خوزستان چشم انداز

 مرتبه نخست در استخراج و پاالیش و صدور نفت و گاز با عملکرد ملی 

 استراتژیک گندم و نیشکر و ذرت دانه ای در سطح ملی تولید کننده ی محصوالت 

 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 

  در مقیاس ملیآبی  –تولید کننده انرژی برق 

 ارائه خدمات گردشگری آبی، تاریخی، فرهنگی، سالمت و دفاع مقدس 

  بسته به صنایع ده های وافرآور از مراکز عمدهدارای صنایع پیشران فوالد، مجتمع پتروشیمی و دریاپایه و ... و همچنین

 یساسی جانبازات ل و فلشیمیایی و پتروشیمی )صنایع پایین دستی و تکمیلی(، دریایی، نفت و گاز، حمل و نق

 از مراکز تولید فرآورده های وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی و فراملی 

 یکشاورز دارای جایگاه برتر در حوزه کشاورزی و شیالت و در صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی 

 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 

  ملکردی، عازماندهی د بر ساهواز به عنوان مرکز راهبردی و مدیریت تعامالت ایران و آسیای جنوب غربی با تاکیشهر

 نهادی و کالبدی شهر در تنظیم تعامالت اقتصادی، اجتماعی کشور

  از انرژی های پاک وتجدید پذیرفعال درتولید واستفاده 

 دارای باراندازهای ساحلی و بنادر خشک و ساحلی و استفاده از حمل و نقل ترکیبی 

 



 
  

 



 

 

 
ظیر برخورداری افیایی نجغر استان خوزستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی و ذخائر عظیم نفت و گاز، موقعیت

ساخت  ریزپتروشیمی و  خاکی و سرمایه گذاری های عظیم انجام شده در صنایع فوال،از مرزهای طوالنی آبی و 

ه است و طرح بودشور مهای حمل و نقل و تجارت خارجی از دیر باز به عنوان یکی از قطب های اصلی اقتصاد ک

مین استان ن نفر، پنجمیلیو 7/4هم اکنون دومین اقتصاد ملی می باشد. این استان همچنین با جمعیت معادل 

ه به ظرفیت دون توجشور بکشور می باشد، لذا چیدمان جمعیت و فعالیت در پهنه این استان همانند سایر نقاط ک

 های متنوع و مالحظات زیست محیطی معظالت متعدد استان را تشدید خواهد نمود.

 و نعتیصپیشرو  بخشهای رد ارادی گذاریهایسرمایه و سرشار طبیعی منابع به توجه با خوزستان بطور کلی، استان

 دهش مندزیادی بهره دودح تا توسعه مواهب از ... و ارتباطات و نقل و حمل کشاورزی، آب، زیربنایی هایشبکه

 م توجه به ظرفیت هایعد  دارد. قرار کشور سطح در پیشرو استانهای زمره در هازمینه از بسیاری در و است

 در ق استانمناط ازنتشدید چالشها و توسعه نامتو موجبکونتگاه ها برنامه های توسعه و عمران س و محیطی

 است: شده زیر موارد

 غرب در قوی بتاٌنس و فشرده ، پیوسته کشاورزی جنوب، در پیشرفته صنعتی بخشی)توسعه متعادل غیر توسعه

استان(،  ربغ و قشر ای مناطق حاشیه و شمال در صنعتی توسعه بودن پایین ، استان جنوب و شرق به نسبت

 اشتغال(،ضعف و تولید گذاری، سرمایه بودن )پایین اقتصادی کارکردهای ضعف زیست، محیط شدید تخریب

 استان. ای حاشیه مناطق در آن شدیدتر ضعف و جمعیت نگهداشت در استان توانمندی

مین است که از در سرز انبرنامه ای بلند مدت برای تنظیم رابطه بین انسان، محیط و فعالیتهای انس برنامه آمایش

هت ایجااد  جزمین در طریق توزیع آگاهانه فعالیت و جمعیت به منظور بهره برداری منطقی از تمامی امکانات سر

 تعادل های منطقه ای و بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه و حفاظت محیط زیست می باشد.

وسعه تدرکاران ت انر برنامه ریزان و دسامید است نتایج این مطالعات در تصمیم گیری مناسب تر و صحیح ت

بخش از  در این ایداراستان مفید واقع شود و سبب دگرگونی های اساسی و مطلوب برای توسعه همه جانبه و پ

 سرزمین عزیز ما باشد.

 

 

 

 غالمرضا شریعتی

 استاندار خوزستان



 

 

 پیشگفتار
اخته ه آن پردبستقل و بخشی باید به طور میکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ریزی های کالن 

ی ایی براغرافیجهدف آمایش سرزمین، سازماندهی فضای  آمایش سرزمین است. بلندمدت شود، برنامه ریزی

ت با سان ساخو ان حفظ و بهره برداری خردمندانه از پهنه سرزمین است که بر پایه مزیتهای محیط طبیعی

های  مه جنبهن برنای پایدار انجام می گیرد. در ایچارچوب توسعه رویکردی سیستمی، جامع و یکپارچه در

مطالعه  رافیاییای جغمختلف زندگی و فعالیتهای انسانی و عدم تعادل های موجود در عناصر تشکیل دهنده فض

یکردی است مایش روامه آشده و امکان تحقق توسعه فضایی همه جانبه و پایدار فراهم می شود. به طور کلی برن

نبال می رزمینی دسای توان فضا، توسعه متوازن را بر مبن –فعالیت  –ه با برقراری ارتباط بین سه عنصر انسان ک

یز تعقیب می نها را  نتگاهکند و توام با آن، سازگاری بین برنامه های توسعه بخش ها و برنامه های توسعه سکو

 نماید.

شور کمتوازن  وادل قانون اساسی توجه به توسعه متع پس از پیروزی انقالب اسالمی و طبق اصل چهل و هشتم

مدهای ملی در از درآ تفادهمورد تاکید دوباره قرار گرفت. براساس این اصل، بهره برداری از منابع طبیعی و اس

شد و هر بعیض بادون تبسطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید 

 1360بتدای دهه استا از ین رااراخور نیازها و استعداد خویش، سرمایه و امکانات الزم داشته باشد، در منطقه به ف

ر چه بیشتر و هرقراری بنظور با عنایت به جایگاه ارزشمند برنامه آمایش سرزمین در نیل به توسعه پایدار و به م

ه آمایش عات پایمطال ریزی کشور، همزمان بهتر عدالت فضایی در کشور و ارتقای سطح و کارکرد نظام برنامه

ن مطالعات در تایج ایکه ن سرزمین به وسیله دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام پذیرفت

ن تم قانوهل و هشچدر چندین مجلد منتشر شد. در همین ارتباط و برای عملی ساختن اجرای اصل  1364سال 

ضوابط  2بق ماده ح آمایش سرزمین برعهده دولت نهاده شد. به همین منظور ط، تهیه طر1380اساسی مصوب 

جرایی اههای ادستگ ملی آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد با همکاری و تعامل

نیاز مورد  عملکرد زیابیذیربط نسبت به تدوین اسناد آمایش و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و شاخص های ار

منطقه  ی ملی واوسعهبا هدف بسترسازی برای تحقق ضوابط ملی آمایش و نهادینه سازی آنها در فرایندهای ت

 ای اقدام نمایند.

ان با هدایت ان خوزستاست بنا به مراتب یاد شده، همزمان با سایر استانهای کشور مطالعات تدوین برنامه آمایش

 . ن مدیریت و برنامه ریزی استانها نهاده شدشورای عالی آمایش سرزمین به عهده سازما

توسط جهاد دانشگاهی استان و با همکاری اساتید و  85از خرداد ماه سال  استان خوزستان شیمطالعات آما

بخش اول وضع موجود استان بر اساس شرح خدمات مصوب  86خبرگان بخش های مختلف آغاز و در شهریور 

بخش دوم طرح آمایش بر اساس شرح خدمات جدید ابالغی  93لغایت اسفند  90اولیه به اتمام رسید. در فروردین

مجلد  11از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  توسط مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران در 

ماحصل  مجلد به عنوان مطالعات پشتیبان تدوین گردید. 5مجلد آن شامل مطالعات اصلی و  6تهیه شد که 



 

 

ت صورت گرفته، تهیه سند آمایش استان به عنوان اولین سند باالدستی ونقشه راه تمامی فعالیتهای استان مطالعا

 . و پایه اصلی تهیه سند توسعه استان در افق بلند مدت می باشد

ت انادر کاار   ونه ای دسا گامید است نتایج این مطالعات برای استان و مدیران، برنامه ریزان و تمام کسانی که به 
و با اجرای آن  اقع گرددوبادانی این سرزمین هستند و دغدغه توسعه پایدار استان خوزستان را در سر دارند مفید آ

 کاهش عدم تعادلها و توسعه متوازن در سطح استان محقق شود.

 

 

 امید حاجتی  

 مه ریزی خوزستانرییس سازمان مدیریت و برنا                                                          
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 استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
 خوزستان

 آمایش و نظارت ریزی،برنامه امور
 سرزمین

 1398 بهار

 یانیه چشم اندازب

استانی است توسعه یافته و برخوردار خوزستان  "

نخست  از محیط زیست سالم و پایدار، دارای جایگاه

از مراکز  ،زو صدور نفت و گا یشپاال،در استخراج 

و  یمیاییش یعوابسته به صنا یعمده فرآورده ها

 یایی،در ،(یلیو تکم یدست یینپا یع)صنا یمیپتروش

 ی،ازجانب ینفت و گاز، حمل و نقل و فلزات اساس

محصول  یلیوابسته و تبد یفرآورده ها یدمراکز تول

برتر در  یگاهجا یدارا ی،و فرامل یخرما در سطح مل

و  یلیتبد ییغذا یعو در صنا تیالو ش یحوزه کشاورز

ت برتر در ارئه خدما یگاهجا یدارا ی،کشاورز یلیتکم

 ی،در سطح فرامل یو خدمات درمان یبرتر آموزش عال

ل با درآمد سرانه مناسب، فعا ینمرز نش یتجمع یدارا

 یر،پذ یدپاک وتجد یها یواستفاده از انرژ یددرتول

و  یساحلو بنادر خشک و  یساحل یباراندازها یدارا

 "یبی.استفاده از حمل و نقل ترک
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 نخوزستا استان آمایش راهبردی سند

 ..............( مورخ سرزمین آمایش شورایعالی )مصوب
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 بنیادین اهداف تحلیل و شناسایی-1-1

 و عاام  طاور  باه  اهداف این برشمرد. استان توسعه افق برای توانمی را هاهدف از ناپذیریپایان یا وسیع بسیار مجموعه

 هایهدف فضایی، توسعه هایهدف ،هابخش توسعه هایهدف کالن، اقتصاد توسعه هایهدف شامل نشده بندیدسته

 فرهنگای،  میارا   حفظ زیست، محیط توسعه و حفظ ها،تعادل عدم کاهش استان، مختلف فضاهای در هابخش توسعه

  بود. خواهد زمینه این در دیگری متعدد بسیار موارد و تولید راندمان افزایش فقر، کاهش

 باا  رقابات  در توانندیم آنها از بعضی دیگر طرف از و بود خواهند پوشیهم دارای فطر یک از اهداف این طبیعی طور به

 از بعضای  در هاا عادلت عدم کاهش هدف مثال عنوان به باشند. متضاد یکدیگر با دیگری موارد در و گرفته قرار یکدیگر

 سااختن  حاداکثر  هدف ای گیرد، ارقر تضاد در اقتصادی رشد سازی حداکثر هدف با تواندمی مدت کوتاه در حداقل موارد

 تراساسی اهداف تشخیص ،بررسی ادامه برای حال هر به گیرد. قرار تعارض در تورم نرخ سازیکمینه با تواندمی اشتغال

  بود. خواهد ضروری کامالً هاهدف از منطقی بندیدسته یک ارائه و هاهدف بین ارتباط تشخیص و ترفرعی اهداف از

 از نظرخاواهی  اسااس بار  و گرفت صورت استان آمایش مطالعات هایگروه کار در که مباحثاتی و نظری مبانی اساس بر

 مراتب سلسله در نظرات، این بندیجمع و مطالعاتی هایگروه کار و استان آمایش شورای اعضای کارشناسان، و مدیران

 خوزساتان  اساتان  توسعه برای بنیادین هایهدف عنوان به زیر هدف سه استان، مقطعی اهداف شبکه و بنیادین اهداف

 :اندشده انتخاب و شناسایی

 اقتصادی کارآیی (1

  هاتعادل عدم کاهش (2

  پایدار توسعه (3

 )کیفی( میانی هایدفه نمودار این بعدی سطح نماید.می معرفی سطح باالترین در را شده یاد بنیادین هدف سه 1 نمودار

 نماید.می مطرح را استان توسعه کالن هایاستراتژی دیگر عبارت به یا ابزاری هایهدف سوم، سطح و
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 استان توسعه اهداف مراتب سلسله-1-1نمودار

 

 

 

برداری توسعه ظرفیت و بهره

با ظرفیت منابع  متناسب

 طبیعی در قلمروها

 

 تعادل عدم کاهش

 مناطق بین

بین جوامع  تعادل عدم کاهش

 روستایی - شهری

 اقتصادیرشد 

 سرانه درآمد و تولیدبهبود   

 ثبات اقتصادی

سطح مناسب حفظ همراه با  

 و بیکاری تورم

 
 بهبود توازن جمعیت مناطق، 

توان رقابتی متوازن  با ایجاد 

 در قلمروها

 

های محیط بهبود شاخص

 زیست طبیعی

 
 در انتخاب دایره بازکردن

 مصرف و، بازاریابی یدتول

توسعه های حمایت از کانون

مراتب  شهری و بهبود سلسله

 شهری

مناطق  موتور توسعه به عنوان)

 پیرامونی(

گذاری، تولید و تخصیص سرمایه

 اشتغال بین مناطق

 ها(با هدف کاهش عدم تعادل)

 گذاری،سرمایهیص بهینه تخص

 هابخش بین اشتغال و تولید

 بیشتر هرچه رشد هدف با

 نرخ کاهش با همراه اقتصادی

 بیکاری و تورم

 ) مدیریت اقتصادی استان (

 توسعه 

 پایدار

 کاهش

 هاتعادل عدم 

 کارآیی

 قتصادیا
 

 های فرهنگیبهبود شاخص

 و اجتماعی
 

 
 گسترش بازارهای اقتصادی

  گذاریسرمایه تخصیص

 هایبرای بهبود شاخص

 محیط زیست طبیعی و فرهنگی 

 های هدایتتوسعه چارچوب

 در فضای جغرافیایی هافعالیت

در انطباق با حفظ و بهبود محیط  

 زیست

 توسعه متناسب زیربناها

، آب و ارتباطات، ) حمل و نقل

 ی(انرژ

در جهت حفظ و توسعه منابع  

 طبیعی و فرهنگی

 سعه متناسب زیربناهاتو

، آب و ارتباطات) حمل و نقل، 

 ( انرژی

 در جهت کاهش عدم تعادل ها

 سعه متناسب زیربناهاتو

، آب و ارتباطات) حمل و نقل، 

 ی(انرژ

 در جهت حداکثر ساختن تولید 
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 ای منطقه و ملی كار تقسیم در خوزستان استان نقش -2-1

 ملی كار تقسیم در خوزستان استان نقش-

 و طبیعای  منابع پایه رب گازوکشاورزی و نفت استخراج مانند ها نقش از یملی،تعداد کار تقسیم تاریخی و گذشته روند در

 یاابی  مکان منطق لدلی به خارجی تجارت و نقل و حمل و اساسی فلزات صنایع و پتروشیمی صنایع مانند دیگر تعدادی

 کلیدی نقش ها خشب این در کشور سطح در خوزستان استان خوشبختانه است. شده واگذار خوزستان استان به عقالیی،

 لهمنز به توان می ملی دیدگاه از را فعالیتها این و است باال بسیار مکانی تمرکز دارای دیگر عبارت به یا و دارد اساسی و

  است: زیر مورد 6 شامل که کرد تلقی استان ماموریتهای یا ملی وظایف

 – پتروشیمی و یاییشیم صنایع – پروری بزیآ و ماهیگیری کشاورزی، – نفت های فرآورده تولید و گاز و نفت استخراج

 .نقل و حمل و خارجی تجارت -طبیعی گاز و برق آب، تامین فعالیت – اساسی فلزات صنایع

 آوری فان  گساترش  و جدیاد  های تکنولوژی توسعه و – غذایی صنایع توسعه استان، های شایستگی براساس همچنین

 کرد. تلقی استان جدید ماموریت عنوان به توان می نیز را درمانی توریسم و ارتباطات

 هاا  آن از پشاتیبانی  و هاا  فعالیات  ایان  شادن  پرباار  و تولید های زنجیره توسعه و ها ماموریت این احراز برای عالوه به

 کرد: اضافه باال فهرست به زیر شرح به دیگری موارد دارد ضرورت

 و گاااز و نفاات صاانایع نیاااز مااورد ادوات و تقطعااا آالت، ماشااین نقلیااه، وسااایل ساااخت صاانایع توسااعه و ایجاااد -

 استان. غذایی صنایع و کشاورزی پتروشیمی،بخش

 جا یک پتروشیمی و شیمیایی صنایع با شرایط، مشابهت لحاظ به که پتروشیمی و گاز و نفت دست پایین صنایع توسعه -

 است. شده منظور

 ملی كار تقسیم در استان تخصصی وظایف و نقش تعیین-1-1جدول

 مقیاااااا  ریزی/شهرستان برنامه مرو/نواحیقل

 عملکاااارد

 نقش

 زمینااااه  نقش هر تخصصی وظایف

 نقش

 ردیف

 1 کشاورزی ستانا شیالت و کشاورزی بخش تولیدات توسعه و جایگاه ارتقا  ملی 

 هندیجان، : پتروشیمی و شیمیایی صنایع

 رامشیر آغاجاری، امیدیه، بهبهان،

 در و ماهشهر – آبادان اساسی: فلزات

 ذوب محدودیت ابا ریزی برنامه 9 و 4،1ناطقم
 فلزات

 منااااطق در تجهیااازات و آالت ماشاااین

 ریزی برنامه 4،5،6،7،8

 1،2،3،6،7 منااطق  قطعاات:  و نقلیاه  وسایل

 ریزی برنامه

 تولید و گاز و نفت استخراج در خوزستان استان یکم جایگاه حفظ  ملی
 نفت. های فرآورده

 صنایع رد خوزستان استان ممتاز سهم بازیابی و یکم گاهجای حفظ 
 و زگا و نفت دست صنایع توسعه و کشور پتروشیمی و شیمیایی

 پتروشیمی

 اساسی فلزات صنایع در استان جایگاه ارتقای 

 استان غذایی صنایع جایگاه ارتقاء و تولید توسعه 

 و قطعات آالت، ماشین نقلیه، وسایل ساخت صنایع در پیشرفت 
 و کشاورزی بخش پتروشیمی، و گاز و نفت صنایع نیاز مورد دواتا

 و صنعت
 معدن

2 
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 مقیاااااا  ریزی/شهرستان برنامه مرو/نواحیقل

 عملکاااارد

 نقش

 زمینااااه  نقش هر تخصصی وظایف

 نقش

 ردیف

 استان غذایی صنایع   استان کل غذایی: صنایع

 عدفا تاریخی، فرهنگی، گردشگری  در ویژه جایگاه احراز  ملی اهواز :درمانی توریسم
 ...و سالمت و طبیعی مقدس،

 3 گردشگری

 ویژه وجهت با طبیعی گاز و برق آب، بخش در ناستا جایگاه ارتقای  ملی IT مرکز عنوان به اهوازر شهرستان
 آبرسانی به

 ارتباطات جدید، های تکنولوژی در ویژه جایگاه احراز  

 4 برتر خدمات

 با شورک خارجی تجارت در خوزستان استان جایگاه و نقش ارتقای  ملی آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی
 نقل و حمل های شبکه نیاز پیش و تجارتی بنادر به ویژه توجه

 زمینی

 5 بازرگانی

 

 ای منطقه كار تقسیم در استان نقش-

ار داشاتند. باا   ه ریزی قردر مطالعات آمایش استان، خوزستان به همراه استان کهگیلویه و بویر احمد در یک منطقه برنام

ال بختیااری  چهار مح و بندی سرزمین کشور، استان خوزستان به همراه استانهای اصفهانتوجه به تغییر در نظام منطقه

مایش آز مطالعات ااین بخش  پس از برگزاری جلسات هم اندیشی با سایر استانهای منطقه ودر یک منطقه قرار گرفت 

 گردید:بازنگری 

 از استان این برای آزاد، هایآب با کشور غربی نیمه اتصال معبر عنوان به فارس خلیج با مجاورت پایه: دریا اقتصاد

 است. آورده فراهم را دریاپایه توسعه و دریاپایه اقتصاد رویکرد با متناسب هایاستراتژی و مقوالت حطر زمینه کشور

 مناسبی قابلیت  انبنی دانش های شرکت ایجاد و استان در وتحقیقاتی علمی مراکز وجود : بنیان دانش اقتصاد 

 باشد. میای  منطقه درسطح آن صدور و دانش تولید برای

 ردشگریگ خدمات تخصصی ارائه برای مناسب پتانسیل استان، در گردشگری های جاذبه ودوج : گردشگری 

 رد گردشگر جذب باالی قابلیت با متنوع دستی صنایع آفرینش مرکز و سالمت و طبیعی مقدس، دفاع تاریخی، فرهنگی،

 دارد. فراملی و ملی ای، منطقه سطح

 شود حسوبم تجاری تعامالت ایجاد و امنیت و دفاع جهت در عاملی مرزی(: مناطق )اقتصاد مرزی مناطق 

 بهره سبب تواند یم خوزستان استان در مرزی مناطق وجود گردشگری و اقتصادی و تجاری تبادالت و امنیت مزیت

 معادل مربع کیلومتر 32377 خوزستان مرزی منطقه )وسعت گردد. اقتصادی( رونق و )امنیت مزیت این از استان مندی

ر در رتبه سوم قرار درصدی از کشو 40کیلومتر نوار مرزی و سهم  1352همچنین با  است. استان وسعت درصد 50.5

 (دارد.
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 ای منطقه كار تقسیم در استان تخصصی وظایف و نقش تعیین -2-1جدول

 مقیاااااا  ریزی/شهرستان برنامه قلمرو/نواحی

 عملکاااارد

 نقش

 ردیف نقش زمینه نقش هر تخصصی وظایف

)مرکزیات  3آبادان(،منطقاه  )مرکزیات  2منطقه 

 ماهشهر(

 ی،ا منطقه

 و یمل

 یفرامل

 و اپایهدری اقتصاد رویکرد با متناسب هایاستراتژی اتخاذ

 دریاپایه توسعه

 1 پایه دریا اقتصاد

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

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

 فراملی

 2 بنیان دانش اقتصاد

 ای، منطقه استان پهنه کل

 و ملی

 فراملی

 تاریخی، فرهنگی، گردشگری خدمات تخصصی ارائه

 صنایع آفرینش مرکز و سالمت و طبیعی مقدس، دفاع

 گردشگر جذب باالی قابلیت با متنوع دستی

 3 گردشگری

)مرکزیات  3نطقاه آباادان(، م )مرکزیت 2منطقه 

 .()مرکزیت دشت آزادگان9(،منطقه ماهشهر

 ای، منطقه

 و ملی

 فراملی

حال و ممنطقه )استانهای اصفهان و چهار  بادالتم تمام 

 بختیاری(از طریق خوزستان انجام شود.

 مرزی مناطق

 مناطق )اقتصاد

 مرزی(

4 

 

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

 ملی عملکرد با گاز و نفت صدور و پاالیش و استخراج در خستن مرتبه 

 ملی سطح در ای دانه ذرت و نیشکر و گندم استراتژیک محصوالت ی کننده تولید 

 نقل و حمل خدمات و مسافر و کاال ترانزیت و خارجی بازرگانی اصلی ای پایانه دارای 

 بندری احینو در سوخت عمومی انبارهای و باراندازها در ملی پشتیبانی 

 ملی سطح در شکر و قند عمده کننده تولید 

 ملی مقیاس در آبی – برق انرژی کننده تولید 

 مقدس دفاع و سالمت فرهنگی، تاریخی، آبی، گردشگری خدمات ارائه 

 ابستهو های فرآورده مدهع مراکز از همچنین و ... و دریاپایه و پتروشیمی مجتمع فوالد، پیشران صنایع دارای 

 فلزات و نقل و ملح گاز، و نفت دریایی، تکمیلی(، و دستی پایین )صنایع پتروشیمی و شیمیایی صنایع به

 جانبی اساسی

 فراملی و ملی سطح در خرما محصول تبدیلی و وابسته های فرآورده تولید مراکز از 

 شاورزیک تکمیلی و تبدیلی غذایی صنایع در و شیالت و کشاورزی حوزه در برتر جایگاه دارای 
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 فراملی سطح در درمانی خدمات و عالی آموزش برتر خدمات ارئه در برتر جایگاه اراید 

 مناسب سرانه درآمد با نشین مرز جمعیت دارای 

 پایدار و سالم زیست محیط دارای 

 سازماندهی بر اکیدت با غربی جنوب آسیای و ایران تعامالت مدیریت و راهبردی مرکز عنوان به اهواز شهر 

 کشور اجتماعی اقتصادی، تعامالت تنظیم در شهر کالبدی و ینهاد عملکردی،

 پذیر وتجدید پاک های انرژی از واستفاده درتولید فعال 

 ترکیبی نقل و حمل از استفاده و ساحلی و خشک بنادر و ساحلی باراندازهای دارای 

 استان هایمأموریت -4-1

 هستند: ارائه بلقا زیر شرح به موضوع 9 در استان های ماموریت اساس این بر

 نفت. های فرآورده تولید و گاز و نفت استخراج در خوزستان استان یکم جایگاه حفظ (1

 راهبردها: و ها چالش-

 است. صیخصو بخش مشارکت فضای محدودیت و مالی منابع کمبود ماموریت این احراز در مانع مهمترین  

 : اصلی راهکارهای-

 اساتان  در خاش ب ایان  در بیشتر گذاری سرمایه افزایش برای مرکز اتمقام با «استان توسعه مدیریت» تعامل 

  استان این نسبی مزیت استدالل طرح با خوزستان

 خصوصی. بخش گذاری سرمایه و مشارکت فضای کردن باز 

 و( حفظ جایگاه یکم و بازیابی سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع شیمیایی و پتروشیمی كشور 2

 ست نفت و گاز و پتروشیمیتوسعه صنایع پایین د

  چالش ها و راهکارها:-

  مجوز احدا  صنایع پایین دستی و باالدستی نفت و گاز و پتروشیمی به استاناعطای   

  نطقه ویژهمتامین خوراک و مواد اولیه و کمک به تامین اعتبار احداث زیر ساخت های الزم و ایجاد 

 تخصصی صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی

     یشاگاهی  هدایت سرمایه گذاران و اولویت دهی  در تامین منابع مالی  فایناان  باه حارا هاای  پاال

 استان 
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 اساسی فلزات صنایع در استان جایگاه ارتقای (3

 ماموریتها می باشد. 1همان چالشها و راهکارهای مذکور در بند  چالش ها و راهکارها:-

 آبرسانی به ویژه توجه با طبیعی گاز و برق آب، بخش در استان جایگاه (ارتقای4

 راهبردها: و ها چالش-

 عدم تطابق ساختار اقتصادی استان و کشور با اقتصاد آب 

 وابستگی به آبهای سطحی 

 تولید  درصد 98.5 توجه به اینکه قرار داشتن سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از استان)با

صدی اراضی آبی در 88بسته به اراضی آبی می باشد و همچنین  وابستگی اراضی کشاورزی استان خوزستان وا

تان )کشاور  % سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از اس 100به آب های سطحی  و اینکه  

 ( قرار دارند نشاندهنده بحران آب در استان می باشد.(%10فقط 

 استفاده از شیوه های سنتی آبیاری 

 سرشااخه   هاای مساتمر و انتقاال آب از   دید دبی رودخانه هاای اساتان در ا ار خشکساالی    کاهش مستمر و ش

 های استان به خارج از حوضه از دیگر بحرانهای اساسی آب استان هستند.رودخانه

 ساایر  باه  اساتان  اریج آب منابع های سرشاخه از آب انتقال تهدید ماموریت، این احراز مانع مهمترینبنابراین **

 ایان  در ملای  ژیاساترات  بودن نامشخص یا و ملی های گیری تصمیم از حال هر به تهدید این باشد. می ها استان

 . شود می ناشی زمینه

 : اصلی راهکارهای-

 انانتقال آب در است یدهرگونه طرح جد یتموجود انتقال آب،  و ممنوع یدر طرح ها یبازنگر 

 هاای  آب مناابع  زا بارداری  بهره استراتژی در بازنگری برای مرکز مقامات با «استان توسعه مدیریت» مذاکره 

 بهره در خوزستان استان های مزیت طرح و آب انتقال ملی های هزینه / فایده درباره استدالل با کشور جاری

 مرکزی. های استان به نسبت استان این تولیدی مختلف های بخش در منابع این از برداری

  ،اب همراه کشت یرز اراضی توسعه و آبیاری و آبرسانی های شبکه ترشگستوجه به شیوه های نوین آبیاری 

 بازدهپر و ارزشمند خاک و آب منابع از بهینه )استفاده اقتصادی کارایی راستای در آب مصرف راندمان افزایش

 ایمنطقه هایتعادل عدم کاهش و استان(
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  استان شیالت و كشاورزی بخش تولیدات توسعه و جایگاه ارتقا (5

 راهبردها: و ها چالش-

 های اخهسرش از آب انتقال یدتهد و اقلیمی تغییرات علت به استان آب منابع کاهش ماموریت، این احراز در مانع مهمترین

  باشد. می ها استان سایر به استان جاری آب منابع

 : اصلی راهکارهای-

 باال تهدید کاهش برای مرکز، مقامات با «استان توسعه مدیریت» مذاکره 

 راندمان افزایش با همراه کشت زیر اراضی توسعه و آبیاری و آبرسانی های شبکه گسترش قبلی راهکار همان 

 هشکا و استان( ربازدهپ و ارزشمند خاک و آب منابع از بهینه )استفاده اقتصادی کارآیی راستای در آب مصرف

 ای منطقه های تعادل عدم

 صنایع توسعه و اییغذ صنایع توسعه و طبیعی منابع و باغداری ری،دامدا شیالت، زراعت، توسعه از حمایت 

 کشاورزی. بخش نیازهای کننده تامین

 یگذار سرمایه در خصوصی بخش مشارکت تجهیز جمله از و متنوع اهداف با بازارها گسترش 

کتار ار ههز550با توجه به اجرای طرح احیای  غذایی استان صنایع جایگاه ارتقاء و تولید توسعه (6

 اراضی كشاورزی در استان

 راهبردها: و ها چالش-

 عدم تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی 

 باشد. می خصوصی بخش گذاری سرمایه ضعف ماموریت، این احراز در مانع ترین مهم  

 : اصلی راهکارهای-

 توجه به صنایع جانبی و تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی 

 های شبکه و ها ساخت زیر به مجهز صنعتی نواحی و ها شهرک احدا  طریق از صنعت توسعه از حمایت 

 نقل. و حمل

 در خصوصی بخش کتمشار تجهیز جمله از و متنوع اهداف با بازارها گسترش متنوع های سیاست از استفاده 

  گذاری سرمایه
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 مانیدر توریسم و ارتباطات جدید، های تکنولوژی در ویژه جایگاه احراز (7

 راهبردها: و ها چالش

 توسعه مرکز عنوان به خوزستان استان ارتباطات و اطالعات تکنولوژی زمینه در IT شده پیشنهاد ای طقهمن 

 رشد نرخ از تری ینپای بسیار نرخ با استان مخابرات و پست بخش افزوده ارزش که است درحالی این و است

 و پست بخش فزودها ارزش رشد نرخ 1394 تا 1379 دوره در) نماید می رشد زمینه این در کشور توجه قابل

 در درصد 20 ودحد خوزستان استان برای و سال در درصد 29 حدود کشور سطح در جاری قیمت به مخابرات

 بخش این افزوده ارزش سهم که است شده باعث خوزستان( استان کندتر )رشد تفاوت این و است( بوده سال

 کاهش 1394 لسا در بخش این در کشور افزوده ارزش درصد یک حدود به 1379 سال در درصد 3 حدود از

 یابد.

