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 استان توسعه هاياولویت و هاتخصص-1-2

 توليد مكاني تمركز ضريب اساس بر استان تخصص-

 به استان هايتخصص ،94سال ر د كشور سطح در نظير موارد با آن مقايسه و استان افزوده ارزش اطالعات اساس بر

 ضريب ارايد استان كه هاييزيربخش و هابخش براي شوند.مي معرفي مكاني تمركز ضريب محاسبه با وجه بهترين

 شود:مي ارائه زير شرح به باشدمي 1 عدد از باالتر مكاني تمركز

  است.1.1ن آو ضريب تمركز مكاني باشد مي19.2بخش صنعت در استان خوزستان داراي سهم ارزش افزوده 

 قرار دارد 4.54نفت ضريب تمركز مكاني استان بسيار باال و در اندازه هاي در زيربخش كك و فرآورده. 

 قرار  1.9زه در اندا وباال  ضريب تمركز مكاني استان بسيار هاي شيمياييمواد شيميايي و فرآورده يدتولزيربخش  در

 دارد.

  رصد و در كشور د 0.11يزات در استان خوزستان و تجه آالتينو نصب ماش يرتعمسهم ارزش افزوده زير بخش

 .برخوردار است 1.8درصد است و از ضريب تمركز مكاني  0.06

  ( بسيار 11.5شور)درصد است كه از سهم نظير در سطح ك56.8در استان  استخراج معدنسهم ارزش افزوده بخش

 باشد.مي4.92باالتر است و در نتيجه داراي ضريب تمركز مكاني بسيار قوي در حد 

 سيار بو سهم  يخارج آن در تجارتالمللي بخش حمل و نقل استان به دليل وجود بندر امام خميني و كاركرد بين

اي يكي از جاده يلي ورباالي آن در واردات و صادرات كشور با كاركرد فرا استاني و اثرات آن بر حمل و نقل 

 ريايي رانقل د عالوه ساحلي بودن استان زمينه حمل ودهد. به هاي مهم اقتصادي استان را تشكيل ميبخش

راي بژگي خاص له ويهاي نفتي از طريق خط لوفرآورده فراهم كرده است و همچنين نقل و انتقال نفت و گاز و

و  هكاني ويژمركز مشود كه بخش حمل و نقل نتوانسته است تسوي ديگر مشاهده مياستان فراهم كرده است. از 

ر به ان و كشوح استمناسبي را براي استان فراهم نمايد. به اين معني كه سهم ارزش افزوده اين بخش در سط

 قرار گرفته است. 0.49در سطح ضريب تمركز مكاني اين بخش تنها  بطوريكه باشد درصد مي 0.06و  0.14ترتيب 

  به و  و باال تمتفاو اي در سطح بسياردو زيربخش حمل و نقل آبي و لوله ضريب تمركز مكانيدر اين بخش تنها

 اند.قرار گرفته0.95و  2.35 در اندازه ترتيب

 دكاريمد -، خدمات بهداشتمستغالت، گري ماليهاي خدمات واسطهاستان خوزستان در هيچيك از بخش 

فتن بسط نيا معرف اجتماعي، آموزش و خدمات عمومي داراي ضريب مكاني باالتر از عدد يك نيست. اين وضعيت

 ان است.استيشرو پهاي خدمات اقتصادي و اجتماعي بخش عمومي و خصوصي همپاي نقش و جايگاه باالي بخش
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ر بخش (، زي1.08از قبيل بخش كشاورزي) ،90در سال  فعاليتها برخي از تمركز مكاني ضريبدر ضمن 

( 1.92ع گاز طبيعي)(، بخش تسهيالت عمومي شامل برق، آب و توزي2.08(، زير بخش فلزات اساسي)2.12ماهيگيري)

  كمتر از يك تنزل يافته اند.ه ب 94باالي يك بوده اند در حاليكه بر اساس اطالعات ارزش افزوده استان و كشور در سال 

 نخست گروه گيرد:مي قرار گروه چند در استان توسعه بخشي هاياولويت طبيعي طور به استان هايتخصص با رابطه در

 از برخورداري تروشيمي(،پ و شيميايي صنايع و گاز و نفت )مانندبخش طبيعي منابع از برخورداري علت به كه هاييبخش

 ومد هستند. باال كانيم تمركز ضريب داراي نقل و حمل مانند سرزميني موقعيت يا فلزي، صنايع مانند انرژي منابع

 نگرفته صورت هاآن از مناسب برداريبهره عللي به اما هستند، برخوردار مناسب بسيار طبيعي منابع از كه هاييبخش

 مانند نمايندمي كميلت را توليد هاينجيرهز كه هاييبخش سوم آبرساني. هايشبكه تامين و كشاورزي بخش مانند است

 بخش در همچنين ستان.ا كليدي صنايع خصوصبه و صنايع ساير نياز مورد قطعات كننده توليد صنايع و غذايي صنايع

 اهميت داراي قلن و حمل و مستغالت خدمات مالي، هايگريواسطه مانند توليد پشتيبان اقتصادي خدمات خدمات،

 .باشندمي

 اشتغال برگزيده هايگروه اساس بر استان نواحي صصتخ -

 نيدرو ساختار بيانگر هك شهرستان، هر در هافعاليت اشتغال سهم توزيع از استفاده با استان نواحي تخصص ادامه در

 و زيدهبرگ گروه سه از ج،نتاي بهتر انعكاس منظور به بررسي، ادامه در .امااندشده معرفي است، شهرستان هر اقتصاد

 است: شده استفاده زير شرح به هافعاليت از شده تجميع

 ماهيگيري، و جنگلداري و رشكا كشاورزي، هايفعاليت شامل كشاورزي، شده تجميع گروه -

 ساخت، صنعت و معادن استخراج هايفعاليت شامل معدن و صنعت شده تجميع گروه -

 و نقل و ملح رستوران، و هتل فروشي، خرده و عمده هايفعاليت شامل اقتصادي خدمات شده تجميع گروه -

 مستغالت، و مالي گريواسطه ارتباطات،

 گرفته نظر در دليل ود به مطالعه از قسمت اين در اجتماعي و عمومي خدمات جمله از و خدمات ساير كه شودمي توجه

 وعاًن بلكه باشندنمي تبطمر نواحي اقتصاد تخصصي ساختار با زياد هافعاليت اين در اشتغال كهآن نخست اند:نشده

 هايجمعيت با رتباطا در عمومي بخش توسط نيز آن عمده سهم و دارند مستقيم رابطه جمعيت با كه هستند خدماتي

 به (residual) ماندهقيبا متغير يك عنوان به واقع در خدمات اين سهم كه است آن دوم دليل شود.مي توزيع مرتبط

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

 هايگروه ماندهيباق اشتغال سهم كه است مشخص ضمني طوربه آيد حساب به مستقيم طوربه چهارم گروه كهآن

 است. درصد 27 شهرستان اين در فعاليت

 را اشتغال در سهم باالترين كشاورزي برگزيده گروه ،لك،اللي(انديكا، حميديه، هويزه،شوش، باغم)شهرستان 6 تعداد در
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 و آغاجاري اميديه، شهرستان سه دارد. را اشتغال سهم باالترين خدمات برگزيده گروه نيز شهرستان 21 تعداد در دارد.

 اند. شده معرفي صنعتي هايشهرستان عنوان به ماهشهر بندر

 كلي بنديدسته يك در ،گروه دو اين ترتيب از نظر صرف و شهرستان هر الاشتغ عمده گروه دو اساس بر ترتيب اين به

 كرد: بنديطبقه زير شرح به را استان هايشهرستان توانمي

 قرار خدماتي – صنعتي گروه رد اللي و كارون خرمشهر، ماهشهر، بندر اهواز، اميديه، آغاجاري، آبادان، شهرستان پنج 

 و دارند دماتخ به نسبت صنعت در بيشتري سهم آغاجاري و اميديه هايتانشهرس ميان اين از كه[  دارند.

 گروه سهم هاتانشهرس از دسته اين در .]دارند خدمات گروه در بيشتري سهم خرمشهر و آبادان هايشهرستان

 پايين بسيار شاورزيك گروه اشتغال سهم شهرستان پنج اين در است، اندك ديگر گروه دو با مقايسه در كشاورزي

 است.