 زگا و نفت صنایع نیاز مورد ادوات و قطعات آالت، ماشین نقلیه، وسایل ساخت صنایع در (پیشرفت8

 استان غذایی صنایع و كشاورزی بخش پتروشیمی، و

 راهبردها: و ها چالش

 ضعف و آن تصادیاق بدنه با استان اساسی صنایع پیوند ضعف در تماموری این احراز در مانع ترین مهم 

 باشد. یم پذیری ریسک و نوآوری روحیه بودن خصوصی،پایین بخش مشارکت و گذاری سرمایه عمومی

 : اصلی راهکارهای-

 بدنه با ستانا پیشرو و اساسی صنایع بین تری قوی پیوند برقراری برای استان توسعه مدیریت حمایت 

 استان صنایع و یاقتصاد

 حمل های شبکه و ها ساخت زیر به مجهز صنعتی نواحی و شهرکها احدا  طریق از صنعت توسعه از حمایت 

 نقل. و

 در خصوصی بخش کتمشار تجهیز جمله از و متنوع اهداف با بازارها گسترش متنوع های سیاست از استفاده 

 گذاری. سرمایه

 و تجارتی بنادر به ویژه توجه با كشور خارجی تجارت در خوزستان استان جایگاه و نقش ارتقای (9

 زمینی نقل و حمل های شبکه نیاز پیش
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 راهبردها: و ها چالش-

 ریزی برنامه دیدگاه زا کشور خارجی تجارت در خمینی امام بندر جایگاه ماموریت، این رازحا در مانع ترین مهم 

  اند. داده هرمزگان تاناس بنادر توسعه به را اصلی نقش که است ملی متمرکز

 : اصلی راهکارهای-

 افازایش  و کشور خارجی تجارت استراتژی در نگری باز برای مرکز مقامات با «استان توسعه مدیریت» مذاکره 

  استان این نسبی مزیت استدالل طرح با خوزستان استان بخش این در بیشتر گذاری سرمایه

 خصوصی. بخش گذاری سرمایه و مشارکت فضای کردن باز 

  پابرجا راهبردهای  -5-1

 و طبیعی منابع از نهبهی برداری بهره و علمی مدیریت بازسازی، حفظ، و غیراصولی های برداری بهره با مقابله (1

  .( . . جنگلها، مراتع، هوا، ، خاک ساحلی، و داخلی های)آب استان زیست محیط

 و تمااعی اج اقتصاادی،  هاای  فعالیات  مختلاف  هاای  بخش تولید فرآیند در وری بهره فرهنگ سازی نهادینه (2

  استان خصوصی و عمومی بخش مؤسسات در تولید عوامل وری بهره افزایش باهدف فرهنگی

 ماعیاجت و اقتصادی هایفعالیت های بخش کلیه در منابع مدیریت اصالحات و آوریفن سطح ارتقاء (3

 چاه  هار  ارکتمشا  از  جادی  و ماؤ ر  انبه،ج همه حمایت و تشویق سازی، زمینه موانع، رفع ها، هزینه کاهش (4

 گساترش  و اجتماعی – اقتصادی های فعالیت توسعه و گذاری سرمایه زمینه در استان خصوصی بخش بیشتر

 فرمایی خویش و اشتغالی خود های زمینه

 استان در اقتصادی و اجتماعی سرمایه و یکپارچگی وحدت، انسجام، تقویت (5

 ویژه به استان گیفرهن  و اجتماعی ، اقتصادی های فعالیت فرآیند در یعلم های روش کاربرد تشویق و ترویج (6

   اجرایی( های عمومی)دستگاه بخش در

 آزادراه بر تأکید با رهمجوا های استان با ارتباطی محورهای و داخلی های راه وشبکه ها پایانه تقویت و توسعه (7

  استان عمومی لنق و حمل ناوگان تجهیز و هتوسع نوسازی، و آهن؛ راه و اصلی های راه ها، راه بزرگ ها،

 هاای  بخش در وجودم منابع از استفاده در وری بهره و برداری بهره افزایش و ها زیرساخت جانبه همه توسعه (8

 خصوصی بخش محوریت با آبزیان و طیور و دام ، کشاورزی

 استان در روزیپ آبزی های فعالیت و آبزیان منابع از بهینه برداری بهره بر نظارت و توسعه احیاء حفظ، (9

 وهشیپژ و آموزشی ، علمی های بخش در تجهیزات و فیزیکی فضاهای ، انسانی نیروی کیفی افزایش (10

 حلقاه  عناوان  )به کوچک و متوسط صنایع توسعه و بسط : منظور به ها زیرساخت جانبه همه گسترش و ایجاد (11
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 کشاورزی بخش کمیلیت و تبدیلی صنایع توسعه و استان( بزرگ صنایع مکمل و واسط

 و نقال  و حمال  المللای  باین  باازار  و کشاور  خارجی بازرگانی از استان خارجی بازرگانی سهم وافزایش توسعه (12

 کشور مسافردر و کاال خروج و ورود اصلی های پایانه از یکی عنوان به منطقه در مسافر و کاال ترانزیت

 تصمیم در گروه این جایگاه و نقش محوریت و تاناس در سرزمین آمایش مطالعات گروه مؤ ر و مستمر فعالیت (13

 استان راهبردی های گیری

 و مصارف  طنقاا  کلیه در روی هدر کاهش ؛ مصرف و توزیع در وری بهره افزایش ؛ شرب آب کیفیت افزایش (14

 استان نقاط از برخی در شرب آب سرانه تولید حجم افزایش

 خصوصای  شبخ مشارکت و گذاری سرمایه از فادهاست با پزشکی آموزش و درمان بخش کیفی و کمّی توسعه (15

 پزشکی آموزش و درمانی خدمات نظام در مدیریتی و ساختاری اصالح و خارجی و داخلی

 اسکان برای زمال های زیرساخت سازی آماده و زندگی کیفیت و درآمد سطح ارتقاء ،معیشت اصلی شیوه تغییر (16

 استان عشایری جامعه

 جامعاه  در عیشات م های شیوه و اقتصاد در تنوع ایجاد و تقویت ؛ روستایی طقمنا جانبه همه عمران و توسعه (17

 استان کوچک شهرهای و روستایی

 استان برق توزیع ی شبکه قابلیت و تولید ظرفیت افزایش و ساماندهی (18

 استان اراضی متنوع و متعدد مشکالت و مسائل حل (19

 استان فعال معیتج ای حرفه و فنّی عمومی، های توانمندی و ها قابلیت توسعه (20

 استان در بومی کار نیروی برای تقاضا افزایش (21

 استان اجرایی های دستگاه سازی توانمند و کوچک (22

 استان در هنری و ورزشی فرهنگی، مذهبی، های فعالیت و امکانات توسعه (23

 مطالعاات  یجنتاا  اسااس  بار  اساتان  شهرهای فضایی ساختار و مورفولوژی معماری، بر کارآمد مدیریت اعمال (24

 حوزه این در آمایشی

 با مرکزی عنوان به زاهوا شهر در اجرا و ریزی برنامه ، توسعه مدیریت تقویت و عمران و توسعه به ویژه توجه (25

 ای منطقه فرا عملکرد

 استان اجتماعی -اقتصادی هایفعالیت در خصوصی بخش مشارکت و اشتغال ، گذاریسرمایه سهم افزایش (26

 تاناس شهرهای  نشین حاشیه مناطق وساماندهی استان شهرهای در غیررسمی اسکان کنترل و کاهش (27

 محیطی زیست های شاخص ارتقاء (28

 کشور فناوری توسعه هایسیاست با متناسب اطالعات فناوری و ارتباطی زیرساختهای و ارتباطات توسعه (29
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 ، دولات  ) گرایای  هبا جان ساه  افزایش بر تکیه با کار روابط تنظیم کیفی سطح ارتقاء و انسانی نیروی از صیانت (30

 ( کار نیروی و کارفرما

 هاای فعالیات  ساعه تو ازطریق استان روستایی خانوارهای معیشت پایداری و تامین برای الزم هایزمینه ایجاد (31

 کوچک و دستی صنایع زمینه در اقتصادی

 مجاور هایحوزه به آب انتقال از جلوگیری (32

 باا  محصوالت به آب بهینه تخصیص و مصرف و آبیاری راندمان افزایش بر تکیه با آب مصرف ساختار اصالح (33

 . آب بازدهی افزایش و بیشتر اقتصادی ارزش

 گذارینرخ نظام تدوین و آب منابع از اقتصادی استفاده و آب اقتصاد مقوله به جدی توجه (34

 خابیچر باز ، یخشکسال مدیریت ، آب کیفیت مدیریت جامع، قوانین تدوین ) طریق از آب منابع سازی ظرفیت (35

 ( آب به مربوط مقررات و قوانین اصالح و تدوین ، آب

 آب منابع به توجه با پایداری برای استان جمعیت توزیع گیریهای جهت در تعادل (36

 صادراتی و تولیدی هایاتحادیه به قانونی و الزم اختیارات اعطای (37

 صادرات از حمایت راستای در نقل و حمل توسعه و گیریجهت (38

 صنعتی ادراتص توسعه و پیشرفته تکنولوژی جذب جهت در ویژه به استان در خارجی گذاریسرمایه از حمایت (39

 خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب و

 از بارداری هبهار  هبهینا  روشهای توسعه و آبی منابع تامین با مناسب آبیاری فرعی هایشبکه احدا  در اولویت (40

 کشاورزی بخش در آب

 و ایعاتضا  کااهش  منظاور  باه  کشااورزی  محصاوالت  بندیبسته به تبدیلی صنایع نمودن استاندارد و توسعه (41

 کشاورزی بخش افزوده ارزش افزایش

 خادمات  و هاا  دهنهاا  موقاع  باه  توزیاع  و تادارک  ، تهیاه  امر در کارآمد و مناسب نظام ایجاد و ساختار اصالح (42

 خصوصی. بخش رویکرد با کشاورزی

 آنها حصوالتم صدور جهت در حمایت و استان مستعد مناطق کشاورزی رقابتی مزیتهای و قابلیتها شناسایی (43

 راهها توسعه و احدا  در خصوصی بخش گذاریسرمایه ترغیب (44

 استان شهرهای از مزاحم فعالیتهای هدفمند انتقال (45

 از گریگردشا  بخاش  از حاصال  درآماد  رساانیدن  حداکثر به جهت گردشگری مدیریت و توسعه ، ریزیبرنامه (46

 هاای فارآورده  فاروش  ساازی  حاداکثر و گردشاگری  خادمات  و تساهیالت  کیفی ردهایاستاندا ارتقای طریق

 . عمده ازارهایب در متعدد فروش عاملین از استفاده طریق از هدف بازارهای در گردشگران جلب و گردشگری
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 انرژی زمینه در موجود امکانات از بهینه استفاده و وریبهره افزایش (47

 و صادراتی اتخدم و صنعتی خدمات آموزش ، فناوری ، پژوهشی قوی هایمجتمع به اروند آزاد منطقه تجهیز (48

 بازاریابی

 عملکرد با گانیبازر فنی، پیمانکاران ، تخصصی مشاور مهندسین دفاتر گیری شکل جهت الزم تسهیالت ایجاد (49

 ایمنطقه

 و آماوزش  ، یازات تجیه و آالتماشین تعمیر و نگهداری ، نصب مانند تولید پشتیبانی خدمات حمایت و تقویت (50

 مهندسی و فنی خدمات صدور و پیمانکاری و ایمشاوره خدمات ، فنی تحقیقات

 استان بندری نواحی در ملی نقش با سوخت و عمومی انبارهای و باراندازها ایجاد (51

 کلیاه  میاان  نگیهمااه  در توفیاق  منظور به استان توسعه و ریزیبرنامه شورای برای نظارتی اختیارات تقویت (52

 وزارتی و دولتی ادارات و نهاسازما

 استان نعتیص های خوشه تکمیل و صنعتی توسعه هایمحور به دهیشکل برای نیاز مورد زیرساختهای تکمیل (53

  پتروشیمی و فلزی صنایع زیرگروه در ویژه به

 و اسیساات ت هماراه  باه  المللای  باین  فرودگاه درحد هوایی نقل و حمل و فرودگاهی خدمات توسعهو گسترش (54

 شاورزیک و صنعتی ، گردشگری خدمات گسترش از پشتیبانی جهت در گردشگری خدمات و گمرکی اتامکان

 استان

 میاان  ارتبااط  و شورک استانهای دیگر و همجوار استانهای با استان ای(جاده و ریلی ) زمینی ارتباطات تسهیل (55

 همجوار استانهای و استان در توسعه مراکز

 آنها برای جدید ابیمکانی و کیفی گسترش رویکرد و هاقابلیت به توجه با تاناس دارریشه و مهم صنایع نوسازی (56

 صنعتی مختلف نواحی در تعادل ایجاد جهت در توسعه جدید محورهای و کانونها در

 و صانعتی  احیناو  و شاهرکها  در صانایع  اساتقرار  ساازماندهی  جهت در زیربناها بیشتر چه هر توسعه و تامین (57

 شهری پیرامون فضای در صنایع یرو پراکنده از جلوگیری

 و تجهیازات  ، ادوات سااخت  باه  نگارش  و پایادار  توساعه  جهات  در کشاورزی و صنعت بخش صحیح تعامل (58

 تبدیلی صنایع تربیش هرچه تقویت و منطقه جغرافیایی مشخصات دیگر و اقلیم با سازگار کشاورزی آالتماشین

 ایمنطقه تولیدات با متناسب  ابزاریو

 

 استان( توسعه انداز چشم استان)تصویر فضایی سازمان كالن دیبن شکل-6-1

 هاای نقشاه  توساط  کاه  است شده تهیه استان توسعه اندازچشم تصویر ، هابخش کلیه مطالعات از گیرینتیجه اساس بر
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 دارد: بر در را زیر موارد تصویر این که شودمی اشاره اینجا در فقط شد. خواهد ارائه مربوط

 شده حفاظت ایهپهنه معرفی •

  آبی کشاورزی گسترش برای مناسب شده توصیه هایپهنه عرفیم •

 دیم کشت از پشتیبانی برای مناسب شده توصیه هایپهنه معرفی •

 کوچک و بزرگ دامداری گسترش برای مناسب شده توصیه هایپهنه معرفی •

 پروریآبزی توسعه هایپهنه معرفی •

  وابسته هایفعالیت و هریش ساز و ساخت برای مناسب هایپهنه معرفی •

 آب، حفاظت دهایاستاندار تحکیم و آالینده صنایع کردن محدود برای آلودگی کنترل ویژه محدوده سه معرفی •

 هوا و خاک

 صنایع توسعه برای پیشنهادی هایپهنه معرفی •

  جدید آالینده صنایع برای پیشنهادی پهنه معرفی •

  شهری توسعه هایکانون معرفی •

 نقل و حمل هایشبکه در پیشنهادی توسعه معرفی •

 جمعیت استقرار و فعالیت توسعه برای نامناسبو  مناسب قلمروهای معرفی •
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 استان فضایی توسعه اندازچشم تصویر از بخشی-1-1 نقشه

 

 استان در فعالیت و زیست عمده مراكز و اصلی قلمروهای تعیین

 اساتان  خااک  و آب مناابع  زا برداریبهره بیانگر که اندشده پراکنده استان سطح همه در تقریباً روستایی هایگاهسکونت

-سکونت کمتر آن در که شدهحفاظت مناطق نخست دارد: وجود استثناء دو کلی حکم این بر حال همین در اما باشد،می

 جناوبی  منااطق  هاای بخاش  از بعضی دوم کند،می تسهیل مناطق این از حفاظت این که شودمی مشاهده روستایی گاه

 نباود  و ساطحی  هایآب شوری زیرزمینی، هایآب شوری مشکالت با که استان غربی حاشیه مناطق از بعضی و استان

 فعالیت امکان النیطو و زیاد گرمای حال همین در و هستند روبرو خاک بودن نامناسب و کشاورزی آبرسانی هایشبکه

 نماید.می محدود شرایط این در را کشاورزی

 جناوبی  منااطق  رد کاه  اخیار  بخش دارند. قرار استان جنوبی مناطق و زاگرس هایکوهپایه در بیشتر بالمعارض مناطق

 ساکونت  برای و ندارند ار کشاورزی توسعه قابلیت اقلیم، و خاک و آب مشکل دلیل به شد گفته چنانکه دارند قرار استان

 شوند. رفتهگ نظر در صنعتی یاهفعالیت توسعه برای نیاز صورت در توانندمی فقط و نیستند مناسب چندان نیز

 اساتان  جناوبی  منااطق  از ترمناسب جمعیت استقرار و فعالیت توسعه برای زاگرس هایکوهپایه بالمعارض هایزمین اما

 آلاوده  را اساتان  ایها رودخاناه  سرچشمه صنایع این کهآن به مشروط مناطق این در صنعتی هایفعالیت توسعه هستند.

 دارای اساتان  آماایش  مطالعاات  نظار  از هاا تعادل عدم کاهش منظور به منطقه این در توسعه از حمایت هدف با نسازند
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 مورد و موجه مطالعات این نظر از مناطق این در نیز کشاورزی هایفعالیت توسعه آنکه ضمن باشند،می بیشتری اولویت

  است. تأیید

 توساعه  و شد خواهد تعقیب جدیت با استان آمایش برنامه در آن توسعه که فعالیت و زیست مهم ایقلمروه از دیگر یکی

 شاود مای  تشکیل هریش توسعه کانون نه از که است شهری توسعه هایکانون است، برخوردار هااولویت باالترین از آن

 باشد:می ضعیف نسبتاً کانون پنج و پیشرفته نسبتاً کانون چهار شامل که

 آن، اقماری شهرهای و اهواز

 خرمشهر، – آبادان 

 خمینی، امام بندر – ماهشهر بندر

  گتوند، شوشتر، شوش، اندیمشک، – دزفول

 امیدیه، آغاجاری، – بهبهان

 رامشیر، مشراگه، هفتگل، – رامهرمز

 دهدز، ملک، باغ -ایذه 

 اللی، خواجه، قلعه – سلیمان مسجد

  هویزه بستان، – سوسنگرد

 در توسعه پخشایش قطری از هاتعادل عدم کاهش به هم که است "مرکزی چند" جنبه کننده تأمین هاکانون این توسعه 

 ها.کانون این پیرامون روستایی مناطق توسعه به هم و دارد توجه استان مختلف هایگوشه

 استانی( و )ملی ارتباطی كریدورهای و زیربنایی اصلی هایشبکه كالن الگوی طراحی

 است. شده ارائه پیوست 3-1نقشه در ارتباطی کریدورهای و زیربنایی اصلی هایشبکه کالن ویالگ

 جمعیت استقرار و فعالیت توسعه داراولویت قلمروهای تعیین 

 فعالیت توسعه داراولویت قلمروهای-

 متفاوت بنیادین هدف سه به هتوج با آمایش دیدگاه از فعالیت سعهتو برای داراولویت قلمروهای شد مشاهده قبالً چنانکه

 : گیرندمی قرار اشاره مورد زیر در خالصه طور به قلمروها این هستند.

 خمینی امام بندر -زاهوا محورهای استان، جنوب و کشاورزی فعالیت برای استان غرب اقتصادی، کارآیی هدف دیدگاه از

 اقتصاادی  ویژه مناطق و رخرمشه و آبادان ماهشهر، بندر خمینی، امام بندر اهواز، شهرهای و خرمشهر و آبادان -اهواز و

 دارند. اولویت صنعت فعالیت برای

 باا  متناساب  عصانای  توسعه برای استان شرق و کشاورزی برای شرقی شمال مناطق تعادل، عدم کاهش هدف دیدگاه از

 دارد. اولویت هاشهرستان این شرایط
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 از ناشای  هاوا  ودگیآلا  و نفتی هایفعالیت کاهش با مواجه هایشهرستان برای جوییچاره پایدار، توسعه هدف دیدگاه از

 اولویات  در استان ترجنوبی مناطق برای خصوص به روستاها و شهرها آشامیدنی آب آبرسانی شبکه تفکیک و گاز نشت

 است. دوم اولویت دارای شدهحفاظت مناطق بهبود و حفظ و نخست

 کاه  معاارض  باال  هاینزمی شد مشاهده 2-1نقشه در چنانکه فعالیت، توسعه برای زمین بودن اختیار در نظر از عالوه به

 استان ایحاشیه مناطق در هعمد طور به گیرند قرار استفاده مورد شرایط( سایر به توجه )با هافعالیت توسعه در توانندمی

 مارزی  نوار اشیهح جنوبی مناطق هندیجان(، شرق و )غرب استان جنوبی مناطق شامل که اندشده توزیع بخش چهار در

 منااطق  میان آن از که دارند. قرار زاگرس هایکوهپایه در استان شرق شمال مناطق و استان شرق منطقه استان، غربی

 هستند. جنوبی مناطق از ترمناسب اقلیمی شرایط نظر از استان شرق شمال و شرقی

 

 جمعیت استقرار داراولویت قلمروهای -

 همساو  شاد(  مطارح  االب  بند در که ) فعالیت استقرار ایهاولویت با جمعیت استقرار داراولویت لمروهایق طبیعی طور به

  باشد.می
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 فعالیت و سکونت توسعه برای مجاز هایزمین -2-1 نقشه

 

 
 آمایش افق در استانی( و )ملی ارتباطی كریدورهای و زیربنایی اصلی هایشبکه كالن الگوی -3-1 نقشه
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 كشاورزی بخش - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -4-1 نقشه

 

 
 آالیندگی كنترل ویژه مناطق و صنعت بخش - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر-5-1 نقشه
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 برتر خدمات - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -6-1 نقشه

 

 
  شده حفاظت مناطق و گردشگری - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -7-1شهنق
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 کشور بودجه و برنامه سازمان

 خوزستان استان توسعه و ریزیبرنامه شورای

 

 آمایش اجرایی سند

 خوزستان استان

 

 اجرایی سند رئوس
  استان توسعه هایاولویت و هاتخصص-1-2

 در هابخش توسعه سرزمینی هایسیاست -2-2

 استان

 افق در استان فضایی سازمان تصویر-3-2

 طراحی

 آمایش اجرایی هایپروگرام عناوین-4-2

 نتااس
 

 
 
 
 

 

 استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
 خوزستان

 سرزمین آمایش و نظارت ریزی،برنامه امور

 1398 بهار
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 خوزستان استان سرزمین آمایش اجرایی سند

 (16/2/94مورخ خوزستان استان توسعه و ریزیبرنامه شورای )مصوب
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 استان توسعه هایاولویت و هاتخصص-1-2

 تولید مکانی تمركز ضریب اسا  بر استان تخصص-

 به استان هایتخصص ،94سال ر د کشور سطح در نظیر موارد با آن مقایسه و استان افزوده ارزش اطالعات اساس بر

 ضریب اراید استان که هاییزیربخش و هابخش برای شوند.می معرفی مکانی تمرکز ضریب محاسبه با وجه بهترین

 شود:می ارائه زیر شرح به باشدمی 1 عدد از باالتر مکانی تمرکز

  است.1.1ن آو ضریب تمرکز مکانی باشد می19.2بخش صنعت در استان خوزستان دارای سهم ارزش افزوده 

 قرار دارد 4.54نفت ضریب تمرکز مکانی استان بسیار باال و در اندازه های در زیربخش کک و فرآورده. 

 قرار  1.9زه در اندا وباال  ضریب تمرکز مکانی استان بسیار های شیمیاییمواد شیمیایی و فرآورده یدتولزیربخش  در

 دارد.

  رصد و در کشور د 0.11یزات در استان خوزستان و تجه آالتینو نصب ماش یرتعمسهم ارزش افزوده زیر بخش

 .برخوردار است 1.8درصد است و از ضریب تمرکز مکانی  0.06

  ( بسیار 11.5شور)درصد است که از سهم نظیر در سطح ک56.8در استان  استخراج معدنسهم ارزش افزوده بخش

 باشد.می4.92باالتر است و در نتیجه دارای ضریب تمرکز مکانی بسیار قوی در حد 

 سیار بو سهم  یخارج آن در تجارتالمللی بخش حمل و نقل استان به دلیل وجود بندر امام خمینی و کارکرد بین

ای یکی از جاده یلی ورباالی آن در واردات و صادرات کشور با کارکرد فرا استانی و ا رات آن بر حمل و نقل 

 ریایی رانقل د عالوه ساحلی بودن استان زمینه حمل ودهد. به های مهم اقتصادی استان را تشکیل میبخش

رای بژگی خاص له ویهای نفتی از طریق خط لوفرآورده فراهم کرده است و همچنین نقل و انتقال نفت و گاز و

و  هکانی ویژمرکز مشود که بخش حمل و نقل نتوانسته است تسوی دیگر مشاهده میاستان فراهم کرده است. از 

ر به ان و کشوح استمناسبی را برای استان فراهم نماید. به این معنی که سهم ارزش افزوده این بخش در سط

 قرار گرفته است. 0.49در سطح ضریب تمرکز مکانی این بخش تنها  بطوریکه باشد درصد می 0.06و  0.14ترتیب 

  به و  و باال تمتفاو ای در سطح بسیاردو زیربخش حمل و نقل آبی و لوله ضریب تمرکز مکانیدر این بخش تنها

 اند.قرار گرفته0.95و  2.35 در اندازه ترتیب

 دکاریمد -، خدمات بهداشتمستغالت، گری مالیهای خدمات واسطهاستان خوزستان در هیچیک از بخش 

فتن بسط نیا معرف اجتماعی، آموزش و خدمات عمومی دارای ضریب مکانی باالتر از عدد یک نیست. این وضعیت

 ان است.استیشرو پهای خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی همپای نقش و جایگاه باالی بخش
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ر بخش (، زی1.08از قبیل بخش کشاورزی) ،90در سال  فعالیتها برخی از تمرکز مکانی ضریبدر ضمن 

( 1.92ع گاز طبیعی)(، بخش تسهیالت عمومی شامل برق، آب و توزی2.08(، زیر بخش فلزات اساسی)2.12ماهیگیری)

  کمتر از یک تنزل یافته اند.ه ب 94باالی یک بوده اند در حالیکه بر اساس اطالعات ارزش افزوده استان و کشور در سال 

 نخست گروه گیرد:می قرار گروه چند در استان توسعه بخشی هایاولویت طبیعی طور به استان هایتخصص با رابطه در

 از برخورداری تروشیمی(،پ و شیمیایی صنایع و گاز و نفت )مانندبخش طبیعی منابع از برخورداری علت به که هاییبخش

 ومد هستند. باال کانیم تمرکز ضریب دارای نقل و حمل مانند سرزمینی موقعیت یا فلزی، صنایع مانند انرژی منابع

 نگرفته صورت هاآن از مناسب برداریبهره عللی به اما هستند، برخوردار مناسب بسیار طبیعی منابع از که هاییبخش

 مانند نمایندمی کمیلت را تولید هاینجیرهز که هاییبخش سوم آبرسانی. هایشبکه تامین و کشاورزی بخش مانند است

 بخش در همچنین ستان.ا کلیدی صنایع خصوصبه و صنایع سایر نیاز مورد قطعات کننده تولید صنایع و غذایی صنایع

 اهمیت دارای قلن و حمل و مستغالت خدمات مالی، هایگریواسطه مانند تولید پشتیبان اقتصادی خدمات خدمات،

 .باشندمی

 اشتغال برگزیده هایگروه اسا  بر استان نواحی صصتخ -

 نیدرو ساختار بیانگر هک شهرستان، هر در هافعالیت اشتغال سهم توزیع از استفاده با استان نواحی تخصص ادامه در

 و زیدهبرگ گروه سه از ج،نتای بهتر انعکاس منظور به بررسی، ادامه در .امااندشده معرفی است، شهرستان هر اقتصاد

 است: شده استفاده زیر شرح به هافعالیت از شده تجمیع

 ماهیگیری، و جنگلداری و رشکا کشاورزی، هایفعالیت شامل کشاورزی، شده تجمیع گروه -

 ساخت، صنعت و معادن استخراج هایفعالیت شامل معدن و صنعت شده تجمیع گروه -

 و نقل و ملح رستوران، و هتل فروشی، خرده و عمده هایفعالیت شامل اقتصادی خدمات شده تجمیع گروه -

 مستغالت، و مالی گریواسطه ارتباطات،

 گرفته نظر در دلیل ود به مطالعه از قسمت این در اجتماعی و عمومی خدمات جمله از و خدمات سایر که شودمی توجه

 وعاًن بلکه باشندنمی تبطمر نواحی اقتصاد تخصصی ساختار با زیاد هافعالیت این در اشتغال کهآن نخست اند:نشده

 هایجمعیت با رتباطا در عمومی بخش توسط نیز آن عمده سهم و دارند مستقیم رابطه جمعیت با که هستند خدماتی

 به (residual) ماندهقیبا متغیر یک عنوان به واقع در خدمات این سهم که است آن دوم دلیل شود.می توزیع مرتبط

 بدون باشد، درصد 73 باال شده تجمیع گروه سه در شهرستان یک اشتغال سهم اگر لمثا عنوان به است. آمده حساب

 هایگروه ماندهیباق اشتغال سهم که است مشخص ضمنی طوربه آید حساب به مستقیم طوربه چهارم گروه کهآن

 است. درصد 27 شهرستان این در فعالیت

 را اشتغال در سهم باالترین کشاورزی برگزیده گروه ،لک،اللی(اندیکا، حمیدیه، هویزه،شوش، باغم)شهرستان 6 تعداد در
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 و آغاجاری امیدیه، شهرستان سه دارد. را اشتغال سهم باالترین خدمات برگزیده گروه نیز شهرستان 21 تعداد در دارد.