 اما است. خدمات و كشاورزي برگزيده گروه دو از ترپايين صنعت بخش اشتغال سهم خدماتي، – كشاورزي گروه در 

 ترينمحروم باغملك و ايذه، انديكا، اللي، آزادگان، دشت هويزه، ترتيببه گروه، اين در كه است توجه قابل

  ند.باشمي صنعت اشتغال سهم نظر از استان هايشهرستان

 گروه دو در ها رستانشه اين در كه است اين آن و است برخوردار خاصي ويژگي از باغملك( و )ايذه شهرستان دو 

 از را شهرستان اين توانمي ديگر عبارت به دهندمي تشكيل را اشتغال بخش مهمترين خدمات -كشاورزي فعاليت

 ناميد. خدماتي – كشاورزي تخصص نظر

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

 توسعه هايو اولويت هاتخصص خدمات كشاورزي صنعت شهرستان   رديف

 صنعت -خدمات 60.5 9.7 19.4 آبادان 1

 صنعت -خدمات 54.4 3.5 32.1 آغاجاري 2

 صنعت -خدمات 47.4 7.7 35.8 اميديه 3

 كشاورزي -خدمات 60.2 19.9 9.9 انديمشك 4

 صنعت -خدمات 59.1 5.6 26.6 اهواز 5

 خدمات-كشاورزي 11.3 79.6 4.4 انديكا 6

 كشاورزي -خدمات 35.0 32.6 7.1 ايذه 7

 كشاورزي -خدمات 47.4 26.8 18.1 باوي 8

 خدمات-كشاورزي 39.9 41.9 8.1 باغملك 9

 صنعت -خدمات 61.2 4.9 26.8 بندرماهشهر 10

 كشاورزي -خدمات 53.3 18.4 14.8 هبهانب 11

 صنعت -خدمات 67.7 4.9 14.9 خرمشهر 12

 خدمات -كشاورزي 32.6 55.0 10.0 حميديه 13

 كشاورزي -خدمات 52.5 24.9 10.1 دزفول 14
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 توسعه هايو اولويت هاتخصص خدمات كشاورزي صنعت شهرستان   رديف

 كشاورزي -خدمات 52.2 37.8 6.7 آزادگان دشت 15

 كشاورزي -خدمات 48.2 33.4 12.0 رامشير 16

 كشاورزي -خدمات 48.0 26.4 15.1 رامهرمز 17

 كشاورزي -خدمات 42.1 38.2 10.8 شادگان 18

 خدمات -كشاورزي 37.7 46.4 8.4 شوش 19

 كشاورزي -خدمات 51.8 27.5 11.5 شوشتر 20

 صنعت -خدمات 54.0 15.9 25.1 كارون 21

 كشاورزي -خدمات 41.2 32.7 10.2 گتوند 22

 اتخدم -كشاورزي 32.5 38.8 6.8 اللي 23

 صنعت -خدمات 53.1 14.2 22.8 سليمان مسجد 24

 كشاورزي -خدمات 54.4 27.1 7.7 هنديجان 25

 خدمات -كشاورزي 40.7 47.7 5.3 هويزه 26

 كشاورزي -خدماتي 42.9 26.9 23.1 هفتگل 27

 خدماتي 52.8 19.2 17.8 استان

 

 طبيعی، موجود وضع تحليل SWOT لتحلي اساس )بر استان در هابخش توسعه سرزمينی هايسياست -2-2

  پيوندها( و دفاعی – امنيتی سياسی، اقتصادي، فرهنگی، – اجتماعی

 اندداز چشم و موريتماً و بنيادين اهداف راستاي در بايد هابخش توسعه در هاگذاريسياست و راهبردها كالن گيريجهت

 بده  نگداهي  بدا  حال همان در و كارآتر و بيشتر توليد به اهزيرساخت در گذاريسرمايه كه معني اين به گيرد. قرار استان

 استان توسعه اندازشمچ و ماًموريت به دستيابي راستاي در و طبيعي منابع توسعه و حفظ رعايت با و هاتعادلعدم كاهش

 را صيخصو بخش گذاريسرمايه انگيزه بايد حال همين در هاسياست اصالح و عمومي بخش گذاريسرمايه گيرد. قرار

 بخشد. بهبود

 جهدت  تغييدر  بدا  متدرادف  هدا نعدادل  عددم  كداهش  بدراي  عمومي بخش راهبردهاي اصالح ،فضايي گيريجهت نظر از 

 با مترادف ظورمن همين به عمومي بخش يرگذاسياست اصالح و بود خواهد ترماندهعقب مناطق سمت به گذاريسرمايه

 ايدن  در توليددي  هايبخش توسعه از بيشتر "حمايت" ديگر عبارت به يا ،مناطق اين نفع به گذاريسياست جهت تغيير

 باشد.مي طبيعي( منابع توسعه و حفظ و كارآيي به توجه با حال همان )در مناطق

 هاسياست تدوين

 نامتعدادل  وضعيت كه يافته تحول ايگونه به ارادي( علل و طبيعي )عوامل علل دسته دو از فضايي هايتعادل عدم علل

 تعادل جهت در بايد هابخش توسعه نيز، فعلي فضايي ساختار اصالح در بنابراين است. كرده ايجاد را فعلي فضايي تارساخ



 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 گيرند. قرار بخشي

 شدامل  خشدي ب توسعه حامي هايسياست از بود خواهند عبارت هابخش توسعه سرزميني هايسياست ،درآمدپيش اين با

 حمل و برسانيآ زيربنايي هايشبكه  توسعه (2) خدمات، و كشاورزي صنعت، ياقتصاد هايبخش توسعه از حمايت (1)

 .هافعاليت محيط كننده تنظيم هايسياست (3) و انرژي و نقل و

 امدا  گيرندد.  قدرار  بخشي توسعه از "حمايت" درخدمت و جهتهم و همسو بايد سوم و دوم دسته شودمي توجه همچنين

 شدكل  هدا گذاريسياست و هااستراتژي اين با بايد چگونه استان فضاي در هابخش توسعه كه شودمي مطرح سؤال اين

 هدا، تعادلعدم كاهش به دستيابي از تلفيقي بايد استان فضاي در هابخش توسعه فضايي توزيع كه است آن پاسخ بگيرد.

 دهند. قرار هدف بايد ار توسعه زانداچشم و هاماًموريت به دستيابي جهت در  طبيعي منابع توسعه و حفظ و كارآيي حفظ

 هداي شدبكه  اسدتان  يافتده  توسدعه  كمتر مناطق در كه شودمي يادآوري قبلي مطالب از ها،تعادلعدم كاهش با ارتباط در

 خصدوص  بده  و زيكشاور توليد و است ترضعيف عمومي طور به جمعيت حفظ توانمندي و اقتصادي توانمندي ،زيربنايي

 همگدي  غيره و هامهاجرت ،متخصص نيروي صنايع، از برخورداري هايشاخص  است. محدودتر هاآن در صنعتي توليد

 هداي شداخص  نديتوانم و نقل و حمل شبكه توانمندي شاخص نظر از كه استان ايحاشيه مناطق كه هستند آن بيانگر

 مهداجر  و كاريبي زانمي و هستند ضعيف نيز جمعيت حفظ توانمندي يعني سوم شاخص نظر از هستند، ضعيف اقتصادي

 ايدن  در گدذاري يهسدرما  بده  چنداني تمايل نيز خصوصي بخش اين بنابر است. استان متوسط از بيشتر نيز هاآن فرستي

  ندارد. مناطق

 وظيفده  ،بسدته  سديكل  اين از رفتبرون براي لذا كرد. خواهد تشديد را هاتعادل عدم بسته سيكل اين تداوم است بديهي

 عمدومي  بخش كهآن هب توجه با باشد.مي مناطق اين نفع به گذاريسياست اصالح و ها(استراتژي) دهاراهبر تغيير دولت

 گيدري جهدت  اردد ضدرورت  ملدي(،  هداي پروژه در )مگر نمايدنمي گذاريسرمايه مستقيم طور به توليدي هايفعاليت در

 صنعتي نواحي و هاشهرك تكميل نقل، و لحم  انرژي، برق، آب، يهازيرساخت توسعه در عمومي بخش گذاريسرمايه

  شود. اصالح فضايي بخشي تعادل نفع به مناطق اين

 لدذا  نيسدت،  كافي اييتنه به اما بود، خواهد مؤثر مناطق اين توسعه در حدودي تا خود خودي به هازيرساخت اين توسعه

 در كده  اسدت  كدرده  پيشدنهاد  را گذارياستسي مجموعه يك باال، استراتژيك تغييرات بر عالوه استان، آمايش مطالعات

 هدا گدذاري سياسدت  ايدن  شدد.  خواهد ترغيب مناطق اين در گذاريسرمايه به خصوصي بخش  هاآن توام انجام صورت

 از: هستند عبارت

 گدذاري رمايهسد  راهنماهاي تدوين و تهيه با مناطق اين سمت اين به خصوصي بخش گذاريسرمايه هدايت و تشويق -