 اند. شده معرفی صنعتی هایشهرستان عنوان به ماهشهر بندر

 کلی بندیدسته یک در ،گروه دو این ترتیب از نظر صرف و شهرستان هر الاشتغ عمده گروه دو اساس بر ترتیب این به

 کرد: بندیطبقه زیر شرح به را استان هایشهرستان توانمی

 قرار خدماتی – صنعتی گروه رد اللی و کارون خرمشهر، ماهشهر، بندر اهواز، امیدیه، آغاجاری، آبادان، شهرستان پنج 

 و دارند دماتخ به نسبت صنعت در بیشتری سهم آغاجاری و امیدیه هایتانشهرس میان این از که[  دارند.

 گروه سهم هاتانشهرس از دسته این در .]دارند خدمات گروه در بیشتری سهم خرمشهر و آبادان هایشهرستان

 پایین بسیار شاورزیک گروه اشتغال سهم شهرستان پنج این در است، اندک دیگر گروه دو با مقایسه در کشاورزی

 است.

 اما است. خدمات و کشاورزی برگزیده گروه دو از ترپایین صنعت بخش اشتغال سهم خدماتی، – کشاورزی گروه در 

 ترینمحروم باغملک و ایذه، اندیکا، اللی، آزادگان، دشت هویزه، ترتیببه گروه، این در که است توجه قابل

  ند.باشمی صنعت اشتغال سهم نظر از استان هایشهرستان

 گروه دو در ها رستانشه این در که است این آن و است برخوردار خاصی ویژگی از باغملک( و )ایذه شهرستان دو 

 از را شهرستان این توانمی دیگر عبارت به دهندمی تشکیل را اشتغال بخش مهمترین خدمات -کشاورزی فعالیت

 نامید. خدماتی – کشاورزی تخصص نظر

 درصد – 1390 سال در خوزستان استان شهرستان هر در فعالیت برگزیده هایگروه اشتغال توزیع :1-2جدول

 توسعه هایو اولویت هاتخصص خدمات كشاورزی صنعت شهرستان   ردیف

 صنعت -خدمات 60.5 9.7 19.4 آبادان 1

 صنعت -خدمات 54.4 3.5 32.1 آغاجاری 2

 صنعت -خدمات 47.4 7.7 35.8 امیدیه 3

 کشاورزی -خدمات 60.2 19.9 9.9 اندیمشک 4

 صنعت -خدمات 59.1 5.6 26.6 اهواز 5

 خدمات-کشاورزی 11.3 79.6 4.4 اندیکا 6

 کشاورزی -خدمات 35.0 32.6 7.1 ایذه 7

 کشاورزی -خدمات 47.4 26.8 18.1 باوی 8

 خدمات-کشاورزی 39.9 41.9 8.1 باغملک 9

 صنعت -خدمات 61.2 4.9 26.8 بندرماهشهر 10

 کشاورزی -خدمات 53.3 18.4 14.8 هبهانب 11

 صنعت -خدمات 67.7 4.9 14.9 خرمشهر 12

 خدمات -کشاورزی 32.6 55.0 10.0 حمیدیه 13

 کشاورزی -خدمات 52.5 24.9 10.1 دزفول 14
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 توسعه هایو اولویت هاتخصص خدمات كشاورزی صنعت شهرستان   ردیف

 کشاورزی -خدمات 52.2 37.8 6.7 آزادگان دشت 15

 کشاورزی -خدمات 48.2 33.4 12.0 رامشیر 16

 کشاورزی -خدمات 48.0 26.4 15.1 رامهرمز 17

 کشاورزی -خدمات 42.1 38.2 10.8 شادگان 18

 خدمات -کشاورزی 37.7 46.4 8.4 شوش 19

 کشاورزی -خدمات 51.8 27.5 11.5 شوشتر 20

 صنعت -خدمات 54.0 15.9 25.1 کارون 21

 کشاورزی -خدمات 41.2 32.7 10.2 گتوند 22

 اتخدم -کشاورزی 32.5 38.8 6.8 اللی 23

 صنعت -خدمات 53.1 14.2 22.8 سلیمان مسجد 24

 کشاورزی -خدمات 54.4 27.1 7.7 هندیجان 25

 خدمات -کشاورزی 40.7 47.7 5.3 هویزه 26

 کشاورزی -خدماتی 42.9 26.9 23.1 هفتگل 27

 خدماتی 52.8 19.2 17.8 استان

 

 طبیعی، موجود وضع تحلیل SWOT لتحلی اساس )بر استان در هابخش توسعه سرزمینی هایسیاست -2-2

  پیوندها( و دفاعی – امنیتی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، – اجتماعی

 اناداز چشم و موریتماً و بنیادین اهداف راستای در باید هابخش توسعه در هاگذاریسیاست و راهبردها کالن گیریجهت

 باه  نگااهی  باا  حال همان در و کارآتر و بیشتر تولید به اهزیرساخت در گذاریسرمایه که معنی این به گیرد. قرار استان

 استان توسعه اندازشمچ و ماًموریت به دستیابی راستای در و طبیعی منابع توسعه و حفظ رعایت با و هاتعادلعدم کاهش

 را صیخصو بخش گذاریسرمایه انگیزه باید حال همین در هاسیاست اصالح و عمومی بخش گذاریسرمایه گیرد. قرار

 بخشد. بهبود

 جهات  تغییار  باا  متارادف  هاا نعاادل  عادم  کااهش  بارای  عمومی بخش راهبردهای اصالح ،فضایی گیریجهت نظر از 

 با مترادف ظورمن همین به عمومی بخش یرگذاسیاست اصالح و بود خواهد ترماندهعقب مناطق سمت به گذاریسرمایه

 ایان  در تولیادی  هایبخش توسعه از بیشتر "حمایت" دیگر عبارت به یا ،مناطق این نفع به گذاریسیاست جهت تغییر

 باشد.می طبیعی( منابع توسعه و حفظ و کارآیی به توجه با حال همان )در مناطق

 هاسیاست تدوین

 نامتعاادل  وضعیت که یافته تحول ایگونه به ارادی( علل و طبیعی )عوامل علل دسته دو از فضایی هایتعادل عدم علل

 تعادل جهت در باید هابخش توسعه نیز، فعلی فضایی ساختار اصالح در بنابراین است. کرده ایجاد را فعلی فضایی تارساخ
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 گیرند. قرار بخشی

 شاامل  خشای ب توسعه حامی هایسیاست از بود خواهند عبارت هابخش توسعه سرزمینی هایسیاست ،درآمدپیش این با

 حمل و برسانیآ زیربنایی هایشبکه  توسعه (2) خدمات، و کشاورزی صنعت، یاقتصاد هایبخش توسعه از حمایت (1)

 .هافعالیت محیط کننده تنظیم هایسیاست (3) و انرژی و نقل و

 اماا  گیرناد.  قارار  بخشی توسعه از "حمایت" درخدمت و جهتهم و همسو باید سوم و دوم دسته شودمی توجه همچنین

 شاکل  هاا گذاریسیاست و هااستراتژی این با باید چگونه استان فضای در هابخش توسعه که شودمی مطرح سؤال این

 هاا، تعادلعدم کاهش به دستیابی از تلفیقی باید استان فضای در هابخش توسعه فضایی توزیع که است آن پاسخ بگیرد.

 دهند. قرار هدف باید ار توسعه زانداچشم و هاماًموریت به دستیابی جهت در  طبیعی منابع توسعه و حفظ و کارآیی حفظ

 هاای شابکه  اساتان  یافتاه  توساعه  کمتر مناطق در که شودمی یادآوری قبلی مطالب از ها،تعادلعدم کاهش با ارتباط در

 خصاوص  باه  و زیکشاور تولید و است ترضعیف عمومی طور به جمعیت حفظ توانمندی و اقتصادی توانمندی ،زیربنایی

 همگای  غیره و هامهاجرت ،متخصص نیروی صنایع، از برخورداری هایشاخص  است. محدودتر هاآن در صنعتی تولید

 هاای شااخص  ندیتوانم و نقل و حمل شبکه توانمندی شاخص نظر از که استان ایحاشیه مناطق که هستند آن بیانگر

 مهااجر  و کاریبی زانمی و هستند ضعیف نیز جمعیت حفظ توانمندی یعنی سوم شاخص نظر از هستند، ضعیف اقتصادی

 ایان  در گاذاری یهسارما  باه  چندانی تمایل نیز خصوصی بخش این بنابر است. استان متوسط از بیشتر نیز هاآن فرستی

  ندارد. مناطق

 وظیفاه  ،بساته  سایکل  این از رفتبرون برای لذا کرد. خواهد تشدید را هاتعادل عدم بسته سیکل این تداوم است بدیهی

 عماومی  بخش کهآن هب توجه با باشد.می مناطق این نفع به گذاریسیاست اصالح و ها(استراتژی) دهاراهبر تغییر دولت

 گیاری جهات  اردد ضارورت  ملای(،  هاای پروژه در )مگر نمایدنمی گذاریسرمایه مستقیم طور به تولیدی هایفعالیت در

 صنعتی نواحی و هاشهرک تکمیل نقل، و لحم  انرژی، برق، آب، یهازیرساخت توسعه در عمومی بخش گذاریسرمایه

  شود. اصالح فضایی بخشی تعادل نفع به مناطق این

 لاذا  نیسات،  کافی اییتنه به اما بود، خواهد مؤ ر مناطق این توسعه در حدودی تا خود خودی به هازیرساخت این توسعه

 در کاه  اسات  کارده  پیشانهاد  را گذاریاستسی مجموعه یک باال، استراتژیک تغییرات بر عالوه استان، آمایش مطالعات

 هاا گاذاری سیاسات  ایان  شاد.  خواهد ترغیب مناطق این در گذاریسرمایه به خصوصی بخش  هاآن توام انجام صورت

 از: هستند عبارت

 گاذاری رمایهسا  راهنماهای تدوین و تهیه با مناطق این سمت این به خصوصی بخش گذاریسرمایه هدایت و تشویق -

  رستانی،شه بخشی/

 راستا، این در هاسازمان کارآیی افزایش و کار و کسب محیط کردنساده
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 هاای حمایات  عماال ا طریاق  از یافته توسعه کمتر مناطق در ویژه به استان، مناطق همه در گذاریسرمایه امر تسهیل -

 هاای سیاسات  عاناوا  اریبرقار  صانعتی،  ناواحی  و هاشهرک زمین قیمت پرداخت در ترمدت بلند اقساط مانند ،ترجیحی

  انواع و مالیاتی هایمعافیت در ایمنطقه ترجیحی

 هتوساع  و ناوآوران  رتباطا برقراری خریدار، و فروشنده ارتباط تسهیل ها،نمایشگاه )برقراری از حمایت بازارها: گسترش -

 و صانعتی  ننادگان لیدکتو باا  گاذاران سارمایه  ارتبااط  تساهیل  کشاورزی، و صنعتی تولیدکنندگان با تکنولوژی دهندگان

 هاای شارکت  انادازی راه و تشاکیل  از حمایات  ،مهندسای  – فنای  هاای شارکت  توساعه  و ایجااد  از حمایت کشاورزی،

    آن. ندمان و استان( توسعه ورسب و بانک اندازیراه و تشکیل از حمایت انتقال، و ساخت – گذاریسرمایه

 شااورزی، ک بخش توسعه در گذاریسرمایه به خصوصی بخش رغیبت در که هستند گذاریسیاست ابزارهای از همگی -

 این و طبیعی نابعم توسعه و حفظ و هاتعادل عدم کاهش اقتصادی، کارآیی راستای در استان اقتصادی خدمات و صنعت

 دارند. دکاربر مناطق

 آشامیدنی آب

 ها،کشآفت سموم، انواع به سطحی هایآب شدن آلوده کنار در ،هارودخانه سرچشمه از آشامیدنی آب منابع تفکیک عدم

 ایان  در اسات.  اساتان  جناوبی  منااطق  برای ویژه به ، استان عمده ضعف نقاط از یکی هافاضالب و شیمیایی کودهای

  نیستند. استفاده قابل شرب برای شوری نیز زیرزمینی آب منابع دیگر، ضعف نقطه علت به مناطق،

 است. کرده دشوار بسیار را روستاها و شهرها شرب آب تصفیه کار ،ضعف این

 و تخصاص م نیروهاای  وجاود  مناساب،  شایب  ساطحی،  آب مناابع  از برخاورداری  شامل زمینه این در استان قوت نقاط

   هستند. ضعف هنقط این رفع به قادر الزم اعتبار تامین به مشروط که است، استان توانمند اجرایی هایسازمان

 به هایرودخانه چشمهسر از آشامیدنی آب انتقال برای الزم اعتبار تخصیص ضعف، نقطه نای رفع برای پیشنهادی راهکار

 است. استان روستایی و شهری جمعیت سکونت اصلی مراکز

 روساتایی  و هریش آشامیدنی آب تأمین ،بخش این توسعه سرزمینی راهبردهای ترینمهم از یکی آب، بخش در بنابراین

  .است

 گساترش  باا  و اسات  اقادام  دسات  در چاالش  این حل ،استان آب منابع کارگروه در آمده عمل به هایبررسی اساس بر

 خواهناد  رخاوردار ب مناساب  شرب آب از آمایش طرح افق تا استان جنوبی و میانی مناطق اجرا دست آبرسانی هایشبکه

  شد.

 كشاورزی توسعه

  است: زیر ردموا شامل گذاردمی منفی ا ر یکشاورز بخش عملکرد بر که استان ضعف نقاط ، SWOT تحلیل اساس بر
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 شاور  ،مناابع  ایان  ودگیآل ،استان جنوبی و میانی مناطق در ویژه به سطحی آب منابع به زیاد تکاا : آب منابع  -

 هاای تفااوت  ،آبرسانی هایشبکه بودن ناکافی و جنوب به شمال امتداد در زیرزمینی و سطحی آب منابع شدن

 )باه  اسات  هنشاد  جباران  عماومی  بخش استراتژیک اقدامات با که خاک و آب منابع از مندیبهره در ساختاری

     جنوبی(، و شمالی و غربی و شرقی نیمه در آبرسانی هایشبکه پوشش تفاوت مثال عنوان

  کشاورزی، تولید پایین راندمان آبیاری، پایین راندمان ،آبیاری هایشبکه بودن ناکافی :کشاورزی  -

 بخاش  سینپ و پیشین صنایع ناکافی گسترش :کشاورزی بخش با ارتباط در توسعه مدیریت و تصنع بخش  -

 تساهیالت،  افیناکا  حمایات  ،محصوالت( و هانهاده تامین )بازارهای بازارها فضایی ناکافی گسترش کشاورزی،

  کشاورزی، تولید پایین راندمان آبیاری، پایین راندمان ،آبیاری هایشبکه بودن ناکافی

 ها،تعادلمعد کاهش و مالی منابع تجهیز بخشی، یین هماهنگی ایجاد در "استان توسعه مدیریت" ضعف  -

  است: زیر موارد شامل کشاورزی بخش توسعه از حمایت در استان قوت نقاط 

 جهااد  ،ایمنطقاه  آب  هایسازمان توانمندی استان، مدیریت سابقه از برخورداری ، خاک و آب سرشار منابع  -

  عف،ض نقاط ا رات دادن کاهش در صنعتی هایشهرک شرکت و معدن و صنعت شهرسازی، و راه کشاورزی،

 استان، تخصصی دانش -

 نوبرانه، محصوالت تولید و کشت بار چند کشاورزی، هایفعالیت انواع برای مناسب اقلیم  -

  هکتاری هزار 550 طرح احیاء اراضی اجرای-

  نماید، اقدام بخشی بین مسایل حل در باید که استان یریتمد سابقه از برخورداری  -

  است: زیر موارد شامل کشاورزی بخش توسعه از حمایت در استان هایفرصت

  ملی، فرا بازارهای دسترسی در استان موقعیت  -

  کشور، داخل بزرگ بازار از برخورداری  -

  است: زیر موارد شامل رزیکشاو بخش توسعه مقابل در استان توسعه روی فرا تهدیدهای

 ریزگردها، تهدید  -

   باالدست، در بیشتر برداشت و اقلیمی تغییرات دلیل به آب، منابع کاهش تهدید -

 بیشاتر  توسعه ژیاسترات دلیل به ترتیب به استان به تخصیص قابل ملی اعتبارات مقدار و سهم کاهش تهدید -

 کشور، اقتصاد عمومی افت و تحریم دلیل به و ها،استان سایر در

 استان پهنه تمام در توسعه كشاورزی عمومی راهبردهای

 صنعت( بخش آبرسانی شبکه با مشترک )شبکه کشاورزی بخش برای آبرسانی هایشبکه راندمان افزایش و توسعه -

  اورزی،کش بخش راندمان افزایش کلی طور به و یاریآب هایشبکه راندمان افزایش و توسعه از "حمایت" -
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 و هریشا  کشااورزی،  صانعت،  جااری  هاای فعالیت توسط خاک و آب منابع آلودگی از پیشگیری و کنترل ظارت،ن -

 ،روستایی

 از یشاگیری پ بارای  صانعتی  واحادهای  بارداری بهاره  و احدا  هایپروانه صدور مراحل در "قبل از" دقیق کنترل -

  خاک، و آب منابع آلودگی

 ،زیست( محیط مسایل رعایت )با دریا و هارودخانه یهحاش در پروریآبزی و صید توسعه از حمایت -

 منطقه، هر حیطیم شرایط با مطابق صید، و پروریآبزی دامی، باغداری، زراعی، تولیدات انواع توسعه از حمایت -

 ایان  نیااز  ماورد  یهاا نهااده  و آالتماشاین  ادوات، )تولید کشاورزی بخش پیشین صنایع توسعه و ایجاد از حمایت -

  بخش(،

 بزیجات،سا  از اعام  کشااورزی  محصاوالت  فرآوری کشاورزی)صنایع بخش پسین صنایع توسعه و ایجاد از ایتحم -

 دام(، و طیور لبنیات، ،خرما نظیر مهم محصوالت فرآوری نان، و آرد صنایع میوه، جات،صیفی

 ویاژه باه  مجاور هایاستان و همسایه کشورهای با ارتباط در و بازار به دسترسی تسهیل برای ایجاده شبکه توسعه -

 اربااز  کاه  ( . . . بختیاری و محال چهار بوشهر، فارس، اصفهان، ) خوزستان استان شرقی جنوب و شرق هایاستان

 دهند.می تشکیل را خوزستان استان کشاورزی محصوالت صادرات برای مهمی

 استان، مختلف مناطق در کشاورزی محصوالت و نهاده بازارهای گسترش از حمایت -

 نطقه،م و همسایه کشورهای به ویژه به استان، کشاورزی محصوالت صادرات بازارهای گسترش از ایتحم -

 و مرکازی  تدولا  باه  موضاوع  انتقاال  کشااورزی،  محصوالت بر ریزگردها از ناشی زیان و ضرر بررسی ریزگردها: -

  متمرکز، اقدامات پیگیری

 باا  متناسب بذر و نهال خصوص به ها،نهاده کاربرد الگوهای در نظر تجدید ضرورت صورت در و بررسی ریزگردها: -

 ه،منطق هر مناسب هایکشت از حمایت و کشت الگوهای در نظر تجدید ،ضرورت صورت در و شرایط این

 شود:می پیشنهاد راهبرد دسته دو ملی، منابع محل از اعتبارات کاهش و آب منابع کاهش ا رات با مقابله برای -

 خوزساتان  ساتان ا در صنعت(، و ) کشاورزی توسعه نسبی مزیت بر مبنی مرکزی دولت ماتمقا با استدالل طرح (1)

 هماه  بساتن  کاار  باه  (2) و ،هاا اساتان  ساایر  باه  تولیادی  مصارف برای آب انتقال فشار کاهش برای کشور، برای

  .شودمی منجر استان آب منابع ویژه به و منابع همه بیشتر کارآیی به که راهبردهایی

 استان مختلف مناطق برایكشاورزی  هتوسع ویژه یراهبردها

 : استان غرب و غربی شمال مناطق

  ،آبی کشت زیر هایزمین و آبیاری هایشبکه توسعه از حمایت -

 آبیاری، راندمان افزایش -
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 افزوده، ارزش و تولید راندمان افزایش -

  ،بزرگ( دام ویژه )به دامداری توسعه از حمایت -

  ب،چو زراعت توسعه از حمایت -

 زیست(، محیط مسایل رعایت )با هارودخانه حاشیه در پروری آبزی توسعه از حمایت -

  عمومی(، راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 همسایه، کشور با ایجاده شبکه توسعه -

 :استان شرق شمال مناطق

 سادهای  از آب انتقاال  طریاق  از اساتان  شارقی  مناطق در یآب کشت توسعه و آبیاری هایشبکه توسعه از حمایت -

 استان، شرق شمال

 بازدهی از مایتح منظور به هم و آبخیزداری منظور به هم سیالب کنترل و آبخیزداری آب،پخش هایپروژه اجرای -

 دیم، کشت

  ،آبیاری ننوی هایشیوه با همراه باغداری توسعه از حمایت -

  کوچک(، دام ویژه )به دامداری توسعه از حمایت -

  چوب، زراعت توسعه از حمایت -

 افزوده، ارزش و تولید راندمان افزایش -

 زیست(، محیط مسایل رعایت )با هارودخانه حاشیه در پروری آبزی توسعه از حمایت -

  عمومی(، راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

   بختیاری، و محال چهار اصفهان، هایاستان با ارتباطی ایجاده شبکه توسعه -

 :استان شرق جنوب و شرق مناطق

  ،آبیاری هایشبکه توسعه از حمایت -

 آبیاری، راندمان افزایش از حمایت -

  ،آبیاری ننوی هایشیوه با هانخلستان توسعه از حمایت -

  بزرگ(، و کوچک )دام دامداری توسعه از حمایت -

 ها،نخلستان توسعه از حمایت -

 افزوده، ارزش و تولید راندمان افزایش -

  عمومی(، راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 ،احمدبویر و کهگیلویه بوشهر، فارس، اصفهان، هایاستان با ارتباط در ایجاده شبکه توسعه -
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 :استان یجنوب مناطق

  ،هانخلستان توسعه از حمایت -

 محیط مسایل به ژهوی توجه با دریا، داخل و دریا ساحلی اراضی در پروریآبزی و ماهیگیری بخش توسعه از حمایت -

 ،زیست

  عمومی(، راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 صنایع توسعه

 زیر موارد شامل گذاردمی منفی ا ر صنعت بخش عملکرد بر که استان ضعف نقاط ، SWOT تحلیل اساس بر

  است:

 شاور  ،مناابع  این ودگیآل ،استان جنوبی و میانی مناطق در ویژه به سطحی آب منابع به زیاد تکاا : آب منابع  -

  ،آبرسانی هایشبکه بودن ناکافی و جنوب به شمال امتداد در زیرزمینی و سطحی آب منابع شدن

 رکها و نواحی موجود استان.سهم اندک شهرکها و نواحی تقاضا محور از شه -

  ی،کشاورز بخش پسین و پیشین صنایع ناکافی گسترش جمله از و لیدتو هایزنجیره نبودن کامل -

 )باا  روشایمی پت و گااز  و نفات  بخش پسین صنایع ناکافی گسترش جمله از و لیدتو هایزنجیره نبودن کامل -

 است(، شدن برطرف دست در عفض این پتروشیمی و گاز و نفت شهرک 6 احدا  مصوب برنامه

 ایان  نیااز  ماورد  تادوا و قطعات )تولید پتروشیمی و گاز و نفت صنایع پیشین لیدتو هایزنجیره نبودن کامل -

 صنایع(،

 بریکی،فاا  فلازی  صانایع  ادوات، و قطعاات  )تولیاد  فلازی،  صانایع  پساین  لیاد تو هاای زنجیاره  نبودن کامل -

 ،.( . . و سازیماشین

 خصوصی، بخش مالی منابع تجهیز برای مالی بازار ناکافی گسترش -

 ها،تعادلعدم کاهش و مالی منابع تجهیز بخشی، یین هماهنگی ایجاد در "استان توسعه مدیریت" ضعف

  است: زیر موارد شامل صنعت بخش توسعه از حمایت در استان قوت نقاط 

 و صانعت  هایانسازم توانمندی استان، ریتمدی سابقه از برخورداری زمین، مناسب شیب آب، سرشار منابع  -

  صنعتی، هایشهرک شرکت و معدن

 محصاوالت  ات،قطع و ادوات لوازم، کننده مصرف پیشرو صنایع و کشاورزی )بخش استانی درون بزرگ بازار -

  پتروشیمی(، و شیمیایی

 استان، در فلزی صنایع و پتروشیمی و شیمیایی گاز، و نفت پیشرفته صنایع سابقه -

  نماید، اقدام بخشی بین مسایل حل در تواندمی که استان مدیریت سابقه از برخورداری  -
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 ان،است صنعت تخصصی هایرشته در صنایع توسعه و ایجاد در متخصص بسیار نیروی از برخورداری -

  است: زیر موارد شامل صنعت بخش توسعه از حمایت در استان هایفرصت

  ملی، فرا بازارهای یدسترس در استان موقعیت  -

  کشور، داخل بزرگ بازار از برخورداری  -

  است: زیر موارد شامل صنعت بخش توسعه مقابل در استان توسعه روی فرا تهدیدهای

 ریزگردها، تهدید  -

   باالدست، در بیشتر برداشت و اقلیمی تغییرات دلیل به آب، منابع کاهش تهدید -

 در بیشاتر  توساعه  استراتژی دلیل به ترتیب به استان به تخصیص قابل ملی باراتاعت مقدار و سهم کاهش تهدید -

 کشور، اقتصاد عمومی افت و تحریم دلیل به و ها،استان سایر

 استان پهنه تمام در توسعه صنایع عمومی راهبردهای

 گسترش شهرکها و نواحی صنعتی تقاضا محور -

 های بدون متقاضیایجاد مشوق های مالیاتی و تسهیالتی برای شهرک -

 هاای نجیرهز تکمیل و استان سراسر در منطقه هر مناسب صنایع پذیرش برای صنعتی نواحی و هاشهرک گسترش -

  ،تولید

 صانایع  می،پتروشای  و شایمیایی  صانایع  مانند استان، تخصصی و ویژه صنعتی نواحی و هاشهرک گسترش و ایجاد -

  خرما(، شیالت، لبنیات، نان، و آرد صنایع شامل خصوص به و عام طور )به غذایی صنایع فلزی،

 خصوصی، بخش توسط صنعتی یهاشهرک گسترش و ایجاد از حمایت -

  بندری، اسبمن نقاط و اقتصادی ویژه مناطق در مجدد صادرات و پردازش ویژه صنعتی نواحی گسترش و ایجاد -

   ،عتیصن نواحی و هاشهرک ب(فاضال و ارتباطات گاز، برق، ،آب راه،) مناسب زیربنایی هایشبکه توسعه -

  آلودگی، کنترل ویژه هایمحدوده در خصوص به هوا و خاک آب، از حفاظت استانداردهای تحکیم -

  آلودگی، کنترل ویژه محدوده در جدید آالینده صنایع پذیرش کردن محدود -

  پیشنهادی، ویژه پهنه سمت به جدید آالینده صنایع هدایت -

 فلازات  می،پتروشای  شایمیایی،  صانایع  در پساین  و پیشاین  صنایع و صنعتی تولیدی هایزنجیره تکمیل از حمایت -