  رستاني،شه بخشي/

 راستا، اين در هاسازمان كارآيي افزايش و كار و كسب محيط كردنساده
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 هداي حمايدت  عمدال ا طريدق  از يافته توسعه كمتر مناطق در ويژه به استان، مناطق همه در گذاريسرمايه امر تسهيل -

 هداي سياسدت  عاندوا  اريبرقدر  صدنعتي،  ندواحي  و هاشهرك زمين قيمت پرداخت در ترمدت بلند اقساط مانند ،ترجيحي

  انواع و مالياتي هايمعافيت در ايمنطقه ترجيحي

 هتوسدع  و ندوآوران  رتباطا برقراري خريدار، و فروشنده ارتباط تسهيل ها،نمايشگاه )برقراري از حمايت بازارها: گسترش -

 و صدنعتي  ننددگان ليدكتو بدا  گدذاران سدرمايه  ارتبداط  تسدهيل  كشاورزي، و صنعتي توليدكنندگان با تكنولوژي دهندگان

 هداي شدركت  انددازي راه و تشدكيل  از حمايدت  ،مهندسدي  – فندي  هداي شدركت  توسدعه  و ايجداد  از حمايت كشاورزي،

    آن. ندمان و استان( توسعه ورسب و بانك اندازيراه و تشكيل از حمايت انتقال، و ساخت – گذاريسرمايه

 شداورزي، ك بخش توسعه در گذاريسرمايه به خصوصي بخش رغيبت در كه هستند گذاريسياست ابزارهاي از همگي -

 اين و طبيعي نابعم توسعه و حفظ و هاتعادل عدم كاهش اقتصادي، كارآيي راستاي در استان اقتصادي خدمات و صنعت

 دارند. دكاربر مناطق

 آشاميدني آب

 ها،كشآفت سموم، انواع به سطحي هايآب شدن آلوده كنار در ،هارودخانه سرچشمه از آشاميدني آب منابع تفكيك عدم

 ايدن  در اسدت.  اسدتان  جندوبي  منداطق  براي ويژه به ، استان عمده ضعف نقاط از يكي هافاضالب و شيميايي كودهاي

  نيستند. استفاده قابل شرب براي شوري نيز زيرزميني آب منابع ديگر، ضعف نقطه علت به مناطق،

 است. كرده دشوار بسيار را روستاها و شهرها شرب آب تصفيه كار ،ضعف اين

 و تخصدص م نيروهداي  وجدود  مناسدب،  شديب  سدطحي،  آب مندابع  از برخدورداري  شامل زمينه اين در استان قوت نقاط

   هستند. ضعف هنقط اين رفع به قادر الزم اعتبار تامين به مشروط كه است، استان توانمند اجرايي هايسازمان

 به هايرودخانه چشمهسر از آشاميدني آب انتقال براي الزم اعتبار تخصيص ضعف، نقطه ناي رفع براي پيشنهادي راهكار

 است. استان روستايي و شهري جمعيت سكونت اصلي مراكز

 روسدتايي  و هريش آشاميدني آب تأمين ،بخش اين توسعه سرزميني راهبردهاي ترينمهم از يكي آب، بخش در بنابراين

  .است

 گسدترش  بدا  و اسدت  اقددام  دسدت  در چدالش  اين حل ،استان آب منابع كارگروه در آمده عمل به هايبررسي اساس بر

 خواهندد  رخدوردار ب مناسدب  شرب آب از آمايش طرح افق تا استان جنوبي و مياني مناطق اجرا دست آبرساني هايشبكه

  شد.

 كشاورزي توسعه

  است: زير ردموا شامل گذاردمي منفي اثر يكشاورز بخش عملكرد بر كه استان ضعف نقاط ، SWOT تحليل اساس بر
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 شدور  ،مندابع  ايدن  ودگيآل ،استان جنوبي و مياني مناطق در ويژه به سطحي آب منابع به زياد تكاا : آب منابع  -

 هداي تفداوت  ،آبرساني هايشبكه بودن ناكافي و جنوب به شمال امتداد در زيرزميني و سطحي آب منابع شدن

 )بده  اسدت  هنشدد  جبدران  عمدومي  بخش استراتژيك اقدامات با كه خاك و آب منابع از منديبهره در ساختاري

     جنوبي(، و شمالي و غربي و شرقي نيمه در آبرساني هايشبكه پوشش تفاوت مثال عنوان

  كشاورزي، توليد پايين راندمان آبياري، پايين راندمان ،آبياري هايشبكه بودن ناكافي :كشاورزي  -

 بخدش  سينپ و پيشين صنايع ناكافي گسترش :كشاورزي بخش با ارتباط در توسعه مديريت و تصنع بخش  -

 تسدهيالت،  افيناكد  حمايدت  ،محصوالت( و هانهاده تامين )بازارهاي بازارها فضايي ناكافي گسترش كشاورزي،

  كشاورزي، توليد پايين راندمان آبياري، پايين راندمان ،آبياري هايشبكه بودن ناكافي

 ها،تعادلمعد كاهش و مالي منابع تجهيز بخشي، يين هماهنگي ايجاد در "استان توسعه مديريت" ضعف  -

  است: زير موارد شامل كشاورزي بخش توسعه از حمايت در استان قوت نقاط 

 جهداد  ،ايمنطقده  آب  هايسازمان توانمندي استان، مديريت سابقه از برخورداري ، خاك و آب سرشار منابع  -

  عف،ض نقاط اثرات دادن كاهش در صنعتي هايشهرك شركت و معدن و صنعت شهرسازي، و راه كشاورزي،

 استان، تخصصي دانش -

 نوبرانه، محصوالت توليد و كشت بار چند كشاورزي، هايفعاليت انواع براي مناسب اقليم  -

  هكتاري هزار 550 طرح احياء اراضي اجراي-

  نمايد، اقدام بخشي بين مسايل حل در بايد كه استان يريتمد سابقه از برخورداري  -

  است: زير موارد شامل كشاورزي بخش توسعه از حمايت در استان هايفرصت

  ملي، فرا بازارهاي دسترسي در استان موقعيت  -

  كشور، داخل بزرگ بازار از برخورداري  -

  است: زير موارد شامل رزيكشاو بخش توسعه مقابل در استان توسعه روي فرا تهديدهاي

 ريزگردها، تهديد  -

   باالدست، در بيشتر برداشت و اقليمي تغييرات دليل به آب، منابع كاهش تهديد -

 بيشدتر  توسعه ژياسترات دليل به ترتيب به استان به تخصيص قابل ملي اعتبارات مقدار و سهم كاهش تهديد -

 كشور، اقتصاد عمومي افت و تحريم دليل به و ها،استان ساير در

 استان پهنه تمام در توسعه كشاورزي عمومي راهبردهاي

 صنعت( بخش آبرساني شبكه با مشترك )شبكه كشاورزي بخش براي آبرساني هايشبكه راندمان افزايش و توسعه -

  اورزي،كش بخش راندمان افزايش كلي طور به و ياريآب هايشبكه راندمان افزايش و توسعه از "حمايت" -
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 و هريشد  كشداورزي،  صدنعت،  جداري  هداي فعاليت توسط خاك و آب منابع آلودگي از پيشگيري و كنترل ظارت،ن -

 ،روستايي

 از يشدگيري پ بدراي  صدنعتي  واحددهاي  بدرداري بهدره  و احداث هايپروانه صدور مراحل در "قبل از" دقيق كنترل -

  خاك، و آب منابع آلودگي

 ،زيست( محيط مسايل رعايت )با دريا و هارودخانه يهحاش در پروريآبزي و صيد توسعه از حمايت -

 منطقه، هر حيطيم شرايط با مطابق صيد، و پروريآبزي دامي، باغداري، زراعي، توليدات انواع توسعه از حمايت -

 ايدن  نيداز  مدورد  يهدا نهداده  و آالتماشدين  ادوات، )توليد كشاورزي بخش پيشين صنايع توسعه و ايجاد از حمايت -

  بخش(،

 بزيجات،سد  از اعدم  كشداورزي  محصدوالت  فرآوري كشاورزي)صنايع بخش پسين صنايع توسعه و ايجاد از ايتحم -

 دام(، و طيور لبنيات، ،خرما نظير مهم محصوالت فرآوري نان، و آرد صنايع ميوه، جات،صيفي

 ويدژه بده  مجاور هاياستان و همسايه كشورهاي با ارتباط در و بازار به دسترسي تسهيل براي ايجاده شبكه توسعه -

 اربداز  كده  ( . . . بختياري و محال چهار بوشهر، فارس، اصفهان، ) خوزستان استان شرقي جنوب و شرق هاياستان