 غذایی، صنایع و اساسی

 انارژی  ویژه به و پاک هایانرژی و آوریفن بیو و )نانو باال تکنولوژی دارای صنایع و نوین صنایع توسعه از حمایت -

  الکترونیک، برق، صنایع و خورشیدی(

  ،هاشهرستان همه در محلی بازار دارای صنایع و کوچک صنایع توسعه از حمایت -
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 پیگیاری  و رکازی م دولات  به موضوع انتقال صنعتی، تولیدات بر ریزگردها از ناشی زیان و ضرر بررسی ریزگردها: -

  متمرکز، اقدامات

 هاای مکاان  مینهز در بررسی و استان، موجود صنایع به زیان و ضرر کاهش راهکارهای یافتن و بررسی ریزگردها: -

 ریزگردها، ا رات کاهش برای ،جدید تیصنع واحدهای احدا  برای مناسب

 شود:می یشنهادپ راهبرد دسته دو ملی، منابع محل از اعتبارات کاهش و آب منابع کاهش ا رات با مقابله برای -

   ر،کشو برای خوزستان استان صنعتی توسعه نسبی مزیت بر مبنی مرکزی دولت مقامات با استدالل طرح

 هماه  از ناشای  یاان ز و ضرر جبران )برای شودمی منجر منابع بیشتر کارآیی به که راهبردهایی همه بستن کار به و

  تهدیدها(،

 استان مختلف مناطق برای توسعه صنایع خاص راهبردهای

 ن،استا شمالی مهنی در ،دامداری کشاورزی نیاز مورد آالتماشین و ادوات کننده تولید صنایع توسعه از حمایت -

 ،بنادی بسته و دامی کشاورزی، محصوالت فرآوری غذایی، صنایع کشاورزی، تولیدی هایزنجیره توسعه از حمایت -

  استان، شمالی نیمه در

  استان، مرکزی طقمنا در الکترونیک برق، صنایع و باال تکنولوژی دارای صنایع و نوین صنایع توسعه از حمایت -

  ان،است جنوبی و مرکزی مناطق در آوریفن بیو و آوریفن انون نوین هایتکنولوژی توسعه از حمایت -

 استان، جنوب در خرما بندیبسته و فرآوری صنایع توسعه از حمایت -

 در اساسای  فلازات  ،پتروشیمی شیمیایی، صنایع در پسین و پیشین صنایع و صنعتی تولیدی هایزنجیره تکمیل از حمایت -

 آلودگی(، مبحث به توجه )با استان جنوبی مناطق و استان شرق میانی مناطق

 استان، جنوبی مناطق در خرما با مرتبط غذایی صنایع هایزنجیره تکمیل از حمایت -

 حاشایه  یپارور  آبازی  عماده  مراکاز  در و اساتان  جنوب ساحلی هایشهرستان در شیالت صنایع توسعه از حمایت -

  ها،رودخانه

 و پتروشایمی  میایی،شای  صانایع  ،گااز  و نفات  فعالیت نیاز مورد ملواز و قطعات کننده تولید صنایع توسعه از حمایت -

 استان، جنوبی نیمه در فوالد، صنایع

 ساطح  در و (حرارتای  هاای نیروگاه) کالن سطح در خورشیدی انرژی کاربرد و استقرار از حمایت و مرکز از پیگیری -

 (،مقیاس کوچک صنعتی و خانگی کاربردهای انواع) خرد

 ایجاده لنق و حمل شبکه توسعه

 : از هستند عبارت ایجاده نقل و حمل شبکه توسعه زمینه در استان ضعف نقاط ،SWOT تحلیل اساس بر

 کشور، مرکز با ارتباطی محور بودن کریدور تک -
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 استانی، فرا – ملی کارکرد با استان جنوب – شمال ایجاده شبکه ظرفیت ضعف  -

 مجاور، هایاستان با ایجاده شبکه ضعف  -

 جدید(، هایشهرستان مرکز با ویژه )به هاشهرستان مرکز با استان مرکز ایجاده شبکه ضعف  -

  ،استان ایحاشیه مناطق در ایجاده شبکه ضعف -

 صوصی،خ بخش به برداریبهره و احدا  واگذاری و خصوصی بخش مالی منابع تجهیز و سپاریبرون ضعف  -

 عمومی، بخش مالی منابع ضعف  -

  است، ضعیف آن در ایجاده شبکه که مناطقی اغلب و شرق شمال مناطق بودن ایکوهپایه یا و ستانیکوه -

  است: زیر موارد شامل ایجاده نقل و حمل شبکه توسعه از حمایت در استان قوت نقاط

 استان، شهرسازی و راه سازمان توانمندی  -

 استان، در متخصص نیروی وجود -

  است: زیر موارد شامل بخش این توسعه از یتحما در استان هایفرصت

  ستان،ا همسایگی در ملی فرا بازارهای و استان از خارج ملی بازارهای دسترسی در استان موقعیت  -

 استان، نقاط از بعضی در خصوصی بخش یهاسرمایه بسیج امکان

  ست:ا زیر موارد شامل صنعت بخش توسعه مقابل در استان توسعه روی فرا تهدیدهای

 در بیشاتر  توساعه  استراتژی دلیل به ترتیب به استان به تخصیص قابل ملی اعتبارات مقدار و سهم کاهش تهدید -

 کشور، اقتصاد عمومی افت و تحریم دلیل به و ها،استان سایر

 اربسای  ماذهبی  و فرهنگای  هایمشابهت دلیل به مشاور این نطر به ) استان غرب مرزی مناطق در امنیتی تهدید -

 است(، ضعیف

 ریزگردها، تهدید  -

 استان پهنه تمام در ایجاده نقل و حمل شبکه توسعه عمومی راهبردهای

 حتی و ) ضعف با لهمقاب برای دزفول – سلیمان مسجد – رامشیر مسیر در با دزفول -ماهشهر بندر دوم گزینه احدا  -

 توسعه هایانونک از حمایت محور ترینمهم نوانع به و شمال( – جنوب ملی محور بودن کریدور تک از ناشی تهدید

 استان، شرق در

 صادرات، تسهیل برای همسایه کشورهای با ارتباطی محورهای توسعه -
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 ایان  توسعه زا حمایت برای استان، شرق جنوب و شرق شرق، شمال همسایه هایاستان با ارتباطی محورهای توسعه -

 مرکز با کریدوری تک ارتباط از استان خروج برای همچنین و دارند، ارقر استان ایحاشیه مناطق در بیشتر که مناطق

 تحمیلی(، جنگ )تجربه کشور

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

 مراکاز  و هرساتان ش مراکز -شهری توسعه هایکانون مرکز – استان مرکز پایین به باال مراتبی سلسله شبکه تکمیل -

 بخش،

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

 پیگیاری  بار  عالوه ت.اس دور به ریزگردها تا یر از زیادی حد تا نسبت به شمال – جنوب دوم گزینه محور ریزگردها: -

 ایجااده  نقال  و حمل سازمان و شهرسازی و راه جاری وظایف زمره در هاجاده ایمنی مساله مرکزی، دولت اقدامات

 گیرد.می قرار

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

   ،کشور برای خوزستان استان صنعتی توسعه نسبی مزیت بر مبنی مرکزی دولت مقامات با استدالل طرح

 بخاش  ابعمنا  )باا  خصوصای  بخاش  باه  احادا   و گاذاری سارمایه  اگاذاری و و استانی درون مالی منابع بسیج حداکثر و

 ،خصوصی(

 ریلی نقل و حمل شبکه توسعه

 را آن کاارآیی  کاه  تاس روبرو خوزستان( استان از )خارج لرستان منطقه در گلوگاهی با استان شمال -جنوب ریلی شبکه

 کاارآیی  فازایش ا برای است. درصد 6 حدود کاال حمل در استان ریلی شبکه نقش که شد مشاهده قبالً دهد.می کاهش

 - اهاواز  املشا  اساتان  ریلای  شابکه  عمده بخش سه کردن برقی و دوخطه یادشده، گلوگاه رفع بر عالوه سیستم، این

 دایجا نیز خوزستان استان عهتوس ملی سند در عالوه به است. شده گرفته نظر در امام بندر -اهواز و آبادان -اهواز دزفول،

 است: شده بینییشپ نیز کشور هایاستان سایر به خوزستان استان اتصال برای ریلی شبکه

 ترافیاک  تاراکم  ابا  مواجاه  کریادورهای  برای سریع ریلی شبکه ایجاد استان، آمایش مطالعات در فوق، خطوط بر عالوه

  ت.اس شده بینیپیش خصوصی بخش به گذاریسرمایه واگذاری برای ،آبادان( -اهواز )مانند مسافری

 انرژی هایشبکه توسعه

 هماه  و اسات  رداربرخو استان سطح در مناسبی پوشش از گاز و برق شبکهوضع موجود استنباط می شود که  مطالعات از

 .هستند مندبهره برق از بیشتر و خانوار بیست دارای روستاهای  صد در صد به نزدیک و استان شهرهای
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 برناماه  در هاآن اتصال که اندنشده متصل گاز و برق شبکه به استان صنعتی نواحی و هاشهرک از تعدادی حال همین در

 اساتان  آمایش طالعاتم تأکید مورد بسیار خورشیدی انرژی از استفاده برق، شبکه بر عالوه است. شده بینیپیش آمایش

 سطح در و (حرارتی هیروگان) کالن سطح در برداریبهره امکان مربوط، نقشه اساس بر خورشیدی انرژی نظر از باشد.می

 کیاد أت خوزساتان  ناساتا  توسعه ملی سند عالوه به دارد. وجود (مقیاس کوچک صنعتی و خانگی کاربردهای انواع) خرد

 شاهر  تنهاا  خوزساتان  ستانا در ،"متر 80 ارتفاع در کشور باد نقشه" اساس بر دارد. بیوماس انرژی از استفاده بر زیادی

 ساطح  این کشور مناطق یرسا با مقایسه در اما دارد، قرار مناسب حدودی تا سطح در برداریهرهب برای باد وزش از اهواز

 نیست. باال

 برتر خدمات نظام

 باه  و پیراماونی  مناطق به اقتصادی خدمات ارائه مراکز و پیرامونی مناطق بازار مراکز عنوان به شهری توسعه هایکانون

 .اندشده انتخاب دارند قرار آن در که ایطقهمن توسعه لکوموتیو عنوان به خالصه طور

 زیربناایی  هاای بکهش توسعه شامل خالصه طور به) شد انبی قبالً هاکانون این توسعه برای عمومی راهبردهای مجموعه

 گساترش  از مایات ح و کشاورزی و صنعتی هایفعالیت توسعه از حمایت دست، پایین و دست باال مراکز به اتصال برای

 ایان  در عمومی شبخ توسط برتر خدمات ارائه  و هامجموعه این اقتصاد تقویت برای خصوصی بخش فعالیت و بازارها

 خمینی امام بندر – ماهشهر بندر و خرمشهر -آبادان اهواز، شهری توسعه کانون 3 جز به (.عمومی بخش توسط هاکانون

 ایان  هفاتم  فصال  رد برتار  خادمات  نظاام  بندیسطح یراستا در باال راهبردهای مجموعه هستند. برخوردارتر نسبتاً که

 دو ساطح  اهاواز،  یاک،  )ساطح  3 ساطح  تاا  تار ضاعیف  شاهری  توساعه  هاای کاانون  خدمت سطح ارتقای به مطالعات

 ساایر  املشا  ساه  ساطح  و اندیمشاک   - دزفاول  و خمینی امام بندر -ماهشهر بندر خرمشهر،  - آبادان هایمجموعه

 انجامید. خواهد ها(کانون

 روستایی و شهری بهداشت و پرورش و آموزش خدمات شبکه هتوسع

 اجتماعی امور در شوندمی تجویز اقتصادی کارآیی اساس بر نخست درجه در آنها توسعه که تولیدی هایبخش خالف بر

 استان پهنه تمام در دماتخ و زیربناها کیفیت بهبود امور این در است. نظر مورد خدمات و زیربناها از یکسان برخوردای

 از آماایش،  مطالعاه  افاق  تا توسعه هاینرم دهند.می تشکیل را توسعه اصلی هایسیاست هاتعادل عدم کاهش با همراه

  از: هستند عبارت زمینه این در هاسیاست مهمترین است. شده گرفته ملی استانداردهای

  ،درمانی – بهداشتی و آموزشی خدمات و سیساتأت ارائه در بخشی تعادل •

 توسعه مترک مناطق در خصوص به شهری توسعه هایکانون در درمانی - بهداشتی و آموزشی خدمات ویتتق •

  ،یافته
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 ارزی( رآمدد کسب به توجه )ضمن ملی فرا و استانی فرا سطح در درمانی - بهداشتی تخصصی خدمات ارائه •

  عالی آموزش توسعه

 عالی آموزش هایدوره ظرفیت و هارشته نبودن منطبق به توجه با اما است ملی شوراهای با زمینه این در گذاریسیاست

 تخصصی ظرفیت عالوه هب شود.می پیشنهاد ملی هایسیاست در نظر تجدید استان این کار بازار نیاز با خوزستان استان

 ارائاه  نامکاا  شاکی پز علوم و نفت مهندسی پتروشیمی، شیمیایی، صنایع در استان صنعتی هایمجموعه ارزشمند بسیار

 این از مناسب ستفادها که دهدمی قرار اختیار در را همسایه کشورهای و کشور هایاستان سایر برای تخصصی هایدوره

  از: هستند عبارت زمینه این در هاسیاست مهمترین نماید.می زیادی کمک استان توسعه به هاظرفیت

  ستان،ا این کار بازار نیاز با زستانخو استان عالی آموزش هایدوره ظرفیت و هارشته انطباق •

 باه  توجاه  ضامن ) پتروشیمی و شیمیایی فوالد، صنایع گاز، و نفت زمینه در آموزشی تخصصی هایدوره ایجاد •

 ،خارجی( دانشجویان جذب

  همسایه، هایکشور و هااستان سایر به درمانی – بهداشتی خدمات ارائه و آموزشی تخصصی هایدوره ایجاد •

 نظاام  بنادی سطح تایراس  در بهداشت و پرورش و آموزش عالی، آموزش زمینه در باال راهبردهای مجموعه یزن اینجا در

 انجامید. خواهد ترضعیف شهری توسعه هایکانون خدمت سطح ارتقای به برتر خدمات

 گردشگری توسعه

 حداقل که است دیارزشمن بسیار تاریخی آ ار شده، حفاظت مناطق شامل گردشگری متنوع منابع دارای خوزستان استان

 هادف  روساتای  18 و گردشاگری  نمونه منطقه 30 تاریخی، مختلف هایدوره تمدن ارزشمند بسیار آ ار سایت هفت در

 و مارز  این ردمم جانفشانی هایجلوه آن مرزی مناطق خصوص به و خوزستان استان آن بر عالوه باشد.می گردشگری

  دارد. یادگار به یاربس شکوه با را مقدس دفاع در بوم

 گردشگری و زیارتی ی،علم فرهنگی، فراغت، ایام گردشگری گسترش برای منابع این از برداریبهره و شده یاد آ ار حفظ

 خادمات  توساعه  و یساکونت  زیربناهاای  و ارتباطاات  تاا  آب و راه از الزم زیربناهاای  توساعه  نیازمند جنگ هاییادمان

 بخاش  توساط  مناساب  برداریبهره هایروال تنظیم در راهنمایی و حمایت الزم، هاینیرو تربیت و )آموزش گردشگری

  مقررات(. و قوانین تسهیل و خصوصی

  از: هستند عبارت زمینه این در هاسیاست مهمترین

 ریگردشاگ  گاروه  کاار  اعضاای  مشاترک  نظار  طبق گردشگری هایسایت به دسترسی هایراه شبکه توسعه •

 و اساتانداری  روساتایی  عماران  حوزه استان، بسیج شهرسازی، و راه گردشگری، زمانسا نمایندگان از متشکل

   استانداری، ریزیبرنامه معاونت

  ،توریسم منابع از  رترؤم برداریبهره برای ارتباطات و برق آب، یزیربناها توسعه •
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 سارا، هماان م هتال،  از بارداری بهاره  و سااخت  زمیناه  در خصوصای  بخاش  مشارکت و سازیفعال از حمایت •

  ستان،ا گردشگری جامع طرح با انطباق در استان مختلف مناطق در هااردوگاه و کمپ مسافرخانه،

  گردشگری، تورهای برگزاری زمینه در خصوصی بخش مشارکت و سازیفعال از حمایت •

  سطوح، همه در گردشگری بخش کارکنان برای آموزشی هایدوره برگزاری از حمایت •

  استان، خصوصی بخش به نور راهیان گردشگری خدمات از بخشی واگذاری •

 )مانناد  ساتان ا کشاورزی محصوالت استان، دستی صنایع فروش آبرومند و مناسب هایغرفه ایجاد از حمایت •

  گردشگری، مراکز در خرما(

 ساالم  فریحاتت و سبز فضای کردن فراهم و شهری هایمحدوده در استان هایرودخانه بسترسازی از حمایت •

 درآماد  هبا  هام  مربوط هایشهرداری به اجاره پرداخت با که خصوصی بخش توسط مردم فراغت اوقات برای

 مناسبی فراغت اوقات گذران زمینه هم و بخشدمی رونق را شهر بصری هایجلوه هم و نمایدمی کمک شهرها

  نماید،می فراهم دارند نیاز آن به شدت به استان فضای در که مردم برای

 بازارها گسترش از حمایت

 ارتبااط  در ستان،ا یافته توسعه کمتر مناطق در بازارها گسترش و سازی تجاری به کمک هایبرنامه از حمایت •

 مناطق، این تولیدی هایتخصص با

 استان توسعه مدیریت

 بار  در را اساتان  پهناه  همه هاآن فضایی بازتاب و اندگرفته قرار بحث مورد قبالً استان توسعه مدیریت ذیل هایسیاست

 شوند:می عنوان زیر در هاسیاست این ترینمهم شود.نمی محدود خاصی منطقه به و گیردمی

  ،ی(خصوص بخش مالی منابع تجهیز )برای استان توسعه و گذاریسرمایه هایبانک و هابورس ایجاد •

  ،تولید سمت به آن هدایت و بانکی و مالی منابع  رؤم مدیریت •

  سهام، بازار طریق از مردم، به واگذاری و صنایع ایجاد برای ویژه هایرکتش اندازیراه •

  مالی، انضباط و نظم مبانی تحکیم •

 بخاش  دیادگاه  دو رها  از پاروژه  و طارح  ارزیابی هایبررسی اعمال و پروژه انتخاب و ریزیبرنامه نظام بهبود •

  بخش، دو این به مالی منابع تعلق حسب بر عمومی بخش و خصوصی

  ،استان عمومی زیربناهای توسعه برای استان در مستقر ملی هایشرکت مالی مشارکت لبج •

  ،“کار و کسب سهولت” هایشاخص عملکرد بهبود •
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  ،الکترونیک تجارت و الکترونیک دولت توسعه از حمایت و ارتباطی زیربناهای گسترش •

     ،ملی( تمرکز )عدم استان توسعه یکپارچه مدیریت تقویت •

 درون تمرکز عدم) شهرستان سطح به اجرا بر نظارت و اجرا ریزی،بودجه گیری،تصمیم وظایف از بخشی انتقال •

  .شهرستان( درون تمرکز با همراه استان

 مختلف محورهای تفکیک به توسعه سرزمینی سیاستهای-2-2جدول

 سیاستها محور

 کشاورزی

 استان پهنه تمام در عمومی راهبردهای
 بکهشا  باا  مشاترک  )شابکه  کشاورزی بخش برای آبرسانی هایشبکه ندمانرا افزایش و توسعه -

 صنعت( بخش آبرسانی

 بخاش  نادمان را افزایش کلی طور به و یاریآب هایشبکه راندمان افزایش و توسعه از "حمایت" -
 کشاورزی،

 صانعت،  جااری  هاای فعالیات  توساط  خااک  و آب مناابع  آلاودگی  از پیشگیری و کنترل نظارت، -
 ،روستایی و یشهر کشاورزی،

 بارای  نعتیص واحدهای برداریبهره و احدا  هایپروانه صدور مراحل در "قبل از" دقیق کنترل -
 خاک، و آب منابع آلودگی از پیشگیری

 محایط  لمساای  رعایات  )باا  دریاا  و هاا رودخاناه  حاشیه در پروریآبزی و صید توسعه از حمایت -
 زیست(،

 شارایط  باا  بقمطاا  صاید،  و پاروری آبزی دامی، غداری،با زراعی، تولیدات انواع توسعه از حمایت -
 منطقه، هر محیطی

 یهاا نهااده  و آالتماشین ادوات، )تولید کشاورزی بخش پیشین صنایع توسعه و ایجاد از حمایت -
 بخش(، این نیاز مورد

 رزیکشااو  محصاوالت  فارآوری  کشاورزی)صنایع بخش پسین صنایع توسعه و ایجاد از حمایت -
 ،خرماا  نظیار  مهام  محصاوالت  فارآوری  ناان،  و آرد صنایع میوه، جات،صیفی سبزیجات، از اعم

 دام(، و طیور لبنیات،

 و ایههمسا  کشاورهای  باا  ارتبااط  در و باازار  باه  دسترسای  تساهیل  برای ایجاده شبکه توسعه -
 ارس،فا  اصافهان،  ) خوزساتان  اساتان  شرقی جنوب و شرق هایاستان ویژهبه مجاور هایاستان

 اساتان  اورزیکش محصوالت صادرات برای مهمی بازار که ( . . . بختیاری و حالم چهار بوشهر،
 دهند.می تشکیل را خوزستان

 استان، مختلف مناطق در کشاورزی محصوالت و نهاده بازارهای گسترش از حمایت -

 یکشاورها  باه  ویاژه  باه  اساتان،  کشااورزی  محصاوالت  صادرات بازارهای گسترش از حمایت -
 منطقه، و همسایه

 باه  وضاوع م انتقاال  کشااورزی،  محصاوالت  بر ریزگردها از ناشی زیان و ضرر بررسی یزگردها:ر -
 متمرکز، اقدامات پیگیری و مرکزی دولت

 نهال خصوص به ها،نهاده کاربرد الگوهای در نظر تجدید ضرورت صورت در و بررسی ریزگردها: -
 از مایات ح و کشات  گوهاای ال در نظر تجدید ،ضرورت صورت در و شرایط این با متناسب بذر و

 منطقه، هر مناسب هایکشت

 راهبارد  دساته  دو ملای،  مناابع  محل از اعتبارات کاهش و آب منابع کاهش ا رات با مقابله برای -
 شود:می پیشنهاد

 در صانعت(،  و ) کشاورزی توسعه نسبی مزیت بر مبنی مرکزی دولت مقامات با استدالل طرح (1)
 ساایر  باه  تولیادی  مصاارف  بارای  آب انتقاال  فشاار  کااهش  یبرا کشور، برای خوزستان استان
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 سیاستها محور

 آب منابع ویژه به و منابع همه بیشتر کارآیی به که راهبردهایی همه بستن کار به (2) و ،هااستان
 .شودمی منجر استان

 استان مختلف مناطق برای ویژه راهبردهای

 استان غرب و غربی شمال مناطق

 ،آبی کشت زیر هایزمین و آبیاری هایشبکه توسعه از حمایت -

 آبیاری، راندمان افزایش -

 افزوده، ارزش و تولید راندمان افزایش -

 ،بزرگ( دام ویژه )به دامداری توسعه از حمایت -

 چوب، زراعت توسعه از حمایت -

 ،زیست( محیط مسایل رعایت )با هارودخانه حاشیه در پروری آبزی توسعه از حمایت -

 ی(،عموم راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 همسایه، کشور با ایجاده شبکه توسعه -

 استان شرق شمال مناطق
 انتقاال  یاق طر از استان شرقی مناطق در آبی کشت توسعه و آبیاری هایشبکه توسعه از حمایت -

 استان، شرق شمال سدهای از آب

 باه  مها  و آبخیازداری  منظاور  باه  هام  بسیال کنترل و آبخیزداری آب،پخش هایپروژه اجرای -
 دیم، کشت بازدهی از حمایت منظور

 ،آبیاری ننوی هایشیوه با همراه باغداری توسعه از حمایت -

 کوچک(، دام ویژه )به دامداری توسعه از حمایت -

 چوب، زراعت توسعه از حمایت -

 افزوده، ارزش و تولید راندمان افزایش -

 ،زیست( محیط مسایل رعایت )با هارودخانه حاشیه در پروری آبزی توسعه از حمایت -

 ی(،عموم راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 بختیاری، و محال چهار اصفهان، هایاستان با ارتباطی ایجاده شبکه توسعه -

 استان شرق جنوب و شرق مناطق
 ،آبیاری هایشبکه توسعه از حمایت -

 آبیاری، راندمان یشافزا از حمایت -

 ،آبیاری ننوی هایشیوه با هانخلستان توسعه از حمایت -

 بزرگ(، و کوچک )دام دامداری توسعه از حمایت -

 ها،نخلستان توسعه از حمایت -

 افزوده، ارزش و تولید راندمان افزایش -

 ی(،عموم راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 ،احمدبویر و کهگیلویه بوشهر، فارس، اصفهان، هایاستان با ارتباط در ایجاده شبکه توسعه -

 استان یجنوب مناطق

 ،هانخلستان توسعه از حمایت -

 توجاه  باا  ،دریاا  داخال  و دریا ساحلی اراضی در پروریآبزی و ماهیگیری بخش توسعه از حمایت -
 ،زیست محیط مسایل به ویژه

 ی(،عموم راهبردهای شرح در )مذکور مرتبط صنایع توسعه و بازارها گسترش از حمایت -

 

 معدن و صنعت

 و اناسات  سراسار  در منطقه هر مناسب صنایع پذیرش برای صنعتی نواحی و هاشهرک گسترش -
 ،تولید هایزنجیره تکمیل

 و شایمیایی  صانایع  مانناد  اساتان،  تخصصی و ویژه صنعتی نواحی و هاشهرک گسترش و ایجاد -
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 ناان،  و آرد صانایع  شاامل  خصاوص  باه  و عاام  طور )به غذایی صنایع فلزی، یعصنا پتروشیمی،
 خرما(، شیالت، لبنیات،

 خصوصی، بخش توسط صنعتی یهاشهرک گسترش و ایجاد از حمایت -

 نقااط  و دیاقتصا ویژه مناطق در مجدد صادرات و پردازش ویژه صنعتی نواحی گسترش و ایجاد -
 بندری، مناسب

 ،صنعتی نواحی و هاشهرک فاضالب( و ارتباطات گاز، برق، ،آب راه،) مناسب ییزیربنا هایشبکه توسعه -

 کنتارل  ویاژه  هاای محادوده  در خصاوص  باه  هاوا  و خاک آب، از حفاظت استانداردهای تحکیم -
 آلودگی،

 آلودگی، کنترل ویژه محدوده در جدید آالینده صنایع پذیرش کردن محدود -
 پیشنهادی، ویژه پهنه سمت به جدید آالینده صنایع هدایت -

 یایی،شایم  صانایع  در پساین  و پیشاین  صانایع  و صانعتی  تولیدی هایزنجیره تکمیل از حمایت -
 غذایی، صنایع و اساسی فلزات پتروشیمی،

 هاای انارژی  و آوریفان  بیاو  و )نانو باال تکنولوژی دارای صنایع و نوین صنایع توسعه از حمایت -
 الکترونیک، ،برق صنایع و خورشیدی( انرژی ویژه به و پاک

 ،هاشهرستان همه در محلی بازار دارای صنایع و کوچک صنایع توسعه از حمایت -

 دولات  باه  ضاوع مو انتقاال  صنعتی، تولیدات بر ریزگردها از ناشی زیان و ضرر بررسی ریزگردها: -
 متمرکز، اقدامات پیگیری و مرکزی

 در بررسای  و استان، موجود صنایع به زیان و ضرر کاهش راهکارهای یافتن و بررسی ریزگردها: -
 ردها،ریزگ ا رات کاهش برای ،جدید تیصنع واحدهای احدا  برای مناسب هایمکان زمینه

 پیشانهاد  راهبارد  تهدسا  دو ملای،  منابع محل از اعتبارات کاهش و آب منابع کاهش ا رات با مقابله برای -
 شود:می

 کشور، برای انخوزست استان صنعتی عهتوس نسبی مزیت بر مبنی مرکزی دولت مقامات با استدالل طرح
 و ضارر  جباران  )بارای  شاود می منجر منابع بیشتر کارآیی به که راهبردهایی همه بستن کار به و

 تهدیدها(، همه از ناشی زیان
 استان مختلف مناطق برای خاص راهبردهای 

 نیماه  در ،اریماد دا کشاورزی نیاز مورد آالتماشین و ادوات کننده تولید صنایع توسعه از حمایت -
 استان، شمالی

 اورزی،کشا  محصاوالت  فرآوری غذایی، صنایع کشاورزی، تولیدی هایزنجیره توسعه از حمایت -
 استان، شمالی نیمه در ،بندیبسته و دامی

 منااطق  در رونیکالکت برق، صنایع و باال تکنولوژی دارای صنایع و نوین صنایع توسعه از حمایت -
 استان، مرکزی

 جناوبی  و مرکازی  منااطق  در آوریفن بیو و آوریفن نانو نوین هایتکنولوژی هتوسع از حمایت -
 استان،

 استان، جنوب در خرما بندیبسته و فرآوری صنایع توسعه از حمایت -

 پتروشایمی،  ی،شایمیای  صنایع در پسین و پیشین صنایع و صنعتی تولیدی هایزنجیره تکمیل از حمایت -
 لودگی(،آ مبحث به توجه )با استان جنوبی مناطق و استان شرق میانی مناطق در اساسی فلزات

 ،استان جنوبی مناطق در خرما با مرتبط غذایی صنایع هایزنجیره تکمیل از حمایت -

 آبازی  دهعما  مراکز در و استان جنوب ساحلی هایشهرستان در شیالت صنایع توسعه از حمایت -
 ها،رودخانه حاشیه پروری

 شیمیایی، صنایع ،ازگ و نفت فعالیت نیاز مورد لوازم و قطعات کننده تولید صنایع توسعه از حمایت -
 استان، جنوبی نیمه در فوالد، صنایع و پتروشیمی

 هاای یروگااه ن) کاالن  ساطح  در خورشیدی انرژی کاربرد و استقرار از حمایت و مرکز از پیگیری -
 (،مقیاس کوچک صنعتی و خانگی کاربردهای انواع) خرد سطح در و (حرارتی
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 سکونتگاهی نظام

 رسمی غیر های سکونتگاه توانمندسازی و ساماندهی -
 مسکونی ساختمان واحد 2000 حداقل احدا  -
 تاریخی های بافت نوسازی و بهسازی -
 بنایی زیر های پروژه احدا  -
 بنایی رو های پروژه احدا  -
 و ساازی روبناایی به  و زیربناایی  های پروژه و معابر تعریض طرح در اماکن تملک -

 میانی کارآمد نا های بافت زینوسا
 خطر پر های محدوده در اماکن ساکنین جایی جابه -

 بازرگانی

 ویژه منطقه توسعه طرح -
 (عباس هدر گاز لوله خط) ویژه منطقه گاز جدید لولۀ خط اجرای پیگیری -

  تولید و گذاری سرمایه شرایط تسهیل و موانع رفع -
 پایین یعصنا برای مدت بلند یقراردادها قالب در اختصاصی خوراک تامین شامل)

 در میانی و باالدستی پتروشیمی محصوالت تولیدات محل از منطقه در مستقر دستی
 (مو ر اریگذ سرمایه های مشوق افزایش/  بهره کم تسهیالت ایجاد /بورس چارچوب
 جانمایی پتروشیمی میانی و باالدستی جدید های طرح اندازی راه پیگیری -

 12.1) الس در تن میلیون 3،1  را منطقه تولید یتظرف که منطقه در شده
 داد خواهد افزایش%( 

 

 گردشگری

 وهگار  کاار  اعضاای  مشاترک  نظار  طبق گردشگری هایسایت به دسترسی هایراه شبکه توسعه -
 حاوزه  ،استان بسیج شهرسازی، و راه گردشگری، سازمان نمایندگان از متشکل گردشگری

 استانداری، ریزیبرنامه نتمعاو و استانداری روستایی عمران

 ،متوریس منابع از  رترؤم برداریبهره برای ارتباطات و برق آب، یزیربناها توسعه -

 ،هتال  از بارداری بهاره  و سااخت  زمیناه  در خصوصای  بخاش  مشاارکت  و ساازی فعال از حمایت -
 طارح  باا  انطبااق  در اساتان  مختلاف  مناطق در هااردوگاه و کمپ مسافرخانه، سرا،مهمان

 استان، گردشگری عجام

 گردشگری، تورهای برگزاری زمینه در خصوصی بخش مشارکت و سازیفعال از حمایت -

 سطوح، همه در گردشگری بخش کارکنان برای آموزشی هایدوره برگزاری از حمایت -

 استان، خصوصی بخش به نور راهیان گردشگری خدمات از بخشی واگذاری -

 شااورزی ک محصاوالت  اساتان،  دستی صنایع فروش مندآبرو و مناسب هایغرفه ایجاد از حمایت -
 گردشگری، مراکز در خرما( )مانند استان

 و سابز  فضاای  کاردن  فاراهم  و شهری هایمحدوده در استان هایرودخانه بسترسازی از حمایت -
 باه  اجااره  پرداخات  با که خصوصی بخش توسط مردم فراغت اوقات برای سالم تفریحات
 را هرشا  بصری هایجلوه هم و نمایدمی کمک شهرها رآمدد به هم مربوط هایشهرداری

 اساتان  یفضا در که مردم برای مناسبی فراغت اوقات گذران زمینه هم و بخشدمی رونق
 نماید،می فراهم دارند نیاز آن به شدت به

 

 برتر خدمات
 دست، پایین و دست باال مراکز به اتصال برای زیربنایی هایشبکه توسعه-
 بخاش  فعالیات  و بازارهاا  گساترش  از حمایات  و کشااورزی  و صانعتی  هاای فعالیات  توسعه از حمایت-
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 ایان  در عماومی  بخاش  توساط  برتار  خادمات  ارائاه   و هاا مجموعه این اقتصاد تقویت برای خصوصی
 عمومی بخش توسط هاکانون

 ،درمانی – بهداشتی و آموزشی خدمات و سیساتأت ارائه در بخشی تعادل -

 نااطق م در خصاوص  باه  شاهری  توساعه  هایکانون در درمانی - بهداشتی و وزشیآم خدمات تقویت -
 ،یافته توسعه کمتر

 درآماد  کسب هب توجه )ضمن ملی فرا و استانی فرا سطح در درمانی - بهداشتی تخصصی خدمات ارائه -
 ارزی(

 استان، نای کار بازار نیاز با خوزستان استان عالی آموزش هایدوره ظرفیت و هارشته انطباق -

 )ضامن  شایمی پترو و شایمیایی  فوالد، صنایع گاز، و نفت زمینه در آموزشی تخصصی هایدوره ایجاد -
 ،خارجی( دانشجویان جذب به توجه

 کشاورهای  و هاا اساتان  سایر به درمانی – بهداشتی خدمات ارائه و آموزشی تخصصی هایدوره ایجاد -
 همسایه،

 

 

 نقل و حمل

 استان پهنه امتم در عمومی راهبردهای 

 مقابله برای لدزفو – سلیمان مسجد – رامشیر مسیر در با دزفول -ماهشهر بندر دوم گزینه احدا  -

 وانعنا  باه  و شامال(  – جناوب  ملای  محاور  باودن  کریادور  تک از ناشی تهدید حتی و ) ضعف با
 استان، شرق در توسعه هایکانون از حمایت محور ترینمهم

 صادرات، تسهیل برای همسایه کشورهای با ارتباطی محورهای توسعه -

 رایبا  اساتان،  شارق  جناوب  و شرق شرق، شمال همسایه هایاستان با ارتباطی محورهای توسعه -
 بارای  چناین هم و دارناد،  قارار  اساتان  ایحاشیه مناطق در بیشتر که مناطق این توسعه از حمایت
 یلی(،تحم جنگ )تجربه کشور مرکز با کریدوری تک ارتباط از استان خروج

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

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

 ستایی،رو مجموعه -منظومه طرح با انطباق در روستایی ایجاده مراتبی سلسله شبکه تکمیل -

 اسات.  دور باه  اریزگرده تا یر از زیادی حد تا نسبت به شمال – جنوب دوم گزینه محور زگردها:ری -
 و راه جااری  وظاایف  زماره  در هاا جااده  ایمنای  مسااله  مرکازی،  دولات  اقدامات پیگیری بر عالوه

 گیرد.می قرار ایجاده نقل و حمل سازمان و شهرسازی

 شود:می ادپیشنه راهبرد دسته دو ملی، منابع محل از اعتبارات کاهش ا رات با مقابله برای -

 کشور، برای خوزستان استان صنعتی توسعه نسبی مزیت بر مبنی مرکزی دولت مقامات با استدالل طرح

 مناابع  )با وصیخص بخش به احدا  و گذاریسرمایه واگذاری و استانی درون مالی منابع بسیج حداکثر و
 ،خصوصی( بخش
 یلیر نقل و حمل شبکه توسعه 

 که است روبرو (خوزستان استان از )خارج لرستان منطقه در گلوگاهی با استان شمال -جنوب ریلی شبکه
 درصد 6 حدود کاال حمل در استان ریلی شبکه نقش که شد مشاهده قبالً دهد.می کاهش را آن کارآیی
 بخاش  سه کردن رقیب و دوخطه یادشده، گلوگاه رفع بر عالوه سیستم، این کارآیی افزایش برای است.
 شاده  گرفتاه  نظار  رد اماام  بنادر  -اهواز و آبادان -اهواز دزفول، - اهواز شامل استان ریلی شبکه عمده
 خوزساتان  استان اتصال برای ریلی شبکه ایجاد نیز خوزستان استان توسعه ملی سند در عالوه به است.

 است: شده بینییشپ نیز کشور هایاستان سایر به
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 باا  مواجاه  ایکریادوره  بارای  سریع ریلی شبکه ایجاد استان، آمایش مطالعات در فوق، خطوط بر عالوه
 صوصای خ بخاش  باه  گاذاری سارمایه  واگاذاری  بارای  ،آباادان(  -اهاواز  )مانند مسافری ترافیک تراکم
 است. شده بینیپیش

 

 آشامیدنی آب
 سالم و پایدار آشامیدنی آب تأمین  

 استان توسعه مدیریت

 بخاش  ماالی  مناابع  تجهیاز  )بارای  اساتان  توسعه و گذاریسرمایه هایبانک و هابورس ایجاد -
 ،خصوصی(

 ،تولید سمت به آن هدایت و بانکی و مالی منابع  رؤم مدیریت -

 سهام، ربازا طریق از مردم، به واگذاری و صنایع ایجاد برای ویژه هایشرکت اندازیراه -

 مالی، انضباط و نظم مبانی تحکیم -

 دو هار  از روژهپا  و طارح  ارزیاابی  هایبررسی اعمال و پروژه انتخاب و ریزیمهبرنا نظام بهبود -
 بخش، دو این به مالی منابع تعلق حسب بر عمومی بخش و خصوصی بخش دیدگاه

 ،ستانا عمومی زیربناهای توسعه برای استان در مستقر ملی هایشرکت مالی مشارکت جلب -

 ،“کار و کسب سهولت” هایشاخص عملکرد بهبود -

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

 ،ملی( تمرکز )عدم استان توسعه یکپارچه مدیریت تقویت -

 هرساتان ش ساطح  باه  اجرا بر نظارت و اجرا ریزی،بودجه گیری،تصمیم وظایف از بخشی انتقال -
 .شهرستان( درون تمرکز با همراه استان درون تمرکز )عدم

 

 فرابخشی

 اهاای راهنم تادوین  و تهیاه  باا  منااطق  این سمت به خصوصی بخش گذاریسرمایه هدایت و تشویق -
 شهرستانی، بخشی/ گذاریسرمایه

 راستا، این در هاسازمان کارآیی افزایش و کار و کسب محیط کردنساده

 اعماال  طریق از هیافت توسعه کمتر مناطق در ویژه به استان، مناطق همه در گذاریسرمایه امر تسهیل -
 صانعتی،  ناواحی  و هاا شاهرک  زماین  قیمت پرداخت در ترمدت بلند اقساط مانند ،ترجیحی هایحمایت

 انواع و مالیاتی هایمعافیت در ایمنطقه ترجیحی هایسیاست انواع برقراری

 ارتبااط  برقاراری  ،ارخریاد  و فروشنده ارتباط تسهیل ها،نمایشگاه )برقراری از حمایت بازارها: گسترش -
 گذارانسرمایه باطارت تسهیل کشاورزی، و صنعتی تولیدکنندگان با تکنولوژی دهندگان توسعه و نوآوران

 از حمایات  ،یمهندس – فنی هایشرکت توسعه و ایجاد از حمایت کشاورزی، و صنعتی لیدکنندگانتو با

 باناک  انادازی راه و تشکیل از حمایت ،انتقال و ساخت – گذاریسرمایه هایشرکت اندازیراه و تشکیل
 آن. مانند و استان( توسعه ورسب و
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 طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر-3-2

 :شودمی حاصل زیر شرح به نقشه 14 اندازی هم روی از طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر

  اداری، - یاسیس مراکز عنوان به شهرستان 27 موقعیت کشوری، تقسیمات تصویر -

   ریزی،برنامه گانهنه مناطق تصویر -

 پیرامونی(، مناطق از حمایت )برای شهری توسعه هایکانون از مرکزی چند الگوی -

 (،برق شبکه گاز شبکه آهن،هرا )جاده، زیربنایی هایشبکه گسترش تصویر -

 دیم، و آبی کشت قابلیت دارای هایزمین موقعیت تصویر -

 ال،با کشت قابلیت دارای هایزمین موقعیت با ارتباط در کشاورزی آبرسانی ایهشبکه گسترش تصویر -

 ،پروریآبزی فعالیت گسترش فضای تصویر -

  ،صنعتی نواحی و هاشهرک موقعیت تصویر -

  منطقه، هر برای پیشنهادی صنایع و استان صنعتی بندیمنطقه تصویر -

    حفاظتی، مناطق زیست، محیط منابع تصویر -

 آالینده، صنایع احدا  برای پیشنهادی هایمحدوده و آلودگی کنترل هایدهمحدو تصویر -

  سالمت، شبکه تصویر -

  ،عالی آموزش خدمات بندیسطح تصویر -

   مجموعه، منظومه، ناحیه، مراکز تصویر -

 نیز هاحیطرا از ایعهمجمو شد، خواهند مشاهده طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر در که باال موارد بر عالوه

 بر ماتیکش صورت به تنها هافعالیت واقعی مکان نبودن دسترس در علت به یا نیستند، کردن پیاده قابل یا نقشه روی بر

 جمله: از ،تاس شده نظر صرف هانقشه تعداد افزایش دلیل به آن از که هستند کردن پیاده قابل شهرستان حسب

 کشاورزی، بخش توسعه ترویجی هایبرنامه -

 طبیعی، منابع توسعه و حفظ هایامهبرن -

  بازار، گسترش هایبرنامه -
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 پایش  مناابع  مساه  و منابع تخصیص )چارچوب توسعه های استراتژی اهدف، استان فضایی سازمان تصویر در عالوه به

 لهجم از و تاناس کل برای عمومی هایگیریجهت کلی طور به و ها(شهرستان و هابرنامه به تخصیص برای شده بینی

  اند.شده منظور نامکا حدود تا هابرنامه در اما نیستند. رویت قابل استان توسعه  زمینه در مدیریتی هایتوصیه

 درج دلیال  باه  یزن روستایی و شهری یهاسکونتگاه هایعرصه یا جنگلی هایعرصه مانند فضایی عناصر از زیادی تعداد

 قابل غیر و نقشه در صرعنا تراکم از پرهیز برایبخش( و  این مقدمه در مذکور شرح )به استان آمایش مطالعات کامل در

  .اندنشده آورده فضایی سازمان تصویر در آن شدن رویت

 زیر شرح به نقشه، شش در استان فضایی سازمان تصویر نیست پذیرامکان تصویر یک در باال مجموعه نمایش که آنجا از

 اند: شده ارائه

 مراکاز  مراتبی لهسلس نظام و استقرار الگوی کلی بندیشکل - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -1-2 نقشه

 خوزستان استان آمایش طرح در گاهیسکونت

 کشاورزی بخش بر تمرکز با - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -2-2 نقشه

 آالیندگی ترلکن ویژه مناطق و صنعت خشب بر تمرکز با - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -3-2 نقشه

 شهری توسعه هاینکانو و ریلی ،ایجاده شبکه بر تمرکز با - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -4-2 نقشه

 برتر خدمات بر تمرکز با - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -5-2 نقشه

 دهش حفاظت مناطق و گردشگری بر تمرکز با - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر  -6-2 نقشه
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 گاهیسکونت مراكز مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوی كلی بندیشکل -طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -1-2نقشه

 خوزستان استان آمایش طرح در

 

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

 

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

 

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

 آبرسانی توسعه

 هاپروگرام عنوان

 از: هستند عبارت بخش این در استان آمایش اجرایی هایپروگرام ترینمهم عنوان

 آبی کشت زیر سطح شافزای و کشاورزی رسانیآب هایشبکه گسترش 

 روستایی و شهری جوامع آب تامین برای رسانیآب هایشبکه گسترش 

 توجه با خوزستان، استان ضرحا حال در دیگر عبارت به هستند. آن آب منابع ازترفراوان استان خاک منابع حاضر، حال در

 وسعهت هرگونه بنابراین ت.اس روبرو بآ منابع محدودیت یا کمبود با خاک، و آب منابع بین آبیاری، تکنولوژی سطح به

 کانام کشاورزی، بخش در آب منابع راندمان و کارآیی افزایش و هاشبکه توسعه و آبرسانی هایطرح اجرای و آب منابع

 به نهایت در و استان درآمد و کشاورزی بخش توسعه نفع به این و کندمی فراهم را بیشتری هایزمین بردن کشت زیر

 بود. اهدخو کشور نفع

 هاطرح و برنامه عنوان

 پروگرام ترینمهم عنوان استان آبی کشت زیر سطح افزایش و کشاورزی رسانیآب هایشبکه گسترش اساس این بر

 در آیندمی در اجرا مرحله به پروگرام این داخل که هاییطرح و هابرنامه .دهدمی تشکیل را استان ایمنطقه آب سازمان

 شوند:می معرفی زیر رحش به اصلی دسته سه

 اجرا، دست ایتوسعه هایطرح 

 مطالعه، دست در ایتوسعه 

 نیشکر، کشت شبکه توسعه هایطرح 

 ازمانس اجرایی برنامه در زنی استان روستایی و شهری جوامع آشامیدنی آب تامین برای آبرسانی که شود اشاره است الزم

 به ،آشامیدنی آب بودکم که استان اساسی ضعف طنقا از یکی ردنک برطرف آن هدف که دارد قرار استان ایمنطقه آب

 آمایش برنامه در شهری مسایل که آنجا از کرد. خواهد اساسی کمک است، استان جنوبی و مرکزی مناطق در خصوص

 مناطق نسازما این اجرایی برنامه براساس که شودمی اشاره تنها بلکه ،پرداخت اهیمونخ هاطرح این به ،شودنمی بررسی

 آب آبرسانی شبکه وسعهت از 1404 سال افق تا هستند آشامیدنی آب با ارتباط در مشکل بیشترین دارای که شده یاد

 :شد خواهند برخوردار زیر شرح به آشامیدنی

 ماهشهر، بندر ،اهواز هویزه، آزادگان،دشت مناطق شامل استان غرب جنوب و مرکزی مناطق به آبرسانی .1

 سال، در کعبم متر میلیون 776 حدود میزان به دز سد از غدیر، شبکه از آبادان و خرمشهر شادگان،
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 سال، در مکعب ترم میلیون 22 حدود میزان به زیرزمینی آب و دز رودخانه محل از اندیمشک به آبرسانی .2

 ال،س در مکعب متر میلیون 59 حدود میزان به دز رودخانه از دزفول شهرستان به آبرسانی .3

 ال،س در مکعب متر میلیون 50 به نزدیک حدود میزان به گتوند و شوشتر منطقه به آبرسانی .4

 متر میلیون 31 به کنزدی میزان به هم روی بر کارون رودخانه از اهواز شمال روستایی مناطق به آبرسانی .5

 سال، در مکعب

 سال، در بمکع متر میلیون 44 حدود میزان به مسجدسلیمان سد از مسجدسلیمان منطقه به آبرسانی .6

 به جراحی رودخانه از رامهرمز و ملکباغ ایذه، منطقه در استان شرق روستایی و شهری مناطق به آبرسانی .7

 سال، در مکعب متر میلیون 46 حدود میزان

 )سد خیرآباد دخانهرو از بهبهان و هندیجان منطقه شامل استان شرق جنوب روستاهای و شهرها به آبرسانی .8

 سال، در مکعب متر میلیون 5/62 حدود میزان به کو ر(،

 داراولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 برای هاطرح عنوان شوند.می تعریف هارودخانه آبریز هایحوزه تفکیک به شودمی انجام پروگرام این داخل که هاییطرح

 است: زیر شرح به آبریز هایحوزه حسب بر موجود(، هایشبکه بر )عالوه توسعه از سطح این به دستیابی

 دز آبیاری هایشبکه 

 کرخه شمال آبیاری هایشبکه 

 کرخه جنوب آبیاری هایشبکه 

 کارون آبیاری هایشبکه 

 مارون آبیاری هایشبکه 

 زهره آبیاری هایشبکه 

 نیشکر کشت توسعه آبیاری هایشبکه 

 و پاروژه  و طارح  مناا  تفکیک به انخوزست استان آبرسانی هایشبکه توسعه برای دار اولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 . است آمده 3-2 جدول در توسعه شبکه زیر مساحت با همراه

 آمایش مطالعات افق تا پوشش زیر اراضی مساحت  و آبرسانی شبکه  توسعه پروژه و طرح عنوان-3-2جدول
 مساحت)هکتار( پروژه نوع آبیاری شبکه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 49،649 اجرایی هندیجان شبکه باشت بنه و زهره

 2،000 اجرایی بهشتی شهید شبکه باشت بنه و زهره

 3،500 برداری بهره شبانکاره و دامغانی شهید شبکه باشت بنه و زهره

 8،800 برداری بهره توسعه و رجایی شهید شبکه باشت بنه و زهره

 6،000 مطالعاتی مکسر شبکه باشت بنه و زهره
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 مساحت)هکتار( پروژه نوع آبیاری شبکه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 6،000 مطالعاتی زیدون وسعهت شبکه باشت بنه و زهره

 10،000 مطالعاتی زیدون شبکه باشت بنه و زهره

 3،500 مطالعاتی رجایی شهید توسعه شبکه باشت بنه و زهره

 16،300 مطالعاتی خیرآباد شبکه باشت بنه و زهره

 8،700 مطالعاتی حفیره شبکه باشت بنه و زهره

 11،500 العاتیمط گطاع و باال امیدیه شبکه باشت بنه و زهره

 17،500 مطالعاتی آباد خلف وچپ راست سمت باشت بنه و زهره

 3،000 مطالعاتی مشراگه شبکه باشت بنه و زهره

 29،824 اجرایی آزادگان دشت شرق شبکه کرخه جنوب آبیاری های شبکه

 18،300 برداری بهره قدس زمزم و حمیدیه کرخه جنوب آبیاری های شبکه

 37،249 مطالعاتی آزادگان دشت غرب شبکه کرخه جنوب آبیاری های شبکه

 72،600 مطالعاتی چمران شهید شبکه کرخه جنوب آبیاری های شبکه

 52،749 مطالعاتی آزادگان دشت توسعه شبکه کرخه جنوب آبیاری های شبکه

 125،000 برداری بهره دز شبکه دز آبیاری های شبکه

 6،000 برداری رهبه آب شیرین شبکه دز آبیاری های شبکه

 1،000 برداری بهره لور شبکه دز آبیاری های شبکه

 6،500 مطالعاتی المبین فتح شبکه دز آبیاری های شبکه

 18،000 مطالعاتی رود باال دشت شبکه دز آبیاری های شبکه

 1،700 مطالعاتی شیهون شبکه دز آبیاری های شبکه

 1،500 مطالعاتی سردشت شبکه دز آبیاری های شبکه

 7،400 اجرایی باغه شبکه کرخه شمال آبیاری های شبکه

 16،000 اجرایی سالق دو شبکه کرخه شمال آبیاری های شبکه

 27،900 اجرایی ارایض شبکه کرخه شمال آبیاری های شبکه

 13،000 برداری بهره اوان شبکه کرخه شمال آبیاری های شبکه

 14،150 برداری هبهر کو ر شبکه کرخه شمال آبیاری های شبکه

 55،000 مطالعاتی شاوور شبکه کرخه شمال آبیاری های شبکه

 40،000 اجرایی جفیر نیشکر واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 10،000 نیشکر توسعه-برداری بهره فارابی نیشکر واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 10،000 نیشکر توسعه-برداری بهره )سلمان( غزالی نیشکر حدوا نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 10،000 نیشکر توسعه-برداری بهره خزاعی نیشکر واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 10،000 نیشکر توسعه-برداری بهره کبیر امیر نیشکر واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 10،000 نیشکر توسعه-برداری بهره خان کوچک میرزا نیشکر واحد کرنیش توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 27،000 نیشکر توسعه-برداری بهره دهخدا نیشکر واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 42،000 نیشکر توسعه-برداری بهره دانیال نیشکر واحد - شعیبیه دشت نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 11،100 نیشکر توسعه-برداری بهره تپه هفت نیشکر واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 6،000 نیشکر توسعه-برداری بهره میاناب واحد نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه
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 مساحت)هکتار( پروژه نوع آبیاری شبکه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 33،000 نیشکر توسعه-برداری بهره F بلوک + کارون صنعت و کشت نیشکر توسعه و طرح آبیاری های شبکه

 6،500 اجرایی گرگر شبکه ارونک آبیاری های شبکه

 36،000 اجرایی میاناب شبکه کارون آبیاری های شبکه

 2،000 اجرایی میانبندان دشت  شبکه کارون آبیاری های شبکه

 22،000 اجرایی شعیبیه شبکه کارون آبیاری های شبکه

 2،000 اجرایی اللی شبکه کارون آبیاری های شبکه

 32،000 برداری بهره آبادان خرمشهرو شبکه کارون آبیاری های شبکه

 80،000 برداری بهره اهواز جنوب  شبکه کارون آبیاری های شبکه

 19،511 برداری بهره اهواز شرق شمال  شبکه کارون آبیاری های شبکه

 14،000 برداری بهره عقیلی و گتوند شبکه کارون آبیاری های شبکه

 22،000 عاتیمطال رغیوه  شبکه کارون آبیاری های شبکه

 3،000 مطالعاتی بزرگ دشت شبکه کارون آبیاری های شبکه

 6،000 مطالعاتی داریون شبکه کارون آبیاری های شبکه

 2،700 مطالعاتی پرزینستان شبکه کارون آبیاری های شبکه

 5،400 مطالعاتی بید آب و سبزآب شبکه کارون آبیاری های شبکه

 1،000 مطالعاتی رکلهها  شبکه کارون آبیاری های شبکه

 2،000 اجرایی میانکران شبکه اهلل و مارون

 27،000 اجرایی رامهرمز شبکه اهلل و مارون

 3،000 اجرایی دیمه شبکه اهلل و مارون

 1،100 اجرایی حسینی سادات شبکه اهلل و مارون

 1،400 اجرایی السپید شبکه اهلل و مارون

 1،000 ییاجرا مدرسه قلعه شبکه اهلل و مارون

 9،015 برداری بهره شادگان شبکه اهلل و مارون

 22،000 برداری بهره رامشیر شبکه اهلل و مارون

 14،600 برداری بهره بهبهان شبکه اهلل و مارون

 10،000 برداری بهره فجر و جایزان شبکه اهلل و مارون

 2،200 مطالعاتی طهماسبی شبکه اهلل و مارون

 2،000 مطالعاتی الیجانه شبکه اهلل و مارون

 3،300 مطالعاتی لران شبکه اهلل و مارون

 1،400 مطالعاتی منگنان شبکه اهلل و مارون

 3،200 مطالعاتی میداود شبکه اهلل و مارون

 2،500 مطالعاتی خاییز شبکه اهلل و مارون

 5،700 مطالعاتی آباد دولت شبکه اهلل و مارون

 12،000 العاتیمط خیرآباد شبکه اهلل و مارون

 2،000 مطالعاتی کرفنج شبکه اهلل و مارون

 4،000 نامشخص باشت بنه شبکه اهلل و مارون
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 مساحت)هکتار( پروژه نوع آبیاری شبکه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 3،000 نامشخص مکان ری شبکه اهلل و مارون

 جمع
  

1،245،947 X 

 شبکه اراضی مساحت منهای کل، مساحت جمع

 طرح اراضی شامل و برداریبهره دست در

 نیشکر توسعه -برداریبهره
  

855،071 * 

 1392 – خوزستان استان ایمنطقه آب سازمان مأخذ:

 GIS بخاش  شات بردا اسااس  بار  دارد. تعلق خوزستان استان از خارج به هاییبخش باال، جدول در جمع عدد دو در *

 رزیا  اراضای  جماع  خوزستان، استان ایمنطقه آب سازمان توسط شده ارائه نقشه از خوزستان استان آمایش طرح مشاور

 درصاد  6/6 دودحا  االبا  1،245،947 عادد  با که رسدمی هکتار میلیون 180/1 حدود مطالعه افق در آبرسانی هایبکهش

 کاه   خوزستان ناستا آمایش طرح مشاور GIS بخش  برآورد با باال سرجمع در 855،071 عدد همچنین دارد. اختالف

 رد.دا اختالف درصد 1/2 حدود است شده اعالم هکتار 865،000 معادل

 كشاورزی توسعه

 هاپروگرام عنوان 

 عت،زرا تولید و ندمانرا افزایش در کشاورزان هدایت و راهنمایی برای متعددی ترویجی هایبرنامه کشاورزی بخش در

 این از بخشی شود.می نجاما دامی و زراعی هایبیماری و آفات کنترل آبیاری، راندمان افزایش و دامپروری و باغداری

 و تغییر دمانن دیگر بعضی و شودمی انجام استان کشاورزی جهاد سازمان توسط راساً بیشتر آفات کنترل مانند اهبرنامه

 .شودمی انجام شاورزانک توسط سازمان، راهنمایی با همچنین و سازمان این توسط بخشی آبیاری هایسیستم در بهبود

 ینا از و گیردمی ورتص بانکی تسهیالت دریافت جهت هانکبا به کشاورزان معرفی با نیز هابرنامه این از بسیاری

 .شودمی فراهم کشاورزان برای مالی حمایت طریق

 و دامپروری ،کشاورزی تولیدات نمایدمی ایجاب استان خاک و آب سرشار منابع است شده گفته ترپیش چنانکه

 ایستهش جایگاه به دارد ارقر کشور در پنجم یگاهجا در که کشاورزی بخش افزوده ارزش و یابد توسعه استان پروریآبزی

 صورت دولتی(، یر)غ خصوصی بخش توسط عمده طور به کشاورزی بخش فعالیت که آنجا از یابد. ارتقا منابع این