 دهند.مي تشكيل را خوزستان استان كشاورزي محصوالت صادرات براي مهمي

 استان، مختلف مناطق در كشاورزي محصوالت و نهاده بازارهاي گسترش از حمايت -

 نطقه،م و همسايه كشورهاي به ويژه به استان، كشاورزي محصوالت صادرات بازارهاي گسترش از ايتحم -

 و مركدزي  تدولد  بده  موضدوع  انتقدال  كشداورزي،  محصوالت بر ريزگردها از ناشي زيان و ضرر بررسي ريزگردها: -

  متمركز، اقدامات پيگيري

 بدا  متناسب بذر و نهال خصوص به ها،نهاده كاربرد الگوهاي در نظر تجديد ضرورت صورت در و بررسي ريزگردها: -

 ه،منطق هر مناسب هايكشت از حمايت و كشت الگوهاي در نظر تجديد ،ضرورت صورت در و شرايط اين

 شود:مي پيشنهاد راهبرد دسته دو ملي، منابع محل از اعتبارات كاهش و آب منابع كاهش اثرات با مقابله براي -

 خوزسدتان  سدتان ا در صنعت(، و ) كشاورزي توسعه نسبي مزيت بر مبني مركزي دولت ماتمقا با استدالل طرح (1)

 همده  بسدتن  كدار  بده  (2) و ،هدا اسدتان  سداير  بده  توليددي  مصارف براي آب انتقال فشار كاهش براي كشور، براي

  .شودمي منجر استان آب منابع ويژه به و منابع همه بيشتر كارآيي به كه راهبردهايي

 استان مختلف مناطق برايكشاورزي  هتوسع ويژه يراهبردها

 : استان غرب و غربي شمال مناطق

  ،آبي كشت زير هايزمين و آبياري هايشبكه توسعه از حمايت -

 آبياري، راندمان افزايش -
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 افزوده، ارزش و توليد راندمان افزايش -

  ،بزرگ( دام ويژه )به دامداري توسعه از حمايت -

  ب،چو زراعت توسعه از حمايت -

 زيست(، محيط مسايل رعايت )با هارودخانه حاشيه در پروري آبزي توسعه از حمايت -

  عمومي(، راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 همسايه، كشور با ايجاده شبكه توسعه -

 :استان شرق شمال مناطق

 سددهاي  از آب انتقدال  طريدق  از اسدتان  شدرقي  مناطق در يآب كشت توسعه و آبياري هايشبكه توسعه از حمايت -

 استان، شرق شمال

 بازدهي از مايتح منظور به هم و آبخيزداري منظور به هم سيالب كنترل و آبخيزداري آب،پخش هايپروژه اجراي -

 ديم، كشت

  ،آبياري ننوي هايشيوه با همراه باغداري توسعه از حمايت -

  كوچك(، دام ويژه )به دامداري توسعه از حمايت -

  چوب، زراعت توسعه از حمايت -

 افزوده، ارزش و توليد راندمان افزايش -

 زيست(، محيط مسايل رعايت )با هارودخانه حاشيه در پروري آبزي توسعه از حمايت -

  عمومي(، راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

   بختياري، و محال چهار اصفهان، هاياستان با ارتباطي ايجاده شبكه توسعه -

 :استان شرق جنوب و شرق مناطق

  ،آبياري هايشبكه توسعه از حمايت -

 آبياري، راندمان افزايش از حمايت -

  ،آبياري ننوي هايشيوه با هانخلستان توسعه از حمايت -

  بزرگ(، و كوچك )دام دامداري توسعه از حمايت -

 ها،نخلستان توسعه از حمايت -

 افزوده، ارزش و توليد راندمان افزايش -

  عمومي(، راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 ،احمدبوير و كهگيلويه بوشهر، فارس، اصفهان، هاياستان با ارتباط در ايجاده شبكه توسعه -



 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 :استان يجنوب مناطق

  ،هانخلستان توسعه از حمايت -

 محيط مسايل به ژهوي توجه با دريا، داخل و دريا ساحلي اراضي در پروريآبزي و ماهيگيري بخش توسعه از حمايت -

 ،زيست

  عمومي(، راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 صنايع توسعه

 زير موارد شامل گذاردمي منفي اثر صنعت بخش عملكرد بر كه استان ضعف نقاط ، SWOT تحليل اساس بر

  است:

 شدور  ،مندابع  اين ودگيآل ،استان جنوبي و مياني مناطق در ويژه به سطحي آب منابع به زياد تكاا : آب منابع  -

  ،آبرساني هايشبكه بودن ناكافي و جنوب به شمال امتداد در زيرزميني و سطحي آب منابع شدن

 ركها و نواحي موجود استان.سهم اندك شهركها و نواحي تقاضا محور از شه -

  ي،كشاورز بخش پسين و پيشين صنايع ناكافي گسترش جمله از و ليدتو هايزنجيره نبودن كامل -

 )بدا  روشديمي پت و گداز  و نفدت  بخش پسين صنايع ناكافي گسترش جمله از و ليدتو هايزنجيره نبودن كامل -

 است(، شدن برطرف دست در عفض اين پتروشيمي و گاز و نفت شهرك 6 احداث مصوب برنامه

 ايدن  نيداز  مدورد  تادوا و قطعات )توليد پتروشيمي و گاز و نفت صنايع پيشين ليدتو هايزنجيره نبودن كامل -

 صنايع(،

 بريكي،فدا  فلدزي  صدنايع  ادوات، و قطعدات  )توليدد  فلدزي،  صدنايع  پسدين  ليدد تو هداي زنجيدره  نبودن كامل -

 ،.( . . و سازيماشين

 خصوصي، بخش مالي منابع تجهيز براي مالي بازار ناكافي گسترش -

 ها،تعادلعدم كاهش و مالي منابع تجهيز بخشي، يين هماهنگي ايجاد در "استان توسعه مديريت" ضعف

  است: زير موارد شامل صنعت بخش توسعه از حمايت در استان قوت نقاط 

 و صدنعت  هايانسازم توانمندي استان، ريتمدي سابقه از برخورداري زمين، مناسب شيب آب، سرشار منابع  -

  صنعتي، هايشهرك شركت و معدن

 محصدوالت  ات،قطع و ادوات لوازم، كننده مصرف پيشرو صنايع و كشاورزي )بخش استاني درون بزرگ بازار -

  پتروشيمي(، و شيميايي

 استان، در فلزي صنايع و پتروشيمي و شيميايي گاز، و نفت پيشرفته صنايع سابقه -

  نمايد، اقدام بخشي بين مسايل حل در تواندمي كه استان مديريت سابقه از برخورداري  -
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 ان،است صنعت تخصصي هايرشته در صنايع توسعه و ايجاد در متخصص بسيار نيروي از برخورداري -

  است: زير موارد شامل صنعت بخش توسعه از حمايت در استان هايفرصت

  ملي، فرا بازارهاي يدسترس در استان موقعيت  -

  كشور، داخل بزرگ بازار از برخورداري  -

  است: زير موارد شامل صنعت بخش توسعه مقابل در استان توسعه روي فرا تهديدهاي

 ريزگردها، تهديد  -

   باالدست، در بيشتر برداشت و اقليمي تغييرات دليل به آب، منابع كاهش تهديد -

 در بيشدتر  توسدعه  استراتژي دليل به ترتيب به استان به تخصيص قابل ملي باراتاعت مقدار و سهم كاهش تهديد -

 كشور، اقتصاد عمومي افت و تحريم دليل به و ها،استان ساير

 استان پهنه تمام در توسعه صنايع عمومي راهبردهاي

 گسترش شهركها و نواحي صنعتي تقاضا محور -

 هاي بدون متقاضيايجاد مشوق هاي مالياتي و تسهيالتي براي شهرك -

 هداي نجيرهز تكميل و استان سراسر در منطقه هر مناسب صنايع پذيرش براي صنعتي نواحي و هاشهرك گسترش -

  ،توليد

 صدنايع  مي،پتروشدي  و شديميايي  صدنايع  مانند استان، تخصصي و ويژه صنعتي نواحي و هاشهرك گسترش و ايجاد -

  خرما(، شيالت، لبنيات، نان، و آرد صنايع شامل خصوص به و عام طور )به غذايي صنايع فلزي،

 خصوصي، بخش توسط صنعتي يهاشهرك گسترش و ايجاد از حمايت -

  بندري، اسبمن نقاط و اقتصادي ويژه مناطق در مجدد صادرات و پردازش ويژه صنعتي نواحي گسترش و ايجاد -

   ،عتيصن نواحي و هاشهرك ب(فاضال و ارتباطات گاز، برق، ،آب راه،) مناسب زيربنايي هايشبكه توسعه -

  آلودگي، كنترل ويژه هايمحدوده در خصوص به هوا و خاك آب، از حفاظت استانداردهاي تحكيم -