 با نقش این ارد.د را اساسی اهمیت بخش این توسعه در سازندگی جهاد سازمان ترویجی هایبرنامه نقش ،گیردمی

 صورت دامی والتمحص و باغداری -زراعی محصوالت تولید فعالیت اصلی زمینه دو در ترویجی ایهبرنامه اجرای

 دینبنیا اهداف تامین و کشاورزان درآمد افزایش و تولید افزایش به اهداف این به یافتن دست است بدیهی و گیردمی

 انجامد.می نیز "هاتعادل عدم کاهش" و "اقتصادی کارآیی"

 است: زیر شرح به استان آمایش طرح توجه مورد اجرایی اصلی هایپروگرام عنوان
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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 

 حصوالت باغیبرنامه افزایش تولید م 

 برنامه افزایش تولید محصوالت دام و طیور 

 برنامه کنترل ومبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی 

 هابرنامه پوشش بهداشتی دام، طیور وآبزیان در برابر بیماری 

 داراولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 است: شده معرفی زیر در پروگرام هر ذیل ،اولویت هایدارایطرح عنوان

 ماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و كشاورزیسا 
 طرح ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی -

 ساماندهی اراضی كشاورزی 

 های آبیاری عمومیتجهیز و نوسازی اراضی  و بهسازی کانال -

 هزار هکتاری احیا اراضی دشتهای خوزستان و ایالم 550طرح  2اجرای فاز  -

  تأمین و عرضه آب 
 ه شبکه فرعی آبیاری و زهکشیتوسع -
 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 -

 نامه افزایش تولید محصوالت باغیبر 

 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 

 پروریطرح بهبود وافزایش تولیدات دام و طیور و توسعه خدمات دام -

 طرح مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع های دامپروری -

 برنامه كنترل ومبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی 

 طرح مبارزه باآفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز -

 هابرنامه پوشش بهداشتی دام، طیور وآبزیان در برابر بیماری 

 طرح مبارزه و کنترل بیماری های طیور و آبزیان   -
 توسعه عملیات مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و انگلی دامطرح  -

 طبیعی منابع توسعه

 هاپروگرام عنوان

 :کرد خالصه زیر شرح به توانمی را منابع این از حفاظت و توسعه شامل طبیعی منابع از حفاظت اصلی هایپروگرام

 مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان 

  خاکآبخیزداری و حفاظت 

 احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور 

 احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع 

 دار اولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 است: شده معرفی زیر در پروگرام هر ذیل ،اولویت هایدارایطرح عنوان

 مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان 

 طرح تثبیت شنهای روان و مدیریت مناطق بیابانی -

 آبخیزداری و حفاظت خاك 

 و پیشگیری و مهار سیل و پخش و بهره برداری از سیالبطرح آبخیز داری  -

 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 -

 لی از مراتعاحیاء، توسعه و بهره برداری اصو 

 طرح بهبود و اصالح مراتع -
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 شیالت توسعه

 هاپروگرام عنوان

 .شودمی تشکیل افزایش تولید آبزیان پرورشیاز  شیالت، توسعه اصلی پروگرام

 دار اولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 طرح ایجاد تاسیسات زیربنایی مجتمع های آبزی پروری -

 طرح مدیریت وتوسعه آبزی پروری درآبهای داخلی -
 طرح ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری -

 از: هستند عبارت شیالت فعالیت وسعهت از حمایت چارچوب در شیالت سازمان عملیات ترینمهم

 صیادی: و صید زمینه در الف(

 :مصنوعی هایزیستگاه و هااسکله توسعه

 پهلوگیری هایسکلها احدا  صیادی، بنادر و هااسکله بهسازی و نوسازی تعمیر، شامل صیادی هایاسکله توسعه 

 شناور، هایاسکله تدارکاتی، یهااسکله صید، تخلیه جهت

 صیادی هایاسکله در سازیساحل و چینی سنگ سازی،محوطه ،الیروبی 

 و صیادی ناورهایش به رسانی سوخت جایگاه مثل پشتیبانی خدمات به صیادی بنادر تجهیز و برق شبکه گسترش 

 حریق اطفاء سیستم

 مدیریتی، راهکارهای بررسی و صیادی بنادر و هااسکله ساماندهی کمیته در شرکت 

 تعاونی، بخش به صیادی بندرهای برداریبهره مدیریت واگذاری و ونیتعا بخش کردن فعال 

 مصنوعی، هایزیستگاه ایجاد 

 ترویج: و آموزش مطالعاتی، نظارتی، مدیریتی،

 استان، تعاون کل اداره با هاتعاونی توانمندسازی مشترک کمیته در مشارکت 

 صیادی شناورهای سوخت توزیع بخش در هایارانه هدفمندسازی طرح اجرای 

 نیاز، مورد تسهیالت تأمین پیگیری 

 کشور، جنوب پروریآبزی پژوهشکده همکاری با مطالعاتی هایپروژه مستمر انجام 

 صید، مخرب هایروش تأ یرات با آنها آشنایی و صیادان جهت آموزشی هایدوره برگزاری 

 به ناستا تجارب و هامهبرنا دادن ارقر اختیار در و استان در )سیماب( صید مجوز صدور یکپارچه سیستم استقرار 

 ها،استان سایر در استفاده جهت مرکز شیالت



 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 سوخت، قاچاق اهشک راهکارهای کاربرد و ساماندهی جهت در ارز و کاال قاچاق با مبارزه کمیسیون در شرکت 

 آالینده، واحدهای از قضایی مراجع در شکایت طرح

 بیگانه، رهایشناو توقیف و برخورد نحوه نامه آیین تدوین 

 :پروریآبزی زمینه در ب(

  بخش مشارکت اب و شیالت سازمان سردآبیتوسط و آبیگرم پروریآبزی هایمجتمع زیربنایی تأسیسات احدا 

 خصوصی،

 مختلف، هایشهرستان در پروریآبزی توسعه سنجیامکان مطالعات 

 سطح، واحد در تولید افزایش برای کارشناسی هایکمک 

 خاویاری، ماهیان مثل جدید ایهگونه معرفی 

 جدید، هایگونه معرفی برای ایگونه تنوع به مربوط مطالعات انجام 

 نیاز، مورد تسهیالت تأمین پیگیری 

 ترویجی، و پایلوت هایپروژه اجرای 

 و پروریآبزی مدیریت بهبود هایپروژه اجرای . . . 

 آب و فاضالب

 هاپروگرام عنوان

 سامانه های پساب و فاضالب 
 های اولویت دارها و پروژهعنوان طرح

 شهر اصلی استان 16تاسیسات فاضالب در شهر اهواز و و تکمیل ایجاد  -

 صنعت توسعه

 صنعتی هایشهرک رکتش و استان تجارت و معدن صنعت، کل اداره ییاجرا دستگاه دو فعالیت صنعت، توسعه زمینه در

 روستاها در غذایی ایعصن خصوص به و صنعت توسعه زمینه در نیز کشاورزی جهاد سازمان عالوه به .است عمده استان

 تگاهدس دو غالب اهمیت اظلح به دارند. فعالیت دستی صنایع توسعه زمینه در نیز گردشگری و فرهنگی میرا  سازمان و

 شود.می اشاره دستگاه دو این وظایف به ابتدا استان، صنعتی توسعه در نخست

 استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره جایگاه -الف

 است. حمایتی و مدیریتی عمده طور به مربوط، وزارتخانه وظایف تبع به استان تجارت و معدن صنعت، کل اداره وظایف

 استراتژی تدوین شامل خالصه طور به معدن و صنعت توسعه زمینه در تجارت و نمعد صنعت، وزارت اصلی وظایف

 هایفعالیت بر نظارت ،معدن و صنعت بخش توسعه کلی ضوابط و برنامه هاسیاست تعیین ،معدنی و صنعتی توسعه
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 و تعیین ،معدن و بخشصنعت وریبهره و بازدهی افزایش برای ریزیبرنامه ،هاآن حمایتاز و هدایت و معدنی و صنعتی

 چارچوب در مهندسی -فنی خدمات و معدنی هایفراورده و محصوالتصنعتی صادرات توسعه هایسیاست تدوین

 پیگیری و روستایی و دستی کیفیصنایع بهبود و کمی توسعه جهت الزم هایسیاست تنظیم ،صادراتیکشور هایسیاست

 توسعه ،انسانی نیروی و مدیریت وری بهره رشد به مربوط قداماتا از حمایت ،هاآن از الزم هایحمایت برقراری جهت

 با معدنی و تولیدیصنعتی واحدهای برداری بهره و تاسیس مجوز صدور و کشور معدن و صنعت بخش در کارآفرینی

 است. محیطی زیست مقررات رعایت

 کرد. بندیزیردسته رحش به خالصه رطو به توانمی نیز را استان تجارت و معدن صنعت، کل اداره وظایف اساس براین

 و اناست در گذاری سرمایه هایمزیت هاوقابلیت به توجه با متناسب جدید گذاری سرمایه هایاولویت تعیین (1

 گذاران، سرمایه به آن معرفی

 استان، صنعتی آمایش تکمیلی مطالعات انجام (2

 معدن و صنعت عرصه در ندتوانم و مستعد گذارانسرمایه به تسهیالت تخصیص استراتژی تدوین (3

 مناسب، هایطرح اندازی راه برای شده داده اختصاص تسهیالت راهبری (4

 اجرا، دست در هایطرح نیاز مورد ارزی تسهیالت تأمین در حمایت (5

 استان، صنعتی هایطرح در گذاری سرمایه برای توانمند خارجی و داخلی گذاران سرمایه از حمایت (6

 استان، صنعتی اتصادر توسعه به کمک و حمایت (7

 ها،آن اندازی راه و اجرا در تسریع منظور به اجرا دست در هایطرح مشکالت رفع به کمک (8

 و صنعتی ایواحده مشکالت رفع جهت در راهکار ارائه و موجود واحدهای موانع و مشکالت شناسایی (9

 تولید، به بخشیدن تداوم منظور به معدنی

 وکارشناسان، صنعتی واحدهای برای تصنع با مرتبط آموزشی های دوره برگزاری (10

 و صنعتگران با جستهبر دانشگاهیان و علمی مراکز بین ارتباط افزایش منظور به راهکار ارائه و پیگیری (11

 در وری بهره زایشاف و وکارآفرینی توسعه و تحقیق و مهندسی خدمات توسعه به کمک و استان کاوانمعدن

 صنعتی، طرحهای در تولید عوامل کلیه

 و استان مختلف هایپهنه برای مناسب فعالیت تعیین به مربوط بیشتر 2 و 1 بندهای باال وظایف در که شودمی حظهمال

 تخصیص یا مکان، به فعالیت نوع تخصیص دیگر عبارت به است معدنی(، )و صنعتی مختلف هایفعالیت برای مکان عینت

 دارند. اجرایی و تاکتیکی جنبه بندها سایر و استراتژیک ریزیرنامهب جنبه یادشده بند  دو بنابراین فعالیت. نوع به مکان

 امکان فعالیت(، به مکان )یا مکان به فعالیت تخصیص صورت در که است نظر این از شده یاد استراتژیک موارد اهمیت
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 پذیرامکان زیان(، و ضرر دنش متحمل معنی به ) زیاد بسیار هزینه صرف با تنها یا و بود خواهد نامیسر یا آینده در آن تغییر

 د.بو خواهد

 فاوتت تنها است. نزدیک یاربس آمایش ریزیبرنامه به تجارت و معدن صنعت، کل اداره وظایف از شده یاد بند سه واقع در

 کت ریزیبرنامه در و شودمی گرفته نظر در نیز هابخش بین رابطه آمایش ریزیبرنامه و مطالعات در که است آن در

 بر بخش توسعه بازتاب و هابخش بین رابطه  و شودمی ملحوظ بخش همان توسعه دیدگاه از تنها فضا با رابطه ،بخشی

 تخصیص زمینه در ایشآم مطالعات نتایج که دارد اهمیت نظر این از موضوع این طرح شود.نمی منظور مختلف مناطق

 بخش توسعه دیدگاه با دمور دو یکی در دیدگاه، فاوتت همین علت به فعالیت(، به مکان تخصیص و ) مکان به فعالیت

 گشت(. خواهیم باز ادامه در موضوع این )به است متفاوت بخشی دیدگاه از صنعت

 استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره دیدگاه از صنعت فضایی توسعه -ب

 لشام که است داده انجام هاییسیبرر استان پهنه در صنعت بخش آمایش با ارتباط در تجارت و معدن صنعت، کل اداره

 منطقه هر در صنعت هتوسع برای مناسب صنایع هایشاخه پیشنهاد و هامشابهت براساس منطقه 6 در استان بندیپهنه

 این پیشنهادی صنایع و بندیمنطقه است. منطقه شش این در هافرصت و تهدیدها و ضعف و قوت نقاط به توجه با

 دیدگاه از پیشنهادی ایعصن جدول این در عالوه به است. شده ارائه 4-2 جدول در مناطق نای از یک هر برای دستگاه

 دیگری صنعتی هایشاخه آمایش مطالعات اساس بر مواردی در شودمی مالحظه است. شده درج نیز آمایش مطالعات

 منطقه رد اپتیک صنایع و انگیخ کیالکتری لوازم تولید الکترونیک، و برق صنایع مانند است شده اضافه اساس این بر نیز

 و درب مانند یکارگاه عمومی صنایع عالوه به دوم. منطقه در اپتیک صنایع الکترونیک و برق صنایع و یکم

 و وازمل تعمیر آن، نندما و موزائیک سیمانی، هایلوله )انواع سیمانی ساختمانی مصالح تولید ،نجاری سازی،پنجره

 است. شده هادپیشن مناطق همه برای بازیافت صنایع همچنین و آن(، مشابه و قیبر غیر و برقی هایدستگاه

 بندیمنطقه در منطقه شش از 3 و 2 ،1 منطقه ) خوزستان استان جنوبی منطقه سه برخورداری آمایش مطالعات دیدگاه از

 و آغاجاری بهبهان، ،شهرماه خرمشهر، - آبادان اهواز، هایشهرستان ویژه به و تجارت(، و معدن صنعت، کل اداره

 و برتر یفناور از برخوردار صنایع در دیرینه سابقه و برتر تکنولوژی از استان(، شمالی مناطق به )نسبت سلیمان مسجد

 راینبناب است. کرده راهمف مناطق این در را پیشرفته صنایع توسعه قابلیت مناطق، این در مهندسی - فنی دانش تجمیع

 و فتن صنایع برای و روخود برای پیشرفته سازی قطعه ،فورجینگ دقیق، ریزیچدن آلیاژی، والدف فلزی، صنایع توسعه

 در آن جانبی صنایع و کشتی و قایق ساخت صنایع و خودرو ساخت صنایع الکترونیک، و برق صنایع پتروشیمی، و گاز

 است. موجه سیارب دریا و ندرب به دسترسی جغرافیایی موقعیت و دانش سابقه، به توجه با جنوب ساحلی مناطق

 لحاظ به اما است صادق پتروشیمی و شیمیایی و گاز و نفت صنایع توسعه مورد در استدالل همین نخست وهله در هرچند

 احدا  شد خواهد ارائه بند این )پ(، بند در که آمایشی مالحظات سایر و بخشی بین مالحظات زیست، محیط مسایل
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 ایویژه یابیمکان گاز و نفت دستی پایین صنایع و پتروشیمی و شیمیایی دستی پایین و ستیباالد صنایع جدید واحدهای

 گشت. بازخواهیم موضوع این به .نمایدمی طلب را

 وبیجن منطقه سه با ارتباط در اند،کرده پیشنهاد تجارت و معدن صنعت، کل اداره که صنایعی بر عالوه اساس این بر

 و دروخو برای پیشرفته زیسا قطعه ،فورجینگ دقیق، ریزیچدن آلیاژی، فوالد فلزی، صنایع لک اداره که جا هر استان،

 و کشتی و قایق اختس صنایع و خودرو ساخت صنایع الکترونیک، و برق صنایع پتروشیمی، و گاز و نفت صنایع برای

 ناطقم این در صنایع این توسعه ایشآم مطالعات نظر از اندنکرده پیشنهاد را جنوب ساحلی مناطق در آن جانبی صنایع

 شود.می توصیه

 شود:می ارائه زیر شرح به منطقه 6 برای پیشنهادی صنایع 4-2 جدول به توجه با

 آبادان، هایتانشهرس صنعتی تجارب دلیل به شادگان و خرمشهر آبادان، هایشهرستان شامل یکم، منطقه برای 

 از اربرخورد صنایع تروشیمی،پ و شیمیایی صنایع و گاز و نفت صنایع یرینهد سابقه دریا، و بندر با مجاورت و خرمشهر

 دهش پیشنهاد فوالد ایعصن و الکترونیک و برق فلزی، صنایع از اعم وابسته، صنایع و سازی کشتی برتر، تکنولوژی

 ز،نیا مورد قطعات برای پتروشیمی و شیمیایی صنایع و گاز و نفت صنایع بالقوه بازار وجود دلیل به  همچنین است

 خرمشهر و آبادان هایشهرستان کنار در نیز شادگان شهرستان است. شده پیشنهاد صنایع این برای سازی قطعه

 از مندیبهره و ریاد با مجاورت دلیل به منطقه این برای همچنین شود. منتفع صنایع این از بخشی از تواندمی

 است. هشد پیشنهاد خرما و شیالت صنایع ها،نخلستان

 به ستند،ه باال تکنولوژی ارازبرخورد صنایع از که نیز اپتیک صنایع و الکترونیک و برق صنایع آمایش مطالعات دیدگاه از

 االب صنایع به است دهش داده تشخیص مناسبی گزینه منطقه این برای کارگاهی عمومی صنایع و بازیافت صنایع عالوه

 است. شده اضافه

 و نفت صنایع تجربه و تمرکز دلیل به آغاجاری و امیدیه هندیجان، ماهشهر، هایشهرستان شامل دوم منطقه برای 

 وابسته صنایع و سازیکشتی صنایع دریا با مجاورت دلیل به و صنایع این توسعه پتروشیمی، و شیمیایی و گاز

 بازار وجود و ر،ماهشه شهرستان در خصوص به صنعتی توسعه باالی سطح دلیل به نینچهم است. شده پیشنهاد

 رد ماهیگیری باالی کزتمر و دریا با مجاورت است. شده پیشنهاد منطقه این برای نیز سازی قطعه صنایع بالقوه،

 یافتباز صنایع است. دهش منجر منطقه این در شیالت صنایع ایجاد پیشنهاد ارائه به نیز هندیجان شهرستان اقتصاد

 است. شده ارائه که بوده منطقه این برای دیگری مناسب گزینه نیز

 به ستند،ه باال تکنولوژی ارازبرخورد صنایع از که نیز اپتیک صنایع و الکترونیک و برق صنایع آمایش مطالعات دیدگاه از

 ت.اس شده اضافه باال صنایع به است شده داده تشخیص مناسبی گزینه منطقه این برای کارگاهی عمومی صنایع عالوه
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 یعصنا و فلزی صنایع هتجرب و تمرکز دلیل به باوی و هویزه سوسنگرد، اهواز، هایشهرستان شامل سوم منطقه برای 

 پتروشیمی و یمیاییش صنایع و گاز و نفت صنایع بالقوه بازار برای سازی قطعه صنایع و پتروشیمی و شیمیایی

 برتر تکنولوژی از مندهرهب نایعص و نیشکر جانبی صنایع و )خرما(، غذایی صنایع توسعه عالوه به است. شده پیشنهاد

 است. شده پیشنهاد

 صنایع توسعه فلزی، ایعصن در ویژه به منطقه این تجربه و صنعتی توسعه باالی سطح دلیل به آمایش مطالعات نظر از

 ی،کشاورز لوازم و التآ ماشین ساخت آن، قطعات یا و خودرو تولید و سازیماشین دقیق، گریریخته آلیاژی، فوالد

 باال هایرشته به اهیکارگ عمومی صنایع و بازیافت صنایع همچنین و اپتیکی و پزشکی و الکترونیک و برق نایعص

 .است شده اضافه

 و صنعت کل دارها دیدگاه از گتوند و شوشتر شوش، اندیمشک، دزفول، هایشهرستان شامل چهارم منطقه برای 

 و برق صنایع ساختمانی، نوین صنایع و معدنی صنایع کشاورزی، تبدیلی صنایع نیشکر، جانبی صنایع معدن

 زیافتبا صنایع و لیاژیآ فوالد کشاورزی، آالت ماشین خودرو، قطعات نیروگاهی، و ای کارخانه قطعات الکترونیک،

 دارد. همخوانی آمایش مطالعات دیدگاه با که است. شده پیشنهاد

 و صنعت کل دارها هفتگل و رامشیر بهبهان، مهرمز،را باغملک، ایذه، هایشهرستان شامل پنجم منطقه برای 

 نی،اختماس نوین نایعص معدنی، صنایع باال، ظرفیت با و اشامیدنیپیشرفته صنایع کشاورزی، تبدیلی صنایع معدن

 طالعاتم دیدگاه با که اندکرده پیشنهاد را بازیافت صنایع و کشاورزی آالت ماشین نیروگاهی، و ای کارخانه قطعات

 دارد. همخوانی آمایش

 به و لبنیات و غذایی یعصنا توسعه استان، شرق شمال در دامپروری موقعیت دلیل به آمایش مطالعات نظر از عالوه به

 برای بازیافت نایعص و کارگاهی عمومی صنایع همراه به را منزل لوازم ساخت و برق صنایع توسعه عمومی دالیل

 .نمایدمی پیشنهاد منطقه این

 صنایع دنمع و صنعت کل اداره اندیکا و اللی مسجدسلیمان، هایشهرستان شامل ششم همنطق برای 

 نوین صنایع ونیک،الکتر و برق صنایع مدرن، سازی قطعه معدنی، صنایع باال، ظرفیت با و پیشرفته شامیدنیآ

 و کارگاهی عمومی عایصن عالوه به دارد. همخوانی آمایش مطالعات دیدگاه با که اندکرده پیشنهاد را ساختمانی

 .شودمی توصیه منطقه این در آمایش مطالعات نظر از نیز بازیافت صنایع

 پیشنهاد را وشیمیپتر دستی پایین صنایع توسعه منطقه این برای تجارت و معدن صنعت، کل ادار همچنین 

 نیست. آمایش مطالعات تأیید مورد که اند داده
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 آمایش مطالعات دیدگاه از اناست صنایع توسعه فضایی هایگیریجهت -پ

 محفوظ شیمیایی بیشتر ودگیآل هرگونه از آلودگی، کنترل ویژه منطقه عنوان به کارون و دز رودخانه حریمالزم است که 

 رگشاه این آب که انسان هایفعالیت کلی طور به و کشاورزی هایفعالیت و صنایع بر نیز ایویژه کنترل و شود داشته

 و ماهشهر بندر همنطق که شد مطرح ششم فصل گزارش در همچنین گردد. معمول نمایندمی لودهآ را استان حیاتی

 رلکنت سوم منطقه نوانع به استان دیگر هایرودخانه تمام حریم و آلودگی ویژه کنترل دوم منطقه عنوان به شادگان

 در خاک(، و )آب رزیکشاو غنی نابعم شوند. محفوظ کنندمی سرایت دست پایین به که بیشتر هایآلودگی از آلودگی

 هایآلودگی از منابع این حفظ و هستند کشاورزی قابلیت دارای عمده طور به جنوب تا شمال از استان غربی منطقه

 آن از گیرینتیجه و ایشآم مطالعات بنیادین اهداف از یکی زیست محیط از حفاظت هدف به توجه با شیمیایی و صنعتی

 عدم کاهش و نیادین،ب هدف دومین عنوان به زیست(، محیط از حفاظت )شامل پایدار توسعهنین همچ است. شده اعالم

 اهمیت و گیرندمی قرار اقتصادی کارآیی یعنی بنیادین هدف نخستین کنار در بنیادین هدف سومین عنوان به اهتعادل

 یا و تضاد در واردیم در اهداف این طبیعی طور به که شد مطرح هاگزارش این در نیست. کمتر دیگری از کدامهیچ

 یا قیبر اهداف این بین ییهمسو حداکثر برقراری آمایش مطالعات وظیفه که شد بیان و گیرندمی قرار یکدیگر با رقابت

 جلیت مناطق به هاعالیتف بهینه(، نگوییم )اگر مناسب تخصیص در هرچیز از بیشتر وظیفه این باشد.می متضاد بعضاً

 فعالیت. هر برای مناسب فضای یافتن و منطقه هر برای مناسب فعالیت افتنی یابد.می

 آب سرشار منابع است. رسیده محیطی منابع و محیط با فعالیت انطباق بدیهی نتیجه به آمایش مطالعات باال چارچوب در

 در  غنی چندان نه خاک و آب منابع یابد. توسعه و شود، داده اختصاص کشاورزی فعالیت به باید استان غرب در خاک و

 با منطبق که صنایعی یابد. توسعه و گیرد قرار حفاظت مورد استان(، غربی نیمه با مقایسه )در استان شرقی نیمه

 یابند. توسعه و شوند حمایت دارند محیط با طبیعی انطباق و هستند شیالت دامداری، ،کشاورزی دیرینه هایفعالیت

 )شامل آن پسین صنایع و شیالت(، و دامپروری ،کشاورزی آالتماشین و ادوات یدتول )شامل کشاورزی پیشین صنایع

 یابد. توسعه شیالت و دامپروری کشاورزی، یهافعالیت محیط در جانبی(، صنایع و بندیبسته غذایی، محصوالت فراوری

 در صنعتی توسعه سابقه به توجه با برتر، تکنولوژی دارای دیگر صنایع و خودروسازی سازی، قطعه فوالد، صنایع

 و بهبهان ماهشهر، آبادان، خرمشهر، اهواز، مانند استان جنوبی مناطق در آمایش مطالعات نظر )از مناسب هایمکان

 صنایع شد مشاهده شهرستانی هایحساب گزارش در شوند. مستقر هستند تریقوی صنعتی پیشینه دارای که آغاجاری

 افزوده ارزش تغییرات و است نکرده برقرار قوی پیوند استان اقتصاد با استان یمیپتروش و شیمیایی و گاز و نفت عظیم

 ملی صنایع عموم طور به واحدها این زیرا ندارد، استان اقتصاد بر چندانی تا یر گاز و نفت بخش خصوص به و صنایع این

 و مرکزی دفاتر حساب به یا و دشومی واریز کشور خزانه به یا معموالٌ هاآن فعالیت از حاصل درآمد که هستند

 طریق از صنعتی یهافعالیت این با استان اقتصاد اعتنای قابل پیوند تنها یابدمی انتقال تخصصی مادر هایشرکت
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 مصرف - درآمد چرخه به آن از بخشی انتقال و دستمزد و حقوق دریافت طریق از ،هاشهرستان و استان در هاآن اشتغال

 گاز و نفت صنعتی واحدهای برای سازی قطعه صنایع توسعه با تواندمی پیوند این شود.می برقرار بعیت اشتغال و تولید -

 از بخشی اگر که است آن حقیقت یابد. بیشتری استحکام هانیروگاه و فوالد صنایع و پتروشیمی و شیمیایی صنایع و

 درآمد و اشتغال افزوده، ارزش شود تامین تاناس صنعتی تولیدات از گفته پیش صنعتی هایفعالیت نیاز مورد قطعات

 قانونی هایزمینه .یافت خواهد ارتقا استان صنعتی تخصص ترمهم آن از و شد خواهد متحول بسیار محل این از استان

 با و فرصت این از استفاده با .دارد وجود کشور داخل بازار از خود لوازم و قطعات تامین به واحدها این کردن ملزم در

 هم و استان نیازهای تامین برای هم استان در سازی قطعه صنایع توسعه فلزی، صنایع زمینه در استان دانش به توجه

 وسایل تولید صنایع الکترونیک، و برق صنایع بود. خواهد موجه بسیار استان جنوبی منطقه سه در خودرو صنایع برای

 قرار ها نابرابری کاهش و صنعتی توسعه خدمت در مختلف یهامکان در تریوسیع طیف در نیز آن مشابه و خانگی

 کانی محصوالت سازی، پنجره و درب )مانند هستند هاشهرستان همه نیاز مورد که کارگاهی عمومی صنایع گیرند.

 مددرآ و تولید افزایش بر عالوه تا شوند مستقر هاشهرستان همه در ...(، موزائیک و سنگ و آهک و گچ مانند ساختمانی

 .یابد کاهش نیز حمل هزینه هاتعادل عدم کاهش و

 با تمجاور و سابقه دلیل به رودمی انتظار طبیعی طور به گاز و نفت صنایع و پتروشیمی و شیمیایی صنایع مورد در اما

 میل ریآغاجا و هفتگل و هامیدی و ماهشهر خرمشهر،-آبادان اهواز، سمت به صنایع این توسعه نیاز مورد اولیه منابع

 این توسعه تجارت و معدن صنعت، کل اداره شودمی مشاهده 4-2 جدول در که طور همان و شود توصیه یا و نماید

 باشد.نمی آمایش مطالعات تائید مورد که است نموده پیشنهاد منطقه 6 هر در را صنایع

 فتنگر نظر در بدون و د،موجو دهایواح با همجواری از حاصل فواید و منابع با همجواری استدالل اساس بر است بدیهی

 دخواه جاذبه همسان یعصنا و منابع جوار در استان جنوبی مناطق در خصوص به واحدها این توسعه ها،محدودیت سایر

 - آبادان اهواز، رد خصوص )به است کرده مستقر مناطق همین در را صنایع این درستی به اولیه کشش همین داشت.