  آلودگي، كنترل ويژه محدوده در جديد آالينده صنايع پذيرش كردن محدود -

  پيشنهادي، ويژه پهنه سمت به جديد آالينده صنايع هدايت -

 فلدزات  مي،پتروشدي  شديميايي،  صدنايع  در پسدين  و پيشدين  صنايع و صنعتي توليدي هايزنجيره تكميل از حمايت -

 غذايي، صنايع و اساسي

 اندرژي  ويژه به و پاك هايانرژي و آوريفن بيو و )نانو باال تكنولوژي داراي صنايع و نوين صنايع توسعه از حمايت -

  الكترونيك، برق، صنايع و خورشيدي(

  ،هاشهرستان همه در محلي بازار داراي صنايع و كوچك صنايع توسعه از حمايت -
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 پيگيدري  و ركدزي م دولدت  به موضوع انتقال صنعتي، توليدات بر ريزگردها از ناشي زيان و ضرر بررسي ريزگردها: -

  متمركز، اقدامات

 هداي مكدان  مينهز در بررسي و استان، موجود صنايع به زيان و ضرر كاهش راهكارهاي يافتن و بررسي ريزگردها: -

 ريزگردها، اثرات كاهش براي ،جديد تيصنع واحدهاي احداث براي مناسب

 شود:مي يشنهادپ راهبرد دسته دو ملي، منابع محل از اعتبارات كاهش و آب منابع كاهش اثرات با مقابله براي -

   ر،كشو براي خوزستان استان صنعتي توسعه نسبي مزيت بر مبني مركزي دولت مقامات با استدالل طرح

 همده  از ناشدي  يدان ز و ضرر جبران )براي شودمي منجر منابع بيشتر كارآيي به كه راهبردهايي همه بستن كار به و

  تهديدها(،

 استان مختلف مناطق براي توسعه صنايع خاص راهبردهاي

 ن،استا شمالي مهني در ،دامداري كشاورزي نياز مورد آالتماشين و ادوات كننده توليد صنايع توسعه از حمايت -

 ،بنددي بسته و دامي كشاورزي، محصوالت فرآوري غذايي، صنايع كشاورزي، توليدي هايزنجيره توسعه از حمايت -

  استان، شمالي نيمه در

  استان، مركزي طقمنا در الكترونيك برق، صنايع و باال تكنولوژي داراي صنايع و نوين صنايع توسعه از حمايت -

  ان،است جنوبي و مركزي مناطق در آوريفن بيو و آوريفن انون نوين هايتكنولوژي توسعه از حمايت -

 استان، جنوب در خرما بنديبسته و فرآوري صنايع توسعه از حمايت -

 در اساسدي  فلدزات  ،پتروشيمي شيميايي، صنايع در پسين و پيشين صنايع و صنعتي توليدي هايزنجيره تكميل از حمايت -

 آلودگي(، مبحث به توجه )با استان جنوبي مناطق و استان شرق مياني مناطق

 استان، جنوبي مناطق در خرما با مرتبط غذايي صنايع هايزنجيره تكميل از حمايت -

 حاشديه  يپدرور  آبدزي  عمدده  مراكدز  در و اسدتان  جنوب ساحلي هايشهرستان در شيالت صنايع توسعه از حمايت -

  ها،رودخانه

 و پتروشديمي  ميايي،شدي  صدنايع  ،گداز  و نفدت  فعاليت نياز مورد ملواز و قطعات كننده توليد صنايع توسعه از حمايت -

 استان، جنوبي نيمه در فوالد، صنايع

 سدطح  در و (حرارتدي  هداي نيروگاه) كالن سطح در خورشيدي انرژي كاربرد و استقرار از حمايت و مركز از پيگيري -

 (،مقياس كوچك صنعتي و خانگي كاربردهاي انواع) خرد

 ايجاده لنق و حمل شبكه توسعه

 : از هستند عبارت ايجاده نقل و حمل شبكه توسعه زمينه در استان ضعف نقاط ،SWOT تحليل اساس بر

 كشور، مركز با ارتباطي محور بودن كريدور تك -
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 استاني، فرا – ملي كاركرد با استان جنوب – شمال ايجاده شبكه ظرفيت ضعف  -

 مجاور، هاياستان با ايجاده شبكه ضعف  -

 جديد(، هايشهرستان مركز با ويژه )به هاشهرستان مركز با استان مركز ايجاده شبكه ضعف  -

  ،استان ايحاشيه مناطق در ايجاده شبكه ضعف -

 صوصي،خ بخش به برداريبهره و احداث واگذاري و خصوصي بخش مالي منابع تجهيز و سپاريبرون ضعف  -

 عمومي، بخش مالي منابع ضعف  -

  است، ضعيف آن در ايجاده شبكه كه مناطقي اغلب و شرق شمال مناطق بودن ايكوهپايه يا و ستانيكوه -

  است: زير موارد شامل ايجاده نقل و حمل شبكه توسعه از حمايت در استان قوت نقاط

 استان، شهرسازي و راه سازمان توانمندي  -

 استان، در متخصص نيروي وجود -

  است: زير موارد شامل بخش اين توسعه از يتحما در استان هايفرصت

  ستان،ا همسايگي در ملي فرا بازارهاي و استان از خارج ملي بازارهاي دسترسي در استان موقعيت  -

 استان، نقاط از بعضي در خصوصي بخش يهاسرمايه بسيج امكان

  ست:ا زير موارد شامل صنعت بخش توسعه مقابل در استان توسعه روي فرا تهديدهاي

 در بيشدتر  توسدعه  استراتژي دليل به ترتيب به استان به تخصيص قابل ملي اعتبارات مقدار و سهم كاهش تهديد -

 كشور، اقتصاد عمومي افت و تحريم دليل به و ها،استان ساير

 اربسدي  مدذهبي  و فرهنگدي  هايمشابهت دليل به مشاور اين نطر به ) استان غرب مرزي مناطق در امنيتي تهديد -

 است(، ضعيف

 ريزگردها، تهديد  -

 استان پهنه تمام در ايجاده نقل و حمل شبكه توسعه عمومي راهبردهاي

 حتي و ) ضعف با لهمقاب براي دزفول – سليمان مسجد – رامشير مسير در با دزفول -ماهشهر بندر دوم گزينه احداث -

 توسعه هايانونك از حمايت محور ترينمهم نوانع به و شمال( – جنوب ملي محور بودن كريدور تك از ناشي تهديد

 استان، شرق در

 صادرات، تسهيل براي همسايه كشورهاي با ارتباطي محورهاي توسعه -
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 ايدن  توسعه زا حمايت براي استان، شرق جنوب و شرق شرق، شمال همسايه هاياستان با ارتباطي محورهاي توسعه -

 مركز با كريدوري تك ارتباط از استان خروج براي همچنين و دارند، ارقر استان ايحاشيه مناطق در بيشتر كه مناطق

 تحميلي(، جنگ )تجربه كشور

 گردشگري، و توليد توسعه خدمت در استان غرب مرزي نوار محور توسعه -

 مراكدز  و هرسدتان ش مراكز -شهري توسعه هايكانون مركز – استان مركز پايين به باال مراتبي سلسله شبكه تكميل -

 بخش،

 روستايي، مجموعه -منظومه طرح با انطباق در روستايي ايجاده مراتبي سلسله شبكه تكميل -

 پيگيدري  بدر  عالوه ت.اس دور به ريزگردها تاثير از زيادي حد تا نسبت به شمال – جنوب دوم گزينه محور ريزگردها: -

 ايجداده  نقدل  و حمل سازمان و شهرسازي و راه جاري وظايف زمره در هاجاده ايمني مساله مركزي، دولت اقدامات

 گيرد.مي قرار

 شود:مي پيشنهاد راهبرد دسته دو ملي، منابع محل از اعتبارات كاهش اثرات با مقابله براي -

   ،كشور براي خوزستان استان صنعتي توسعه نسبي مزيت بر مبني مركزي دولت مقامات با استدالل طرح

 بخدش  ابعمند  )بدا  خصوصدي  بخدش  بده  احدداث  و گدذاري سدرمايه  اگدذاري و و استاني درون مالي منابع بسيج حداكثر و

 ،خصوصي(

 ريلي نقل و حمل شبكه توسعه

 را آن كدارآيي  كده  تاس روبرو خوزستان( استان از )خارج لرستان منطقه در گلوگاهي با استان شمال -جنوب ريلي شبكه

 كدارآيي  فدزايش ا براي است. درصد 6 حدود كاال حمل در استان ريلي شبكه نقش كه شد مشاهده قبالً دهد.مي كاهش