 تخریب شدت به را یستز محیط مناطق این در صنایع این باالی بسیار تمرکز حاضر حال در اام ماهشهر(،. و خرمشهر

 ندارد. وجود مناطق این در صنایع این بیشتر توسعه برای جایی و است کرده

 مناطق بندیپهنه اساس بر استان تر شمالی مناطق در دست این از جدید صنایع احدا  پیشنهاد شرایط این در

 آلودگی خطر نیز (،8 )منطقه ملکباغ ایذه، و (7 )منطقه اندیکا و اللی (،4 منطقه ) اندیمشک و دزفول مانند یریزنامهبر

 کشاورزی هایفعالیت بین نسبی گزینی جدایی یک که حاضر حال در کرد. خواهد تهدید شدیدتر بسیار را زیست محیط

 معنی این به دارد، وجود پتروشیمی و شیمیایی و گاز و نفت صنایع با کشاورزی هایفعالیت بین خصوص به و صنعتی و

 قرار استان شمال خاک و آب ارزشمند ضیارا بر و جنوب(، به شمال )از آب مسیر بر و دست باال در صنایع این که
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 این شوند احدا  دست باال در صنایع گونهاین اگر حال ،هستیم مواجه آن از ناشی تهدید و شدید آلودگی با اندنگرفته

 شد. خواهد شدیدتر بسیار خاک و آب منابع و زیست محیط تخریب و تهدید

 و شیمیایی صنایع نوع از جدید صنعتی واحدهای هرگونه احدا  از اجتناب آمایش مطالعات پیشنهاد اساس این بر

 طقمنا در باشد. می خاک و آب منابع ساختن آلوده دلیل به استان شمالی نیمه در باالدست در گاز و نفت و پتروشیمی

 ویژه همنطق در گرفتن قرار لتع به و واحدها این زیاد تراکم دلیل به نیز اهواز و ماهشهر تا آبادان منطقه نیز جنوبی

 منطقه دو در دیجانهن شهرستان در صنایع این جدید واحدهای احدا  اساس این بر نیست. صالح به آلودگی کنترل

 زیکشاور قابل اراضی به تبدیل برای مناسب غیر اراضی بر که دریا، از مناسب هفاصل رعایت با ،هندیجان غرب و شرق

 این مرکز به آن از ترمهم و دارد دسترسی هازیرساخت سایر و بندر راه، گاز، ،برق آب، زیربنایی های شبکه به و است

 شنهادپی دارد دسترسی اسبیمن لهفاص در بوشهر استان گاز منابع و خوزستان استان در ماهشهر و آبادان اهواز، صنایع

 شود.می

 آمایش مطالعات از منتج نظرات و دستگاه نظرات مقایسه ششگانه، مناطق برای پیشنهادی صنایع-4-2جدول

 شادگان و خرمشهر آبادان، آمایش(2منطقه )1 منطقه

 دستگاه پیشنهاد

 فلازات  تولیاد  کر،نیشا  جاانبی  صانایع  خرما، وجانبی بندی بسته ،صنایع شیالتی صنایع وابسته، صنایع و سازی کشتی

 آلیاژی، فوالد گاز، و نفت صنایع مدرن سازی قطعه ،فورجینگ،برتر فناوری با صنعتی کاالی ی،اژمونت صنایع اساسی،

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

 آمایش مطالعات پیشنهاد

 صانعتی  کاالی گاز، و تنف صنایع برای سازی قطعه آلیاژی، فوالد اسی،اس فلزات تولید شیالت(،  )خرما، غذایی صنایع

 مونتاژ، صنایع وابسته، صنایع و سازی کشتی ،برتر فناوری با

+ 

 کارگاهی عمومی صنایع بازیافت، صنایع اپتیک، صنایع خانگی، الکتریکی لوازم تولید الکترونیک، و برق صنایع

 دستی(، پایین شیمیایی)باالدستی، و روشیمیتپ عصنای * آمایش مطالعات نظر از محدودیت

 آغاجاری و امیدیه هندیجان، ماهشهر، آمایش( 5و  3منطقه )2 منطقه

 دستگاه پیشنهاد

 وگااز،  نفات  و ای کارخاناه  مدرن سازی قطعه ساختمانی، نوین ،صنایع شیالتی صنایع ، وابسته صنایع و سازی کشتی

 بازیافت صنایع

 دستی(، پایین دستی، یمیایی)باالش و پثروشیمی صنایع *

 آمایش مطالعات پیشنهاد

 وابسته، یعصنا و سازی کشتی گاز، و نفت صنایع برای سازی قطعه ساختمانی، صنایع )شیالت(، غذایی صنایع

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

+ 

 کارگاهی عمومی عصنای بازیافت، صنایع اپتیک، صنایع الکترونیک و برق صنایع

 دستی(، پایین دستی، شیمیایی)باال و پثروشیمی صنایع * آمایش مطالعات نظر از محدودیت

 باوی و هویزه سوسنگرد، اهواز، آمایش( 9و  1منطقه ) 3 منطقه

 دستگاه پیشنهاد
 برتر یفناور با صنعتی کاالی ،مدرن سازی قطعه خرما، وجانبی بندی بسته صنایع نیشکر، جانبی صنایع

 وگاز، نفت صنایع *

 آمایش مطالعات پیشنهاد
 برتر، یفناور با صنعتی کاالی مدرن، سازی قطعه نیشکر، جانبی صنایع و نیشکر(، و غذایی)خرما صنایع

+ 
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 آمایش مطالعات از منتج نظرات و دستگاه نظرات مقایسه ششگانه، مناطق برای پیشنهادی صنایع-4-2جدول

 صانایع  شااورزی، ک لاوازم  و آالت ماشاین  ساخت خودرو، قطعات تولید و سازیماشین دقیق، گریریخته آلیاژی، فوالد

 اپتیکی، و پزشکی ک،الکترونی و برق

 کارگاهی عمومی صنایع بازیافت، صنایع

 وگاز، نفت صنایع * آمایش مطالعات نظر از محدودیت

 گتوند و شوشتر شوش، اندیمشک، دزفول، آمایش(4)منطقه  4 منطقه

 دستگاه پیشنهاد

 تبادیلی  صانایع  مانی،سااخت  نوین صنایع الکترونیک، و برق ،صنایعبرتر فناوری با صنعتی کاالی نیشکر، جانبی صنایع

 ،آلیااژی  فاوالد  کشااورزی،  آالت ماشاین  خاودرو،  قطعات نیروگاهی، و ای کارخانه قطعات معدنی، صنایع کشاورزی،

 بازیافت صنایع

 پتروشیمی، دستی پایین صنایع *

 آمایش مطالعات پیشنهاد
 فنااوری  باا  نوین نایعص فلزی، صنایع ی،ساختمان و معدنی صنایع کشاورزی، تبدیلی صنایع انواع نیشکر، جانبی صنایع

 بازیافت و شاورزیک آالت ماشین خودرو، قطعات تولید نیروگاهی، و ایکارخانه قطعات الکترونیک، و برق برتر،

 پتروشیمی، دستی پایین صنایع * آمایش مطالعات نظر از محدودیت

 هفتگل و امشیرر بهبهان، رامهرمز، باغملک، ایذه، آمایش( 8و  6)منطقه  5 منطقه

 دستگاه پیشنهاد

 قطعاات  سااختمانی،  ینناو  صنایع معدنی، صنایع باال(، ظرفیت با و شامیدنی)پیشرفتهآ صنایع کشاورزی، تبدیلی صنایع

 بازیافت صنایع کشاورزی، آالت ماشین نیروگاهی، و ایارخانهک

 پتروشیمی، دستی پایین صنایع *

 آمایش مطالعات پیشنهاد

 کشااورزی،  آالت شاین ما نیروگاهی، و ایکارخانه قطعات ساختمانی، معدنی، صنایع غذایی، و شاورزیک تبدیلی صنایع

 بازیافت

+ 

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

 پتروشیمی، دستی پایین صنایع * آمایش مطالعات نظر از محدودیت

 اندیکا و اللی لیمان،س مسجد آمایش(  7)منطقه 6 منطقه

 دستگاه پیشنهاد

 ناوین  صانایع  کترونیاک، ال و برق صنایع مدرن، سازیقطعه معدنی، صنایع باال(، ظرفیت با و شامیدنی)پیشرفتهآ صنایع

 ساختمانی

 وگاز، نفت صنایع پتروشیمی، دستی پایین صنایع  *

 آمایش مطالعات پیشنهاد

 گاز، و نفت برای سازی قطعه لکترونیک،ا و برق ساختمانی، معدنی، غذایی، صنایع

+ 

 کارگاهی عمومی صنایع بازیافت،

 وگاز، نفت صنایع پتروشیمی، دستی پایین صنایع  * آمایش مطالعات نظر از محدودیت

 حاضر مطالعات و 1392 سال خوزستان، استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره مأخذ:
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 صنعت توسعه در خوزستان استان صنعتی یهاشهرك شركت هایفعالیت و نقش و جایگاه -ت

 گیردمی بر در را اجرایی و مدیریتی مسایل از وسیعی طیف و است گسترده بسیار استان صنعتی هایشهرک شرکت نقش

 آمایش با که استان صنعتی توسعه در شرکت این نقش ترینمهم بین، این از اما .1است آمده بند این نویس زیر در که

 و هاشهرک ایجاد زیرا .است تخصصی و عمومی صنعتی هایناحیه و هاشهرک مکان تعیین ، دارد نزدیکی ربسیا پیوند

 نماید.می فراهم را شوندمی احدا  واحدها این که هاییمکان در صنعت توسعه برای الزم زمینه صنعتی هایناحیه

 در شد خواهند مستقر آن در که واحدهایی تعداد و ندازها و نوع بینیپیش و ناحیه یا و شهرک نوع و مکان تعیین بنابراین

 ت.اس نزدیک آمایشی ریزیبرنامه به بسیار ریزیبرنامه مرحله

 برق، ،خانهتصفیه ضالب،فا )آب، زیربنایی امکانات کردن فراهم در پیگیری و هماهنگی و صنعتی ناحیه و شهرک احدا 

 دهد.می تشکیل را اجرایی مرحله وظایف اهم نیز امکانات این کننده نهایتامیدستگاه طریق از ارتباطات(، ،راه ز،گا

 دستگاه دو هر اینجا در که است صنعتی هایناحیه و هاشهرک این به صنعتی واحدهای جذب بعدی گام اجرا، مرحله در

 جذب و دایتیه نقش یکدیگر کنار در استان صنعتی نواحی و هاشهرک شرکت و تجارت و معدن صنعت، کل اداره

 نمایند.می اایف هاراسامانه این به گذارانسرمایه

 از ویژه حمایت ،هاشرکت به ایمشاوره فنی، آموزشی، هایجمایت انواع به توانمی شرکت این اجرایی هاینقش دیگر از

 شناسایی و یصنعت هایخوشه توسعه برنامه اجرای و  استان متوسط و کوچک صنایع سازی توانمند و افزاری نرم توسعه

 معرفی اعتباری، و فنی هایکمک طرح قالب در تسهیالت اعطای و وکار کسب نقشه ویندت و صنعتی هایتجمع

 واحدهای از حمایت و نامه ضمانت اخذ جهت کوچک صنایع گذاری سرمایه ضمانت صندوق به صنعتی واحدهای

                                                 
 ست از:ا عبارتهای صنعتی شهرکموضوع فعالیت شرکت  -1

مان صانایع  باا رعایات مفااد اساسانامه سااز     های صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیربنایی در هر شاهرک  احداث شهرک -الف

 های صنعتی ایران .کوچک و شهرک

از جهات   های صنعتی را در یاک روناد خاودگردان   انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی،استفاده مطلوب از امکانات شهرک -ب

 مالی فراهم نماید.

وساط ساازمان   مالی، فنای، خادماتی و بازرگاانی ت   انجام کلیه اقدامات که برای هماهنگی اداری امور شهرک صنعتی از جهت  -ج

 گردد.های صنعتی ایران مشخص و ابالغ میصنایع کوچک و شهرک

اث واحادهای  تملک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین و منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی باه داوحلباان احاد    -د

 .  باشد(برداری میبهرهصنعتی مجاز)انتقال قطعی اراضی موکول به ارائه پروانه 

هاای  راه اراضی شاهرک و ایجااد شابکه    تسطیح تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، فاضالب،-ها

 ه.های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، انبار و غیراصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان

 ص داده شود.که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک الزم تشخی هاییمشارکت در سایر شرکت -و
 



 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 نیاز با مطابق اجرایی های پروژه و تسهیالت قالب در ساختارصنایع و نوسازی یافته تخصیص اعتبار از استفاده با صنعتی

 کرد. اشاره استان صنعتی واحدهای

 و هازیرساخت تکمیل و دهندمی پوشش را استان پهنه تمام تقریباً استان شده ریزیبرنامه صنعتی هایناحیه و هاشهرک

 د.کر خواهد تکمیل را هاسامانه این در صنعتی واحدهای احدا  برای بیشتر گذارانسرمایه جذب

 استان صنعتی هایخوشه و صنعتی هایناحیه ،هاشهرك -ث

 و صنعتی نواحی و هاشهرک ضعیتو از ایخالصه صنعتی، های شهرک شرکت اطالعات اساس بر بند، این در

 :شودمی ارائه استان صنعتی هایخوشه

 باشد.می مصوب صنعتی حیهنا 37 و صنعتی شهرک 33 دارای 1395 سال پایان تا خوزستان استان 

 است زیر شرح به استان صنعتی نواحی و هاشهرک در موجود تخصصصی هایسایت: 

 آبادان، التیش و ییایدر عیصنا صنعتی شهرک (1

 اهواز 5 شماره صنعتی شهرک در واقع خودرو اسقاط صنایع جهت اختصاصی سایت (2

 اهواز 5 شماره صنعتی شهرک در واقع پیشرفته صنایع جهت اختصاصی سایت (3

 خرمشهر دریایی صنایع صنعتی ناحیه (4

 هندیجان دریایی صنایع صنعتی ناحیه (5

 اندیمشک معدنی صنایع صنعتی ناحیه (6

 دریایی عصنای صنعتی ناحیه و خرمشهر صنعتی شهرک آبادان، صنعتی شهرک شامل صنعتی سایت 3 تعداد 

 هستند. واقع اروند تجاری آزد مناطق در خرمشهر

 واقع عراق شورک با مرزی نقاط در چذابه صنعتی ناحیه و شلمچه صنعتی شهرک شامل تیصنع سایت 2 تعداد و 

 اند. گردیده

 شهرک شش یجادا برنامه همچنین و نهم دولت سفر سوم دور مصوبات از پتروشیمی جدید شهرک شش عالوه به 

 دارد. قرار استان صنعتی هایشهرک شرکت هایبرنامه جز غذایی شهرک یک و معدنی

 تان،خوزس استان صنعتی هایشهرک شرکت پیشنهاد اساس بر پتروشیمی تخصصی شهرک شش اجرای نمکا 

 هندیجان. و خرمشهر آبادان، اهواز، امام، بندر ماهشهر، بندر از است عبارت

 آبزی خوشه پوشاک، خوشه خرما، خوشه پتروشیمی، و گاز نفت، خوشه) صنعتی خوشه 10 دارای خوزستان استان 

 خوشه دستباف، فرش خوشه صیادی، و صید خوشه پالستیک، و پلیمر خوشه کشاورزی، ادوات هخوش پروری،

 خوشه جمله از و آنها از خوشه 3 برای ای توسعه برنامه که باشد می ( نیشکر جانبی صنایع خوشه داری، گاومیش

 است. شده نجاما پروری آبزی صنعتی خوشه و پوشاک صنعتی خوشه پتروشیمی، و گاز نفت، تجهیزات صنعتی
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 پروانه دارای واحد 36 تعداد، این از که باشند می فعال تولیدی واحد 45 بر مشتمل خوزستان کشاورزی ادوات خوشه

 مشاغلی کسب پروانه تحت یا و مجوز بدون مابقی و بوده خوزستان تجارت و معدن صنعت، سازمان از برداری بهره

 برداری بهره پروانه دارای واحدهای کل مجموع از باشند.می غولمش کشاورزی ادوات تولید به تراشکاری همچون

 و خرد مقیاس در کارگاهها اغلب اندازه باشند. می مستقر دزفول شهرستان نواحی سایر و شهرکها در واحد 18 تعداد

 باشند.می نفر 10 باالی اشتغال ظرفیت دارای شرکت 11 فقط و باشدمی کوچک

(1395  سال پایان كشور)تا و استان عتیصن های خوشه وضعیت-5-2جدول   

 استان نام
 های خوشه تعداد

  شده شناسایی 

  های پروژه تعداد
  خوشه توسعه سنجی امکان

  ای خوشه توسعه  های پروژه تعداد
 اجرا حال در

 های پروژه تعداد
 ای خوشه توسعه

 یافته خاتمه  اجرا دست در یافته خاتمه
 مطالعه مرحله در

 شناختی
 سازی پیاده رمرحلهد

 4 2 0 4 0 10 خوزستان

 74 38 6 156 2 396 کشور

 5.4 5.3 - 2.5 - 2.5 استان)درصد( سهم

 1395- خوزستان استان صنعتی شهركهای شركت مأخذ:

 

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

 ها خوشه تعداد شرح
 و کسب واحدهای تعداد

 کار
 اشتغال میزان

 توسعه های پروژه تعداد
 انجام حال در ای خوشه

 توسعه های پروژه تعداد
 یافته خاتمه ای خوشه

 58 29 2654282 327118 398 کشور

 3 1 29470 6663 10 خوزستان استان

 1395- خوزستان استان صنعتی شهركهای شركت مأخذ:

 فعالیت تفکیک به یصنعت نواحی و شهركها در مستقر صنعتی واحدهای

 ، فلزی ، شیمیایی ، زیسلول ، نساجی  ، غذایی  فعالیت 8قالب در صنعتی، نواحی و شهرکها در واقع صنعتی واحدهای

 شوند. می بندی تقسیم الکترونیک و برق و خدمات ، فلزی غیر کانی

 بیشترین فعالیت:، عمده هایگروه تفکیک به صنعتی های شهرك در مستقر صنعتی واحدهای (الف

 صنعتی واحدهای نآ از بعد باشد. می درصد 32 با فلزی محصوالت زمینه در استان صنعتی واحدهای فعالیت سهم

 سهم دارند.کمترین رارق بعدی  جایگاه در درصدی، 17 و 22 سهم با ترتیب به غذایی و شیمیایی محصوالت به مربوط

  باشند. می درصد 1.6 با جینسا  های فعالیت صنعتی، های شهرک در  موجود فعالیت

 هر ازاء به تغالاش  سرانه که دهد می نشان صنعتی های شهرک در  مستقر صنعتی واحدهای اشتغال وضعیت بررسی

  باشد. می نفر 17 معادل  استان در فعال صنعتی واحد
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 سهم بیشترین :فعالیت  عمده های گروه تفکیک به صنعتی نواحی در مستقر صنعتی واحدهای ب(

 به فلزی، محصوالت یتفعال از بعد باشد. می درصد 45  سهم با  فلزی محصوالت زمینه  در صنعتی واحدهای عالیتف

 واحدهای فعالیت سهم ینبیشتر بعدی رتبه  در  فعالیت درصد 14 و 18 سهم با شیمیایی و  غذایی  فعالیتهای ترتیب

 با  قبر و خدمات  های یتفعال صنعتی، نواحی در  موجود فعالیت سهم کمترین دارند. قرار استان صنعتی نواحی صنعتی

  باشند. می درصد 1.56

 می فعال صنعتی واحد ره ازاء به نفری  11 اشتغال سرانه دهنده نشان صنعتی نواحی صنعتی واحدهای اشتغال وضعیت 

 باشد.

 1395 سال در عتصن نوع برحسب صنعتی نواحی و شهركها در رسیده برداری بهره به واحدهای-7-2 جدول

 استان

  صنعتی نواحی و شهرکها در رسیده برداری بهره به واحدهای تعداد

 و غذایی
  آشامیدنی

 فلزی شیمیایی سلولزی نساجی
 کانی

 غیرفلزی
 خدمات

 و برق
 الکترونیک

 جمع

 1176 30 75 153 371 259 65 19 204 صنعتی شهرکهای صنعتی واحدهای

 65 1 1 8 29 9 3 2 12  صنعتی نواحی صنعتی واحدهای

 1241 31 76 161 400 268 68 21 216 خوزستان

 39385 1393 2177 4592 10815 8888 2871 2121 6628 کشور جمع

 3.15 2.23 3.49 3.51 3.70 3.02 2.37 0.99 3.26 استان سهم

 12 14 9 9 7 12 19 20 11 استان رتبه

 خوزستان صنعتی شهركهای شركت كوچک صنایع معاونت ماخذ:

 صنعتی نواحی و هاشهرك تسهیالت 

 اساتان  صانعتی  احیناو  و شاهرکها  درصاد  70 بعبارتی باشندمی مناسب زیربنایی امکانات دارای استان نواحی و شهرکها

  باشند.می گاز دارای درصد 81 و برق دارای درصد 73 آب، دارای خوزستان

 محیطی زیست های پروژه نظراز استان كل صنعتی نواحی و شهركها وضعیت  -8-2جدول

 موضوع
  واحد

 سنجش
 95 سال 94 سال

 رشد

 )درصد(

 14.3 8 7 خانه تصفیه برداری بهره حال در فاضالب های خانه تصفیه

 16.7 7 6 ناحیه و شهرک برداری بهره حال در فاضالب خانه تصفیه دارای صنعتی نواحی و شهرکها

 -25 3 4 ناحیه و شهرک ساخت* دست در فاضالب های خانه تصفیه

 7.7 56 52 درصد رسیده برداری بهره به واحدهای به خانه تصفیه  پوشش تحت واحدهای نسبت

 0.0 26 26 ناحیه و شهرک فاضالب شبکه

 0.0 52 52 ناحیه و شهرک محیطی زیست ارزیابی های پروژه

 - 0 0 سیستم فاضالب هایخانهتصفیه در 14001 ایزو سیستم استقرار

 0.0 10 10 ناحیه و شهرک نشانی آتش ایستگاههای دتعدا
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 موضوع
  واحد

 سنجش
 95 سال 94 سال

 رشد

 )درصد(

 33.3 8 6 ماشین نشانی آتش های ماشین تعداد

 تجارت و معدن صنعت، سازمان آمار اداره و برنامه و طرح معاونت : ماخذ

 صنعتی نواحی و شهركها زیربنایی امکانات  -9-2جدول

 استان نام
 زیربنایی امکانات دارای صنعتی نواحی و شهركها تعداد

 آب میزان

 فازهای )برای  

 عملیاتی(

   برق میزان

 فازهای )برای

 عملیاتی(

 شده تامین نیاز مورد شده تامین نیاز مورد ثابت تلفن  گاز برق آب

 461 603 1551 2357 46 32 57 51 خوزستان

 8088 17347 14460 29135 713 560 806 779 کشور جمع

 5.7 3.48 10.73 8.09 6.45 5.71 7.07 6.55 استان سهم

 4 10 1 1 3 4 2 3 استان رتبه

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

 هاپروگرام عنوان

 یهاشهرک رکتش و تجارت و معدن صنعت، کل اداره سازمان دو توسط اصلی هایپروگرام شد بیان آنچه اساس بر

 صنعت وسعهت برای الزم هایزیرساخت کردن فراهم صنعتی هایشهرک شرکت نقش گیرد.می ورتص استان صنعتی

 تمام کردن فراهم )شامل صنعتی نواحی و هاشهرک اندازیراه و توسعه ایجاد، طریق از استان مختلف طقمنا در

 جذب سازمان این دیگر مهم نقش ...(،است و ارتباطات ،فاضالب انرژی، برق، راه،آب، هایشبکه قبیل از هازیرساخت

 کل اداره نقش .است صنعتی نواحی و هاشهرک این در صنعتی واحدهای ایجاد در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش

 و استان پهنه در فمختل صنایع توسعه هدایت جمله از و مربوط امور عالیه مدیریت استان تجارت و معدن صنعت،

 و صنعتی واحدهای اندازیراه و احدا  مجوز اعطای طریق از صنعتی نواحی و هاشهرک به صنعتی واحدهای هدایت

 .است گذاریسرمایه هایمشوق از مندیبهره و وام دریافت برای واحدها این هدایت

 اجرایی: هایپروگرام عنوان

 یمعدن و یصنعت یساختها ریز  

 دار تاولوی هایپروژه و هاطرح عنوان

 ناحیه( 10شهرک، 20)یصنعت ینواح و شهرکها ساخت ریز نیتام طرح -
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 زیست محیط از حفاظت و نظارت توسعه -2-5-1-6

 هاپروگرام عنوان

  زیستی تنوع و طبیعت از ظتاحف برنامه (1

  پسماندها و هاآالینده مدیریت برنامه (2

 داراولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 پسماندها و هاآالینده مدیریت برنامه  

 آب، هوا، خاک( یندگیآال یششبکه پا یلها)تکم یندهپسماند و کاهش آال یریتحرا مد-

 برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی 

 از مناحق تحت کنترل یدارپا یوبهره بردار ی،حفاظتسامانده  -

 

 ایجاده شبکه توسعه -2-5-1-7

 هاپروگرام عنوان

 این رد .است شده طاتتوجهارتبا نوع فعالیتو و تزیس مراکز و قلمروها فضایی ساختار اصلیبه ایهجاده شبکه طراحی در

 ینب و استانی درون وششپ بر عالوه محورها این هستند. ملی عملکرد دارای محورها از بعضی که است شده توجه رابطه

 سمت به دزفول - اهواز -خمینی امام بندر محور مانند دارند هااستان سایر با استان پیوند در مهمی نقش شهرستانی

 رکزم به خمینی امام ندرب طریق از کشور المللیبین ارتباط واقع در مسیر، هایشهرستان از گذر بر عالوه که تهران

 نماید.می برقرار را کشور

 دزفول به زاهوا از ادامه در و ازاهو به خرمشهر و آبادان از و اهواز به خمینی امام بندر از شمال، به جنوب فعلی محور 

 با اکنون هم از اناست شمالی هایقسمت در که است استان محور ترینترافیک پر کشور مرکز و لرستان استان و

 رکود شرایط علت به حاضر حال در که است حالی در این است. روبرو ایجاده خدمت سطح افت و ترافیک تراکم

 فقا تا خمینی امام ندرب که آنجا از است. یافته اهشک نیز کشور واردات کشور، ارزی درآمدهای کاهش و اقتصادی

 هدخوا ایفا المللیبین تتجار را خود ملی نقش  دورتر هایآینده تا بینیپیش قابل روندهای اساس بر و آمایش طرح

 نبود و جنوب ساحلی مناطق گردی بندر هر با مقایسه در تهران به بندر این فاصله ترینکوتاه بودن دارا با زیرا کرد

 افزایش کشور یخارج تجارت در آن نقش رودمی انتظار منطقی طور به جنوب، ساحلی مناطق در دیگری گزینه

 یازن به پاسخگویی برای هخط چهار عریض بزرگراه به آن تبدیل و تکمیل و محور این ظرفیت توسعه این بنابر .یابد

 است. توجیه قابل ملی
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  محور یک زفولد - گتوند - اللی - مسجدسلیمان -هفتگل - رامهرمز - رامشیر - ماهشهر بندر مسیر احدا 

 دزفول به را هرماهش بندر شمال، - جنوب گفته پیش مسیر بر عالوه که دهدمی شکل را شمال به جنوب جدید

 رمحو این .نمایدمی یعتوز جدید پیشنهادی محور و قبلی محور بین را یادشده محور ترافیک بار و نمایدمی متصل

 شهری توسعه کانون 4 محور این بلکه است، نشده پیشنهاد ملی کارکرد با شمال جنوب محور یک عنوان به تنها

 وسعهت کانون ااتصال مینهز عالوه به نماید. می متصل یکدیگر به را دزفول و سلیمان مسجد رامهرمز، ماهشهر،بندر

 تقویت برای ایجاده شبکه توسعه بخش تریندیکلی محور این شود.می فراهم نیز محور این به بهبهان شهری

 است. همنطق این شهری توسعه هایکانون ارتباط برقراری و استان شرق شمال و شرق منطقه اقتصاد

 دلیل به اهواز و سوسنگرد به شوش از گذر با غرب مرزی نوار در ارتباط گسترش برای پیشنهادی دیگر محور 

 شده طراحی آن ونیپیرام مناطق و غرب مرزی نوار در ارتباط تقویت و دسوسنگر شهری توسعه کانون از حمایت

 تسهیل دلیل به تربیش غرب مرزی نوار حاشیه در خرمشهر سمت به هویزه و سوسنگرد از محور این ادامه است.

 دالیل به مرزی نوارهای حاشیه در هاهرا توسعه آنکه ضمن است، شده طراحی جنگ هاییادمان به دسترسی

 است. توصیه قابل نیز اعیدف

 از زنی بوشهر به ادامه رد و هندیجان تا ماهشهر بندر خمینی، امام بندر به آبادان و خرمشهر از فارس خلیج محور 

 ساحلی نقاط دادن اطارتب  برای ملی نیاز یک نخست درجه در محور این به نیاز است. ساحلی محورهای ترینمهم

 وشهرب بندر و خمینی امام بندر بین انتقال و نقل جهت در عالوه به باشد.می متصل یکدیگر به فارس خلیج کناره در

 خواهد نقش بوشهر و خوزستان خیز گاز و خیز نفت استان دو پتروشیمی و شیمیایی صنایع بین ارتباط تسهیل و

 داشت.

 می برقرار را عراق شورک و همجوار هایاستان با خوزستان استان بین ارتباط پیشنهادی، محورهای از دیگر دسته-

 بویر و کهگیلویه ایالم، ایهاستان با ارتباط و اللی طریق از لرستان استان با خوزستان استان بین ارتباط نماید.