 - اهدواز  املشد  اسدتان  ريلدي  شدبكه  عمده بخش سه كردن برقي و دوخطه يادشده، گلوگاه رفع بر عالوه سيستم، اين

 دايجا نيز خوزستان استان عهتوس ملي سند در عالوه به است. شده گرفته نظر در امام بندر -اهواز و آبادان -اهواز دزفول،

 است: شده بينييشپ نيز كشور هاياستان ساير به خوزستان استان اتصال براي ريلي شبكه

 ترافيدك  تدراكم  ابد  مواجده  كريددورهاي  براي سريع ريلي شبكه ايجاد استان، آمايش مطالعات در فوق، خطوط بر عالوه

  ت.اس شده بينيپيش خصوصي بخش به گذاريسرمايه واگذاري براي ،آبادان( -اهواز )مانند مسافري

 انرژي هايشبكه توسعه

 همده  و اسدت  رداربرخو استان سطح در مناسبي پوشش از گاز و برق شبكهوضع موجود استنباط مي شود كه  مطالعات از

 .هستند مندبهره برق از بيشتر و خانوار بيست داراي روستاهاي  صد در صد به نزديك و استان شهرهاي
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 برنامده  در هاآن اتصال كه اندنشده متصل گاز و برق شبكه به استان صنعتي نواحي و هاشهرك از تعدادي حال همين در

 اسدتان  آمايش طالعاتم تأكيد مورد بسيار خورشيدي انرژي از استفاده برق، شبكه بر عالوه است. شده بينيپيش آمايش

 سطح در و (حرارتي هيروگان) كالن سطح در برداريبهره امكان مربوط، نقشه اساس بر خورشيدي انرژي نظر از باشد.مي

 كيدد أت خوزسدتان  ناسدتا  توسعه ملي سند عالوه به دارد. وجود (مقياس كوچك صنعتي و خانگي كاربردهاي انواع) خرد

 شدهر  تنهدا  خوزسدتان  ستانا در ،"متر 80 ارتفاع در كشور باد نقشه" اساس بر دارد. بيوماس انرژي از استفاده بر زيادي

 سدطح  اين كشور مناطق يرسا با مقايسه در اما دارد، قرار مناسب حدودي تا سطح در برداريهرهب براي باد وزش از اهواز

 نيست. باال

 برتر خدمات نظام

 بده  و پيرامدوني  مناطق به اقتصادي خدمات ارائه مراكز و پيراموني مناطق بازار مراكز عنوان به شهري توسعه هايكانون

 .اندشده انتخاب دارند قرار آن در كه ايطقهمن توسعه لكوموتيو عنوان به خالصه طور

 زيربندايي  هداي بكهش توسعه شامل خالصه طور به) شد انبي قبالً هاكانون اين توسعه براي عمومي راهبردهاي مجموعه

 گسدترش  از مايدت ح و كشاورزي و صنعتي هايفعاليت توسعه از حمايت دست، پايين و دست باال مراكز به اتصال براي

 ايدن  در عمومي شبخ توسط برتر خدمات ارائه  و هامجموعه اين اقتصاد تقويت براي خصوصي بخش فعاليت و بازارها

 خميني امام بندر – ماهشهر بندر و خرمشهر -آبادان اهواز، شهري توسعه كانون 3 جز به (.عمومي بخش توسط هاكانون

 ايدن  هفدتم  فصدل  رد برتدر  خددمات  نظدام  بنديسطح يراستا در باال راهبردهاي مجموعه هستند. برخوردارتر نسبتاً كه

 دو سدطح  اهدواز،  يدك،  )سدطح  3 سدطح  تدا  تدر ضدعيف  شدهري  توسدعه  هداي كدانون  خدمت سطح ارتقاي به مطالعات

 سداير  املشد  سده  سدطح  و انديمشدك   - دزفدول  و خميني امام بندر -ماهشهر بندر خرمشهر،  - آبادان هايمجموعه

 انجاميد. خواهد ها(كانون

 روستايي و شهري بهداشت و پرورش و آموزش خدمات شبكه هتوسع

 اجتماعي امور در شوندمي تجويز اقتصادي كارآيي اساس بر نخست درجه در آنها توسعه كه توليدي هايبخش خالف بر

 استان پهنه تمام در دماتخ و زيربناها كيفيت بهبود امور اين در است. نظر مورد خدمات و زيربناها از يكسان برخورداي

 از آمدايش،  مطالعده  افدق  تا توسعه هاينرم دهند.مي تشكيل را توسعه اصلي هايسياست هاتعادل عدم كاهش با همراه

  از: هستند عبارت زمينه اين در هاسياست مهمترين است. شده گرفته ملي استانداردهاي

  ،درماني – بهداشتي و آموزشي خدمات و سيساتأت ارائه در بخشي تعادل •

 توسعه مترك مناطق در خصوص به شهري توسعه هايكانون در درماني - بهداشتي و آموزشي خدمات ويتتق •

  ،يافته
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 ارزي( رآمدد كسب به توجه )ضمن ملي فرا و استاني فرا سطح در درماني - بهداشتي تخصصي خدمات ارائه •

  عالي آموزش توسعه

 عالي آموزش هايدوره ظرفيت و هارشته نبودن منطبق به توجه با اما است ملي شوراهاي با زمينه اين در گذاريسياست

 تخصصي ظرفيت عالوه هب شود.مي پيشنهاد ملي هايسياست در نظر تجديد استان اين كار بازار نياز با خوزستان استان

 ارائده  نامكدا  شدكي پز علوم و نفت مهندسي پتروشيمي، شيميايي، صنايع در استان صنعتي هايمجموعه ارزشمند بسيار

 اين از مناسب ستفادها كه دهدمي قرار اختيار در را همسايه كشورهاي و كشور هاياستان ساير براي تخصصي هايدوره

  از: هستند عبارت زمينه اين در هاسياست مهمترين نمايد.مي زيادي كمك استان توسعه به هاظرفيت

  ستان،ا اين كار بازار نياز با زستانخو استان عالي آموزش هايدوره ظرفيت و هارشته انطباق •

 بده  توجده  ضدمن ) پتروشيمي و شيميايي فوالد، صنايع گاز، و نفت زمينه در آموزشي تخصصي هايدوره ايجاد •

 ،خارجي( دانشجويان جذب

  همسايه، هايكشور و هااستان ساير به درماني – بهداشتي خدمات ارائه و آموزشي تخصصي هايدوره ايجاد •

 نظدام  بنددي سطح تايراس  در بهداشت و پرورش و آموزش عالي، آموزش زمينه در باال راهبردهاي مجموعه يزن اينجا در

 انجاميد. خواهد ترضعيف شهري توسعه هايكانون خدمت سطح ارتقاي به برتر خدمات

 گردشگري توسعه

 حداقل كه است ديارزشمن بسيار تاريخي آثار شده، حفاظت مناطق شامل گردشگري متنوع منابع داراي خوزستان استان

 هددف  روسدتاي  18 و گردشدگري  نمونه منطقه 30 تاريخي، مختلف هايدوره تمدن ارزشمند بسيار آثار سايت هفت در

 و مدرز  اين ردمم جانفشاني هايجلوه آن مرزي مناطق خصوص به و خوزستان استان آن بر عالوه باشد.مي گردشگري

  دارد. يادگار به ياربس شكوه با را مقدس دفاع در بوم

 گردشگري و زيارتي ي،علم فرهنگي، فراغت، ايام گردشگري گسترش براي منابع اين از برداريبهره و شده ياد آثار حفظ

 خددمات  توسدعه  و يسدكونت  زيربناهداي  و ارتباطدات  تدا  آب و راه از الزم زيربناهداي  توسدعه  نيازمند جنگ هاييادمان

 بخدش  توسدط  مناسدب  برداريبهره هايروال تنظيم در راهنمايي و حمايت الزم، هاينيرو تربيت و )آموزش گردشگري

  مقررات(. و قوانين تسهيل و خصوصي

  از: هستند عبارت زمينه اين در هاسياست مهمترين

 ريگردشدگ  گدروه  كدار  اعضداي  مشدترك  نظدر  طبق گردشگري هايسايت به دسترسي هايراه شبكه توسعه •

 و اسدتانداري  روسدتايي  عمدران  حوزه استان، بسيج شهرسازي، و راه گردشگري، زمانسا نمايندگان از متشكل

   استانداري، ريزيبرنامه معاونت

  ،توريسم منابع از ثرترؤم برداريبهره براي ارتباطات و برق آب، يزيربناها توسعه •
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 سدرا، همدان م هتدل،  از بدرداري بهدره  و سداخت  زمينده  در خصوصدي  بخدش  مشاركت و سازيفعال از حمايت •

  ستان،ا گردشگري جامع طرح با انطباق در استان مختلف مناطق در هااردوگاه و كمپ مسافرخانه،

  گردشگري، تورهاي برگزاري زمينه در خصوصي بخش مشاركت و سازيفعال از حمايت •

  سطوح، همه در گردشگري بخش كاركنان براي آموزشي هايدوره برگزاري از حمايت •

  استان، خصوصي بخش به نور راهيان گردشگري خدمات از بخشي واگذاري •

 )مانندد  سدتان ا كشاورزي محصوالت استان، دستي صنايع فروش آبرومند و مناسب هايغرفه ايجاد از حمايت •

  گردشگري، مراكز در خرما(

 سدالم  فريحاتت و سبز فضاي كردن فراهم و شهري هايمحدوده در استان هايرودخانه بسترسازي از حمايت •

 درآمدد  هبد  هدم  مربوط هايشهرداري به اجاره پرداخت با كه خصوصي بخش توسط مردم فراغت اوقات براي

 مناسبي فراغت اوقات گذران زمينه هم و بخشدمي رونق را شهر بصري هايجلوه هم و نمايدمي كمك شهرها

  نمايد،مي فراهم دارند نياز آن به شدت به استان فضاي در كه مردم براي

 بازارها گسترش از حمايت

 ارتبداط  در ستان،ا يافته توسعه كمتر مناطق در بازارها گسترش و سازي تجاري به كمك هايبرنامه از حمايت •

 مناطق، اين توليدي هايتخصص با

 استان توسعه مديريت

 بدر  در را اسدتان  پهنده  همه هاآن فضايي بازتاب و اندگرفته قرار بحث مورد قبالً استان توسعه مديريت ذيل هايسياست

 شوند:مي عنوان زير در هاسياست اين ترينمهم شود.نمي محدود خاصي منطقه به و گيردمي

  ،ي(خصوص بخش مالي منابع تجهيز )براي استان توسعه و گذاريسرمايه هايبانك و هابورس ايجاد •

  ،توليد سمت به آن هدايت و بانكي و مالي منابع ثرؤم مديريت •

  سهام، بازار طريق از مردم، به واگذاري و صنايع ايجاد براي ويژه هايركتش اندازيراه •

  مالي، انضباط و نظم مباني تحكيم •

 بخدش  ديددگاه  دو رهد  از پدروژه  و طدرح  ارزيابي هايبررسي اعمال و پروژه انتخاب و ريزيبرنامه نظام بهبود •

  بخش، دو اين به مالي منابع تعلق حسب بر عمومي بخش و خصوصي

  ،استان عمومي زيربناهاي توسعه براي استان در مستقر ملي هايشركت مالي مشاركت لبج •

  ،“كار و كسب سهولت” هايشاخص عملكرد بهبود •
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  ،الكترونيك تجارت و الكترونيك دولت توسعه از حمايت و ارتباطي زيربناهاي گسترش •

     ،ملي( تمركز )عدم استان توسعه يكپارچه مديريت تقويت •

 درون تمركز عدم) شهرستان سطح به اجرا بر نظارت و اجرا ريزي،بودجه گيري،تصميم وظايف از بخشي انتقال •

  .شهرستان( درون تمركز با همراه استان

 مختلف محورهاي تفکيک به توسعه سرزمينی سياستهاي-2-2جدول

 سياستها محور

 كشاورزي

 استان پهنه تمام در عمومي راهبردهاي
 بكهشد  بدا  مشدترك  )شدبكه  كشاورزي بخش براي آبرساني هايشبكه ندمانرا افزايش و توسعه -

 صنعت( بخش آبرساني

 بخدش  نددمان را افزايش كلي طور به و ياريآب هايشبكه راندمان افزايش و توسعه از "حمايت" -
 كشاورزي،

 صدنعت،  جداري  هداي فعاليدت  توسدط  خداك  و آب مندابع  آلدودگي  از پيشگيري و كنترل نظارت، -
 ،روستايي و يشهر كشاورزي،

 بدراي  نعتيص واحدهاي برداريبهره و احداث هايپروانه صدور مراحل در "قبل از" دقيق كنترل -
 خاك، و آب منابع آلودگي از پيشگيري

 محديط  لمسداي  رعايدت  )بدا  دريدا  و هدا رودخانده  حاشيه در پروريآبزي و صيد توسعه از حمايت -
 زيست(،

 شدرايط  بدا  بقمطدا  صديد،  و پدروري آبزي دامي، غداري،با زراعي، توليدات انواع توسعه از حمايت -
 منطقه، هر محيطي

 يهدا نهداده  و آالتماشين ادوات، )توليد كشاورزي بخش پيشين صنايع توسعه و ايجاد از حمايت -
 بخش(، اين نياز مورد

 رزيكشداو  محصدوالت  فدرآوري  كشاورزي)صنايع بخش پسين صنايع توسعه و ايجاد از حمايت -
 ،خرمدا  نظيدر  مهدم  محصدوالت  فدرآوري  ندان،  و آرد صنايع ميوه، جات،صيفي سبزيجات، از اعم

 دام(، و طيور لبنيات،

 و ايههمسد  كشدورهاي  بدا  ارتبداط  در و بدازار  بده  دسترسدي  تسدهيل  براي ايجاده شبكه توسعه -
 ارس،فد  اصدفهان،  ) خوزسدتان  اسدتان  شرقي جنوب و شرق هاياستان ويژهبه مجاور هاياستان

 اسدتان  اورزيكش محصوالت صادرات براي مهمي بازار كه ( . . . بختياري و حالم چهار بوشهر،
 دهند.مي تشكيل را خوزستان

 استان، مختلف مناطق در كشاورزي محصوالت و نهاده بازارهاي گسترش از حمايت -

 يكشدورها  بده  ويدژه  بده  اسدتان،  كشداورزي  محصدوالت  صادرات بازارهاي گسترش از حمايت -
 منطقه، و همسايه

 بده  وضدوع م انتقدال  كشداورزي،  محصدوالت  بر ريزگردها از ناشي زيان و ضرر بررسي يزگردها:ر -
 متمركز، اقدامات پيگيري و مركزي دولت

 نهال خصوص به ها،نهاده كاربرد الگوهاي در نظر تجديد ضرورت صورت در و بررسي ريزگردها: -
 از مايدت ح و كشدت  گوهداي ال در نظر تجديد ،ضرورت صورت در و شرايط اين با متناسب بذر و

 منطقه، هر مناسب هايكشت

 راهبدرد  دسدته  دو ملدي،  مندابع  محل از اعتبارات كاهش و آب منابع كاهش اثرات با مقابله براي -
 شود:مي پيشنهاد

 در صدنعت(،  و ) كشاورزي توسعه نسبي مزيت بر مبني مركزي دولت مقامات با استدالل طرح (1)
 سداير  بده  توليددي  مصدارف  بدراي  آب انتقدال  فشدار  كداهش  يبرا كشور، براي خوزستان استان
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 آب منابع ويژه به و منابع همه بيشتر كارآيي به كه راهبردهايي همه بستن كار به (2) و ،هااستان
 .شودمي منجر استان

 استان مختلف مناطق براي ويژه راهبردهاي

 استان غرب و غربي شمال مناطق

 ،آبي كشت زير هايزمين و آبياري هايشبكه توسعه از حمايت -

 آبياري، راندمان افزايش -

 افزوده، ارزش و توليد راندمان افزايش -

 ،بزرگ( دام ويژه )به دامداري توسعه از حمايت -

 چوب، زراعت توسعه از حمايت -

 ،زيست( محيط مسايل رعايت )با هارودخانه حاشيه در پروري آبزي توسعه از حمايت -

 ي(،عموم راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 همسايه، كشور با ايجاده شبكه توسعه -

 استان شرق شمال مناطق
 انتقدال  يدق طر از استان شرقي مناطق در آبي كشت توسعه و آبياري هايشبكه توسعه از حمايت -

 استان، شرق شمال سدهاي از آب

 بده  مهد  و آبخيدزداري  منظدور  بده  هدم  بسيال كنترل و آبخيزداري آب،پخش هايپروژه اجراي -
 ديم، كشت بازدهي از حمايت منظور

 ،آبياري ننوي هايشيوه با همراه باغداري توسعه از حمايت -

 كوچك(، دام ويژه )به دامداري توسعه از حمايت -

 چوب، زراعت توسعه از حمايت -

 افزوده، ارزش و توليد راندمان افزايش -

 ،زيست( محيط مسايل رعايت )با هارودخانه حاشيه در پروري آبزي توسعه از حمايت -

 ي(،عموم راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 بختياري، و محال چهار اصفهان، هاياستان با ارتباطي ايجاده شبكه توسعه -