 طراحی هااستان این هب کاال نقل و حمل ارتباطات گسترش دلیل به تنها اصفهان و بختیاری و چهارمحال و احمد

 متعددی گزینه رهایمسی به دفاعی توان تقویت برای مرزی هایاستان داد نشان تحمیلی جنگ تجربه است. نشده

 تاناس با دهدز و ملکغبا ایذه، هایشهرستان ارتباط محورهای که هرچند هستند. نیازمند مرکز با ارتباط برای

 نایمب بر بوشهر ستانا با امیدیه و بهبهان رامهرمز، رامشیر، شهرستان ارتباط و بختیاری چهارمحال و اصفهان

 هایناستا با ارتباط بر عالوه پیشنهادی محورهای از دسته این در است. قوی بسیار نیز اکنون هم تجاری مبادالت

 ارتباط دلیل به اضرح حال در نیز شلمچه طریق از همچنین و چذابه طریق از عراق کشور با ارتباط گفته، پیش

 است. شده توصیه تجاری
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 یا شهری توسعه ایهکانون ارتباط شامل استان، درونی مناطق ارتباط به کمک برای ورهامح از دیگر دسته یک 

 دیگر پیرامونی رهایشه با شهری توسعه هایکانون بین ارتباط یا و  استان مرکز به هاشهرستان مراکز سایر

 است. شده طراحی

 ًو هوازا گذر کنار مانند نداشده پیشنهاد و حیطرا ترافیک تراکم کاهش منظور به تنها محورها از دیگری دسته نهایتا 

 در و مایدنمی ایفا را اهواز اب خوزستان شرقی هایاستان همه با ارتباط در شریانی نقش که مشراگه راهیسه -اهواز محور

 شود. تقویت باید نیز محور این هااستان این به ارتباط توسعه با نتیجه

 رد و اندشده طراحی یانهم دارای عریض اصلی راه یا عریض خطه چهار بزرگراه وعن از باال در شده یاد محورهای کلیه

 و فرعی هایراه ندارداستا تقویت و تبدیل از هاراه این از بخشی شد. خواهند معرفی جزئیات در هریک بعدی بخش

 شد. خواهند ایجاد باالتر درجه به موجود معمولی اصلی

 باشد:می زیر شرح به 1404 سال افق تا ایجاده بکهش توسعه اصلی هایپروگرام عناوین

 ملی فرا كاركرد دارای محورهای توسعه 

 ملی كاركرد دارای محورهای توسعه 

 استانی بین كاركرد دارای محورهای توسعه 

 استانی درون كاركرد دارای محورهای توسعه 

 باشد:می زیر انواع از جاده احدا  و توسعه شامل که

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

 داراولویت هایپروژه و هاطرح عنوان 

 توسعه هایپروژه و هاطرح یهااولویت شد، تشریح باال در که ارتباطی مختلف سطوح متفاوت کارکردهای به توجه با

 شود:می پیشنهاد زیر شرح به ایجاده شبکه

 عراق كشور با ارتباطی محورهای فراملی: ارتباط گروه در

 عراق کشور سمت به چذابه - دزفول محور توسعه -

 عراق کشور سمت به شلمچه - آبادان محور توسعه -

 استان شمال به جنوب اصلی محور ملی: ارتباط گروه در

 اهواز به ماهشهر بندر -امام بندر محور توسعه -

 اهواز به خرمشهر آبادان، محور توسعه -

 لرستان استان با خوزستان استان مرز تا آن ادامه و دزفول به اهواز محور توسعه -

 همجوار هایاستان به خوزستان استان ارتباطی محورهای استانی: فرا ارتباط گروه در
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 بوشهر سمت به -هندیجان -ماهشهر بندر -امام بندر -آبادان -خرمشهر محور توسعه -

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

 فارس استان سمت به - بهبهان محور توسعه -

 ایالم سمت به - اندیمشک - دزفول محور توسعه -

 لرستان استان سمت به اللی محور توسعه -

 استانی برون و استانی درون مختلط كاركرد با استانی درون ارتباط گروه در

 - دزفول ندگتو - اللی - سلیمان مسجد - هفتگل - رامهرمز - امشیرر - ماهشهر بندر محور توسعه -

 شمال جنوب دوم محور عنوان به اندیمشک

 استانی درون ارتباط گروه در

 ایجاده شبکه آنها جموعهم از و دهندمی مسیر تشکیل یکدیگر کنار در کلی طوربه ایجاده قطعات اینکه به توجه با

-می قرار استانی برون و استانی درون از اعم سفرها همه خدمت در کلی طوربه شبکه کل و مسیرها و شودمی تشکیل

 لمشک نظری دیدگاه از ددارن قرار استانی درون سفرهای خدمت در تنها که ایجاده قطعات از دسته آن تفکیک گیرند

 و یفرع هایراه ملشا هاراه سایر اصلی، هایراه و بزرگراه ،آزادراه نوع از هاجاده گذاشتن کنار با عملی دیدگاه از اما باشد.می

 شوند.می گرفته نظر در گروه این در روستایی

 آماایش  افاق  ات فعلی وضعیت از را خوزستان استان اصلی ایجاده نقل و حمل شبکه گسترش 16-2 تا 7-2 های نقشه

 دهند.می نشان
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 (1 )اولویت استان شمالی هایشهرستان مركز راه توسعه-7-2 نقشه

 

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

 

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

 

 (6 )اولویت ایالم و فارس هایاستان به ارتباطی هایراه عهتوس -12-2 نقشه
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 (7 )اولویت استان غرب مرزی نوار صلیا هایراه احداث و توسعه-13-2 نقشه

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

 

 طرح افق در ریلی و ایجاده شبکه تصویر - آهنراه شبکه توسعه-16-2 نقشه
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 ریلی شبکه توسعه -2-5-1-8

 هاپروگرام انعنو

 باشد:می زیر شرح به 1404 سال افق تا ریلی شبکه توسعه اصلی هایپروگرام عناوین

 عراق کشور با ارتباطی محورهای فراملی: کارکرد با ریلی ارتباط توسعه 

 همجوار هایاستان به خوزستان استان ارتباطی محورهای استانی: فرا کارکرد با ریلی ارتباط توسعه 

 

 

 روستایی هایراه توسعه راهنمای روستایی، هایحوزه و هامجموعه رابطه-17-2نقشه

 دار اولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 :بود خواهد زیر شرح به 1404 سال افق تا ریلی شبکه توسعه اصلی هایپروگرام در هاطرح عنوان

 عراق كشور با ارتباطی محورهای فراملی: كاركرد با ریلی ارتباط توسعه 

 عراق کشور سمت به خرمشهر از آهنراه توسعه -

 عراق کشور سمت به چذابه به شوش آهن خط احدا  -
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 هایاستان به خوزستان استان ارتباطی محورهای استانی: فرا كاركرد با ریلی ارتباط توسعه 

 همجوار

 ایالم به اندیمشک آهن خط احدا  -

 بوشهر و هگناو سمت به هندیجان از عبور و خمینی امام بندر به آبادان - خرمشهر اهن خط احدا  -

 فارس استان به اهواز آهن خط احدا  -

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

 انسان سالمت و بهداشت شبکه توسعه  -2-5-1-9

 هاپروگرام عنوان

 باشد:می زیر شرح به 1404 سال افق تا درمان و بهداشت شبکه توسعه اصلی هایپروگرام عناوین

 خدمات بهداشتی 

 دار اولویت هایپروژه و هاطرح عنوان

 این کلی هدف و14042 افق در سالمت نظام اندازچشم اهداف اساس بر دار اولویت هایپروژه و هاطرح بخش این در

 است: شده تعیین زیر شرح به 3بخش

 ، توسعه و تکمیل فضاهای بهداشتیطرح احدا  -
 کزمر روستایی، رمانید بهداشتی مرکز روستایی، پایگاه بهداشت، خانه پوشش آمایش طرح افق تا بندیاولویت این در

 رسد.می  درصد 100 به سالمت طرح طبق شهری بهداشت پایگاه و شهری درمانی بهداشتی

 اییروست رمانید هداشتیب مرکز و روستایی پایگاه بهداشت، خانه شامل روستایی واحدهای پوشش به توسعه، در اولویت

 خواهند کامل 1404 لسا تا شهری زیربناهای و 1399 سال تا روستایی زیربناهای پوشش که طوری به است شده داده

 شد.

 سب،منا محل اجاره یا کیمل ساختمان تحویل ساختمان، احدا  شامل کلی طور به سال پنج برنامه دوره سه در هافعالیت

 ندازیاراه انسانی، ینیرو طرح مشمول نیروهای یا استخدامی نیروهای ستقرارا تجهیزات، استقرار تجهیزات، خرید

 باشد.می واحدها

                                                 
کشوری است با مردمی دارای باالترین سطح ساالمت و توساعه یافتاه     1404در افق بر اساس چشم انداز نظام سالمت، ایران  -2

 کشور(. ،(24 نظام سالمت در منطقه ترین

از حریاق فاراهم کاردن      ساطح ساالمت  جامعاه   بهباود  حفا  و  ، تاامین عبارت اسات از   هدف کلیبر اساس نظام سالمت،  -3

 دسترسی عادالنه ) کمی و کیفی ( مردم به خدمات سالمت.
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 استان توسعه اجرایی های پروگرام و اهداف-10-2 جدول

 عنوان پروگرام محور

 آبرسانی 
 های آبرسانی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبیگسترش شبکه

 های آبرسانی برای تامین آب جوامع شهری و روستاییگسترش شبکه 

 کشاورزی

 ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و کشاورزی

 ساماندهی اراضی کشاورزی 

 تأمین و عرضه آب 

 از منابع آب   بهبود بهره برداری و حفاظت

 افزایش تولید محصوالت زراعی

 افزایش تولید محصوالت باغی

 افزایش تولید محصوالت دام و طیور

 کنترل ومبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی

 هاپوشش بهداشتی دام، طیور وآبزیان در برابر بیماری

 توسعه منابع طبیعی

 بیابان زدائی و تثبیت شن های روانمقابله با 

 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 شیالت 

 سامانه های پساب و فاضالب آب و فاضالب 

 صنعتی و معدنیزیر ساختهای  صنعت

 توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست
 ها و پسماندها مدیریت آالینده

 حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی    

 حمل و نقل جاده ای

 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 

 حمل و نقل ریلی
 توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فراملی: محورهای ارتباطی با کشور عراق 

 های همجوارنه استابمحورهای ارتباطی استان خوزستان توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فرا استانی:  

 خدمات بهداشتی توسعه شبکه بهداشت و سالمت انسان
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 بخشی های برش در دار اولویت های پروژه و ها طرح-11-2جدول

 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 پروژه( /طرح  86 -برنامه2ی )محور آبرسان

های گسترش شبکه
آبرسانی کشاورزی و 

افزایش سطح زیر 
 کشت آبی

 ن(یجاطرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت) پروژه شبکه آبیاری هند
برنامه پنجم و 

 ششم

سازمان آب و 
 برق استان

ستانی اعتبارات ملی/ ملی ا
 شده

در افق آمایش، نیمه 
شرقی استان و 

-ها و منطقهشهرستان

مند از های کمتر بهره
های گستره شبکه

آبرسانی از وضعیت 
تری برخوردار متعادل

 27 خواهند شدبطوریکه
درصد در نیمه شرقی و 

درصد در نیمه  73
غربی استان است. 

بطوریکه توزیع برنامه 
 9در افق به تفکیک 

ریزی همنطقه برنام
 عبارتند از:

 18منطقه 

 " " " " " " شتی(به طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)پروژه شبکه آبیاری شهید
و  مغانیدا بکه آبیاری زهره و بنه باشت)پروژه شبکه آبیاری شهیدطرح ش

 شبانکاره(
- " " " " 

 ی وطرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت )شبکه آبیاری شهید رجای
 توسعه(

- " " " " 

 طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)شبکه آبیاری مکسر(

مطالعااااااه در 
برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 

شم و برنامه ش
 هفتم

" " " " 

 " " " " " " ن(طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)شبکه آبیاری توسعه زیدو
 " " " " " " طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)شبکه آبیاری زیدون(

 " " " " " " ایی(رج طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)شبکه آبیاری توسعه شهید
 " " " " " " و بنه باشت)شبکه آبیاری خیرآباد( طرح شبکه آبیاری زهره
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 درصد، 1 " " " " " " طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)شبکه آبیاری حفیره(

منطقه 

2 

 درصد 5

منطقه 

3 

6 
 درصد،

منطقه 

4 

 درصد36

منطقه 

5 

11 
 درصد

منطقه 

6 

 درصد 8

منطقه 

7 

 درصد 1

منطقه 

8  

 درصد 2

 13منطقه 

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

 " " " " " " طرح شبکه آبیاری زهره و بنه باشت)شبکه آبیاری مشراگه(

 شبکه های آبیاری جنوب کرخه)شبکه شرق دشت آزادگان(
برنامه پانجم و  

 " " " " ششم

 " " " " - شبکه های آبیاری جنوب کرخه)حمیدیه و زمزم قدس(

 شبکه های آبیاری جنوب کرخه)شبکه غرب دشت آزادگان(

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(
 " " " " - یرین آب(شبکه های آبیاری دز)شبکه ش

 " " " " - شبکه های آبیاری دز)شبکه لور(
 " " " "مطالعااااااه در  شبکه های آبیاری دز)شبکه فتح المبین(
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

 درصد، 9

 
 

 " " " " " " 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(
برنامه پانجم و  

 ششم
" " " " 

 " " " " " " شبکه های آبیاری شمال کرخه)شبکه دو سالق(
 " " " " " " شبکه های آبیاری شمال کرخه)شبکه ارایض(

 " " " " - بکه اوان(شبکه های آبیاری شمال کرخه)ش
 " " " " - شبکه های آبیاری شمال کرخه)شبکه کو ر(

 شبکه های آبیاری شمال کرخه)شبکه شاوور(

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

 هفتم

" " " " 
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر جفیر(
برنامه پانجم و  

 " " " " ششم

 " " " " " " شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر فارابی(
 " " " " " " (مانشبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر غزالی )سل

 " " " " " " شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر خزاعی(
 " " " " " " میر کبیر(شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر ا

 " " " " " " ان(ک خشبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر میرزا کوچ
 " " " " " " شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر دهخدا(

کر واحد نیش -شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)دشت شعیبیه 
 " " " " " " دانیال(

 " " " " " " ی آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد نیشکر هفت تپه(شبکه ها
 " " " " " " شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)واحد میاناب(

 لوکشبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر)کشت و صنعت کارون + ب
F) 

" " " " " " 

 " " " " " " شبکه های آبیاری کارون)شبکه گرگر(
 " " " " " " آبیاری کارون)شبکه میاناب( شبکه های

 " " " " " " شبکه های آبیاری کارون)شبکه  دشت میانبندان(
 " " " " " " شبکه های آبیاری کارون)شبکه شعیبیه(



 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 " " " " " " شبکه های آبیاری کارون)شبکه اللی(
 " " " " - شبکه های آبیاری کارون)شبکه خرمشهرو آبادان(

 " " " " - که های آبیاری کارون)شبکه  جنوب اهواز(شب
 " " " " - شبکه های آبیاری کارون)شبکه  شمال شرق اهواز(

 " " " " - شبکه های آبیاری کارون)شبکه گتوند و عقیلی(

 شبکه های آبیاری کارون)شبکه  رغیوه(

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(

 مارون و اهلل)شبکه میانکران(
برنامه پانجم و  

 ششم
" " " " 

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه رامهرمز(
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه دیمه(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه سادات حسینی(

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه السپید(
 " " " " " " که قلعه مدرسه(مارون و اهلل)شب

 مارون و اهلل)شبکه شادگان(
افااااااااااااق 

 (1404آمایش)

 
" " " " 

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه رامشیر(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه بهبهان(

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه جایزان و فجر(

 مارون و اهلل)شبکه طهماسبی(

مطالعااااااه در 
پنجم و  برنامه

ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

" " " " 

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

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه منگنان(
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه میداود(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه خاییز(

 " " " " " " ون و اهلل)شبکه دولت آباد(مار
 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه خیرآباد(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه کرفنج(

 مارون و اهلل)شبکه بنه باشت(
افااااااااااااق 

 " " " " (1404آمایش)

 " " " " " " مارون و اهلل)شبکه ری مکان(

های گسترش شبکه 
آبرسانی برای تامین 

جوامع شهری و  آب
 روستایی

 آبرسانی به مناطق مرکزی و جنوب غرب استان  به میزان   
 " " " " " " میلیون متر مکعب در سال، 776حدود  

زان ه میآبرسانی به اندیمشک از محل رودخانه دز و آب زیرزمینی ب  
 " " " " " " میلیون متر مکعب در سال، 22حدود 

میلیون متر  59ل از رودخانه دز به میزان حدود آبرسانی به شهرستان دزفو
 " " " " " " مکعب در سال،

میلیون  50 آبرسانی به منطقه شوشتر و گتوند به میزان حدود نزدیک به 
 " " " " " " متر مکعب در سال،

به  وی همر ربآبرسانی به مناطق روستایی شمال اهواز از رودخانه کارون  
 " " " " " " لیون متر مکعب در سال،می 31میزان نزدیک به 
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

ود حد آبرسانی به منطقه مسجدسلیمان از سد مسجدسلیمان به میزان 
 " " " " " " میلیون متر مکعب در سال، 44

 یذه،آبرسانی به مناطق شهری و روستایی شرق استان در منطقه ا  
متر  یونمیل 46ملک و رامهرمز از رودخانه جراحی به میزان حدود باغ

 مکعب در سال،
" " " " " " 

 آبرسانی به شهرها و روستاهای جنوب شرق استان شامل منطقه 
 5/62دود ن حهندیجان و بهبهان از رودخانه خیرآباد )سد کو ر(، به میزا

 میلیون متر مکعب در سال،
" " " " " " 

 طرح( 17 -برنامه 9محور كشاورزی ) 

ساماندهی مالکیت و 
ضی صدور سند ارا

 دولتی و کشاورزی
 طرح ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی

افااااااااااااق 
 (1404آمایش)

ساااازمان جهااااد 
 کشاورزی استان

 یهسااارما/یاعتباااارات دولت
 /یبخاش خصوصا   یگذار
 یبانک یالتتسه

 

ساماندهی اراضی  
 کشاورزی

 

ساماندهی های مهبرنا " " " " " " های آبیاری عمومیبهسازی کانالو  تجهیز و نوسازی اراضی 
 و اراضی کشاورزی

)از  تامین و عرضه آب
پروگرام اصلی آب و 

ترین خاک(، مهم
های زیربنایی برنامه

تان و هزار هکتاری احیا اراضی دشتهای خوزس 550طرح  2اجرای فاز 
 " " " " " " ایالم

 تأمین و عرضه آب 
 " " " " "" توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی

 " " " " "" تقال آبطرح های کوچک تامین و ان
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

توسعه کشاورزی را 
توزیع دهند. تشکیل می

شهرستانی اعتبارات 
دهنده این برنامه نشان

در تاکیدی است که 
توسعه کشاورزی 

به عمل  هاشهرستان
از این دیدگاه، آید. می

درصد اعتبارات  6/27
به نیمه ها این برنامه
درصد  4/72شرقی و 

به نیمه غربی 
 .شودتخصیص داده می

بهبود بهره برداری و 
 حفاظت از منابع آب  

  " " " " " " طرح اجرای زهکشی سطحی اراضی

  " " " " " " مرمت و بازسازی سازه هاوتاسیسات آبی

افزایش تولید 
 محصوالت زراعی

  " " " " " " طرح افزایش تولید حبوبات

  ""  " " " " طرح افزایش تولید سبزی وصیفی

  " " " " " " طرح توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدارافزایش تولید 
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

  " " " " " " طرح اصالح ونوسازی و جایگزینی باغات موجود محصوالت باغی

  " " " " " " طرح ساماندهی گلخانه ها و احدا  مجتمع های گلخانه ای

افزایش تولید 
 محصوالت دام و طیور

  " " " " " " یپرورتولیدات دام و طیور و توسعه خدمات دامطرح بهبود وافزایش 

  " " " " " " طرح مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع های دامپروری

کنترل ومبارزه با آفات 
 وبیماریهای گیاهی

 " " " " " " طرح مبارزه باآفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
 

پوشش بهداشتی دام، 
رابر طیور وآبزیان در ب

 هابیماری

  " " " " " " طرح مبارزه و کنترل بیماری های طیور و آبزیان  

 " " " " " " امدلی طرح توسعه عملیات مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و انگ
 

 طرح( 6برنامه و  4محور توسعه منابع طبیعی) 

مقابله با بیابان زدائی و 
 تثبیت شن های روان

 ن و مدیریت مناطق بیابانیطرح تثبیت شنهای روا
افق مطالعات 

 (1404آمایش)
اداره کل منابع 

 طبیعی استان
 یهسااارما/یاعتباااارات دولت

 /یبخاش خصوصا   یگذار
 یبانک یالتتسه

عملیااات آبخیاازداری و 

ها حفظ و توسعه جنگل

و مراتااع بااا توجااه بااه 

هاا و  پراکنش رودخاناه 

آبخیزداری و حفاظت 
 خاک

ز ی ایل و پخش و بهره بردارطرح آبخیز داری و پیشگیری و مهار س
 " " " " " " سیالب

 " " " " " " طرح اصالح و ساماندهی کاربری اراضی آبخیز

احیاء، توسعه و بهره 
برداری اصولی از 

 " " " " " " طرح جنگل کاری، توسعه جنگل و احدا  و تجهیز پارک جنگلی

 " " " " " " طرح حفاظت وحمایت از جنگلهاومراتع
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 جنگل های کشور
هااا و ارضاای   جنگاال 

مرتعی و نیاز به توساعه  

ین ایااان عملیاااات بااا

های مختلاف  شهرستان

، امااا شااودتوزیااع ماای

تمرکاااز اصااالی آن در 

حفاظاااات و توسااااعه 

هاااا متوجاااه  جنگااال

های شامالی  شهرستان

و تأکیاااااد اساااااتان 

زدایای  بیابانهای پروژه

بیشااتر متوجااه مناااطق 

احیاء، توسعه و بهره 
 برداری اصولی از مراتع

 " " " " " " طرح بهبود و اصالح مراتع
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

غرباای و بااه خصااوص 

جنااوب غرباای اسااتان  

 خواهد بود. 

 طرح و پروژه( 3-برنامه1محور شیالت)

افزایش تولید آبزیان 
 پرورشی

 طرح ایجاد تاسیسات زیربنایی مجتمع های آبزی پروری
افق مطالعات 

 (1404آمایش)
 یالتاداره کل شا 

 استان

لتی/سااارمایه اعتباااارات دو
گذاری بخاش خصوصای/   

 تسهیالت بانکی

پروری تاکنون آبزی
-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 
 1404افق شیالت تا 

این روند تا حدودی به 

 " " " " " " طرح مدیریت وتوسعه آبزی پروری درآبهای داخلی

 " " " " " " طرح ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

ای نفع مناطق حاشیه
های استان، منطقه

شرقی و نوار مرزی 
غرب استان تعدیل 

 خواهد شد.

 برنامه(1محور آب و فاضالب)

اب و سامانه های پس
 فاضالب

 لی استانشهر اص 16تاسیسات فاضالب در شهر اهواز و و تکمیل ایجاد 

افق مطالعات 
 آبفا خوزستان (1404آمایش)

سرمایه -ملی/استانی

گذاری بخش 

 خصوصی

 

 طرح(1-برنامه 1محور صنعت )

 و یصنعت یساختها ریز
 یمعدن

 (یهناح 10شهرک، 20)یصنعت ینواح و شهرکها ساخت ریز نیتام طرح
افق مطالعات 

 (1404آمایش)
شرکت 

شهرکهای 
 صنعتی استان

اعتبارات دولتی/سرمایه 
گذاری بخش خصوصی/ 

 تسهیالت بانکی

 کل استان

 طرح( 2-برنامه 2محور توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست )
ها و مدیریت آالینده

پسماندها شامل اجرای 
پاالیش منابع آب و 

ها، اجرای آالینده

دگی ین)تکمیل شبکه پایش آالطرح مدیریت پسماند و کاهش آالینده ها
 آب، هوا، خاک(

افق مطالعات 
 (1404آمایش)

اداره کل حفاظت 
محیط زیست 

 استان
 

اعتبارات 
دولتی/استانی/مسئولیتهای 
اجتماعی شرکتها/عوارض 

 آالیندگی

 کل استان
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

ی هوای پاالیش کیف
استان و مدیریت 

 پسماندهای شهری

عت و حفاظت از طبی   
تنوع زیستی شامل 

احدا  فضاهای زیست 
محیطی، نظارت و 

ها و گاهمدیریت زیست
ارتقای دانش زیست 

 محیطی

 " " " " " " " " ساماندهی،حفاظت وبهره برداری پایدار از مناطق تحت کنترل

 طرح و پروژه( 10-برنامه 4محور حمل و نقل جاده ای )

توسعه            
محورهای دارای 

فرا  کارکرد
ملی:محورهای ارتباطی 

 با کشور عراق

 چذابه به سمت کشور عراق -توسعه محور دزفول   
افااق مطالعااات 

 (1404آمایش)

وزارت راه و 
 شهرسازی

اعتباااارات دولتی/سااارمایه 
گذاری بخاش خصوصای/   

 تسهیالت بانکی

چذابه و  –دزفول 
 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " راقشلمچه به سمت کشور ع -توسعه محور آبادان 
شلمچه و  -آبادان 

 سایرشهرستانهای مسیر

توسعه            
محورهای دارای 

 " " " " " " بندر ماهشهر به اهواز -توسعه محور بندر امام
بندر  -بندر امام
 اهواز -ماهشهر 
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

کارکرد ملی:محور 
اصلی جنوب به شمال 

 استان

 اهواز-آبادان، خرمشهر  " " " " " " توسعه محور آبادان، خرمشهر به اهواز

ستان با ا تانتوسعه محور اهواز به دزفول و ادامه آن تا مرز استان خوزس
 " " " " " " لرستان

دزفول و –اهواز 
 سایرشهرستانهای مسیر

توسعه            
محورهای دارای 

 کارکرد بین استانی

 به -نجاهندی -بندر ماهشهر -بندر امام -آبادان -توسعه محور خرمشهر
 " " " " " " سمت بوشهر

بندر  -آبادان -خرمشهر
 -بندر ماهشهر -امام

هندیجان و 
 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " یختیاربه سمت اصفهان و چهار محال و ب -دهدز  -توسعه محور ایذه 
دهدز و  -ایذه 

 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " به سمت استان فارس -توسعه محور بهبهان 
بهبهان و 

 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " به سمت ایالم -اندیمشک  -توسعه محور دزفول 
اندیمشک و  -دزفول 

 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " توسعه محور اللی به سمت استان لرستان
اللی و 

 سایرشهرستانهای مسیر

توسعه            
محورهای دارای 

 کارکرد درون استانی

د مسج -هفتگل  -رامهرمز  -رامشیر  -سعه محور بندر ماهشهر تو
 م جنوباندیمشک به عنوان محور دو -گتوند دزفول  -اللی  -سلیمان 

 شمال
" " 

اداره کل راه و 
 " " شهرسازی

رامشیر  -بندر ماهشهر 
 -هفتگل  -رامهرمز  -

اللی  -مسجد سلیمان 
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

 -گتوند دزفول  -
 اندیمشک

 پروژه(/طرح 9-برنامه 3) محور حمل و نقل ریلی

توسعه ارتباط ریلی با    
کارکرد فراملی: 

محورهای ارتباطی با 
 کشور عراق

 آهن از خرمشهر به سمت کشور عراقتوسعه راه
افااق مطالعااات 

 (1404آمایش)

وزارت راه و 
 شهرسازی

اعتباااارات دولتی/سااارمایه 
گذاری بخاش خصوصای/   

 تسهیالت بانکی

خرمشهر و 
 سیرسایرشهرستانهای م

 " " " " " " احدا  خط آهن شوش به چذابه به سمت کشور عراق
چذابه و  -شوش 

 سایرشهرستانهای مسیر

توسعه ارتباط ریلی با    
کارکرد ملی: محور 

اصلی جنوب به شمال 
 استان

 " " " " " " خرمشهر به اهواز، -برقی و دو خطه کردن محور آبادان 
 -خرمشهر  -آبادان 
 اهواز،

 " " " " " " وازه اهببندر ماهشهر  -دو خطه کردن محور بندر امام خمینی  برقی و
بندر  -بندر امام خمینی 

 اهواز -ماهشهر 

 " " " " " " برقی و دو خطه کردن محور اهواز به اندیمشک به سمت تهران
اندیمشک و  -اهواز 

 سایرشهرستانهای مسیر

توسعه ارتباط ریلی با    
 کارکرد فرا استانی:

محورهای ارتباطی 
استان خوزستان به 

 " " " " " " احدا  خط آهن اندیمشک به ایالم
اندیمشک و 

 سایرشهرستانهای مسیر

از  آبادان به بندر امام خمینی و عبور -احدا  خط اهن خرمشهر 
 " " " " " " هندیجان به سمت گناوه و بوشهر

-آبادان  -خرمشهر 
- بندر امام خمینی
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار عنوان پروگرام

زمان بندی 

اجرا)به 

تفکیک 

برنامه های 

 توسعه(

 متولی)دستگاه

 اجرایی(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامین مالی

هندیجان و  های همجواراستان
 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " احدا  خط آهن اهواز به استان فارس
اهواز و 

 سایرشهرستانهای مسیر

 " " " " " " ریاحدا  خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال و بختیا
اهواز و 

 سایرشهرستانهای مسیر

 برنامه(1محور توسعه شبکه بهداشت و سالمت انسان)

 طرح احدا ، توسعه و تکمیل فضاهای بهداشتی مات بهداشتیخد

افق مطالعات 
 (1404آمایش)

دانشگاههای 
علوم پزشکی 

 استان
 

 اعتبارات استانی
 

 کل استان
 

 

 