 استان شرق جنوب و شرق مناطق
 ،آبياري هايشبكه توسعه از حمايت -

 آبياري، راندمان يشافزا از حمايت -

 ،آبياري ننوي هايشيوه با هانخلستان توسعه از حمايت -

 بزرگ(، و كوچك )دام دامداري توسعه از حمايت -

 ها،نخلستان توسعه از حمايت -

 افزوده، ارزش و توليد راندمان افزايش -

 ي(،عموم راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 ،احمدبوير و كهگيلويه بوشهر، فارس، اصفهان، هاياستان با ارتباط در ايجاده شبكه توسعه -

 استان يجنوب مناطق

 ،هانخلستان توسعه از حمايت -

 توجده  بدا  ،دريدا  داخدل  و دريا ساحلي اراضي در پروريآبزي و ماهيگيري بخش توسعه از حمايت -
 ،زيست محيط مسايل به ويژه

 ي(،عموم راهبردهاي شرح در )مذكور مرتبط صنايع توسعه و بازارها گسترش از حمايت -

 

 معدن و صنعت

 و اناسدت  سراسدر  در منطقه هر مناسب صنايع پذيرش براي صنعتي نواحي و هاشهرك گسترش -
 ،توليد هايزنجيره تكميل

 و شديميايي  صدنايع  مانندد  اسدتان،  تخصصي و ويژه صنعتي نواحي و هاشهرك گسترش و ايجاد -
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 ندان،  و آرد صدنايع  شدامل  خصدوص  بده  و عدام  طور )به غذايي صنايع فلزي، يعصنا پتروشيمي،
 خرما(، شيالت، لبنيات،

 خصوصي، بخش توسط صنعتي يهاشهرك گسترش و ايجاد از حمايت -

 نقداط  و دياقتصا ويژه مناطق در مجدد صادرات و پردازش ويژه صنعتي نواحي گسترش و ايجاد -
 بندري، مناسب

 ،صنعتي نواحي و هاشهرك فاضالب( و ارتباطات گاز، برق، ،آب راه،) مناسب ييزيربنا هايشبكه توسعه -

 كنتدرل  ويدژه  هداي محددوده  در خصدوص  بده  هدوا  و خاك آب، از حفاظت استانداردهاي تحكيم -
 آلودگي،

 آلودگي، كنترل ويژه محدوده در جديد آالينده صنايع پذيرش كردن محدود -
 پيشنهادي، ويژه پهنه سمت به جديد آالينده صنايع هدايت -

 يايي،شديم  صدنايع  در پسدين  و پيشدين  صدنايع  و صدنعتي  توليدي هايزنجيره تكميل از حمايت -
 غذايي، صنايع و اساسي فلزات پتروشيمي،

 هداي اندرژي  و آوريفدن  بيدو  و )نانو باال تكنولوژي داراي صنايع و نوين صنايع توسعه از حمايت -
 الكترونيك، ،برق صنايع و خورشيدي( انرژي ويژه به و پاك

 ،هاشهرستان همه در محلي بازار داراي صنايع و كوچك صنايع توسعه از حمايت -

 دولدت  بده  ضدوع مو انتقدال  صنعتي، توليدات بر ريزگردها از ناشي زيان و ضرر بررسي ريزگردها: -
 متمركز، اقدامات پيگيري و مركزي

 در بررسدي  و استان، موجود صنايع به زيان و ضرر كاهش راهكارهاي يافتن و بررسي ريزگردها: -
 ردها،ريزگ اثرات كاهش براي ،جديد تيصنع واحدهاي احداث براي مناسب هايمكان زمينه

 پيشدنهاد  راهبدرد  تهدسد  دو ملدي،  منابع محل از اعتبارات كاهش و آب منابع كاهش اثرات با مقابله براي -
 شود:مي

 كشور، براي انخوزست استان صنعتي عهتوس نسبي مزيت بر مبني مركزي دولت مقامات با استدالل طرح
 و ضدرر  جبدران  )بدراي  شدود مي منجر منابع بيشتر كارآيي به كه راهبردهايي همه بستن كار به و

 تهديدها(، همه از ناشي زيان
 استان مختلف مناطق براي خاص راهبردهاي 

 نيمده  در ،اريمدد دا كشاورزي نياز مورد آالتماشين و ادوات كننده توليد صنايع توسعه از حمايت -
 استان، شمالي

 اورزي،كشد  محصدوالت  فرآوري غذايي، صنايع كشاورزي، توليدي هايزنجيره توسعه از حمايت -
 استان، شمالي نيمه در ،بنديبسته و دامي

 منداطق  در رونيكالكت برق، صنايع و باال تكنولوژي داراي صنايع و نوين صنايع توسعه از حمايت -
 استان، مركزي

 جندوبي  و مركدزي  منداطق  در آوريفن بيو و آوريفن نانو نوين هايتكنولوژي هتوسع از حمايت -
 استان،

 استان، جنوب در خرما بنديبسته و فرآوري صنايع توسعه از حمايت -

 پتروشديمي،  ي،شديمياي  صنايع در پسين و پيشين صنايع و صنعتي توليدي هايزنجيره تكميل از حمايت -
 لودگي(،آ مبحث به توجه )با استان جنوبي مناطق و استان شرق مياني مناطق در اساسي فلزات

 ،استان جنوبي مناطق در خرما با مرتبط غذايي صنايع هايزنجيره تكميل از حمايت -

 آبدزي  دهعمد  مراكز در و استان جنوب ساحلي هايشهرستان در شيالت صنايع توسعه از حمايت -
 ها،رودخانه حاشيه پروري

 شيميايي، صنايع ،ازگ و نفت فعاليت نياز مورد لوازم و قطعات كننده توليد صنايع توسعه از حمايت -
 استان، جنوبي نيمه در فوالد، صنايع و پتروشيمي

 هداي يروگداه ن) كدالن  سدطح  در خورشيدي انرژي كاربرد و استقرار از حمايت و مركز از پيگيري -
 (،مقياس كوچك صنعتي و خانگي كاربردهاي انواع) خرد سطح در و (حرارتي
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 سكونتگاهي نظام

 رسمي غير هاي سكونتگاه توانمندسازي و ساماندهي -
 مسكوني ساختمان واحد 2000 حداقل احداث -
 تاريخي هاي بافت نوسازي و بهسازي -
 بنايي زير هاي پروژه احداث -
 بنايي رو هاي پروژه احداث -
 و سدازي روبندايي به  و زيربندايي  هاي پروژه و معابر تعريض طرح در اماكن تملك -

 مياني كارآمد نا هاي بافت زينوسا
 خطر پر هاي محدوده در اماكن ساكنين جايي جابه -

 بازرگاني

 ويژه منطقه توسعه طرح -
 (عباس هدر گاز لوله خط) ويژه منطقه گاز جديد لولۀ خط اجراي پيگيري -

  توليد و گذاري سرمايه شرايط تسهيل و موانع رفع -
 پايين يعصنا براي مدت بلند يقراردادها قالب در اختصاصي خوراك تامين شامل)

 در مياني و باالدستي پتروشيمي محصوالت توليدات محل از منطقه در مستقر دستي
 (موثر اريگذ سرمايه هاي مشوق افزايش/  بهره كم تسهيالت ايجاد /بورس چارچوب
 جانمايي پتروشيمي مياني و باالدستي جديد هاي طرح اندازي راه پيگيري -

 12.1) الس در تن ميليون 3،1  را منطقه توليد يتظرف كه منطقه در شده
 داد خواهد افزايش%( 

 

 گردشگري

 وهگدر  كدار  اعضداي  مشدترك  نظدر  طبق گردشگري هايسايت به دسترسي هايراه شبكه توسعه -
 حدوزه  ،استان بسيج شهرسازي، و راه گردشگري، سازمان نمايندگان از متشكل گردشگري

 استانداري، ريزيبرنامه نتمعاو و استانداري روستايي عمران

 ،متوريس منابع از ثرترؤم برداريبهره براي ارتباطات و برق آب، يزيربناها توسعه -

 ،هتدل  از بدرداري بهدره  و سداخت  زمينده  در خصوصدي  بخدش  مشداركت  و سدازي فعال از حمايت -
 طدرح  بدا  انطبداق  در اسدتان  مختلدف  مناطق در هااردوگاه و كمپ مسافرخانه، سرا،مهمان

 استان، گردشگري عجام

 گردشگري، تورهاي برگزاري زمينه در خصوصي بخش مشاركت و سازيفعال از حمايت -

 سطوح، همه در گردشگري بخش كاركنان براي آموزشي هايدوره برگزاري از حمايت -

 استان، خصوصي بخش به نور راهيان گردشگري خدمات از بخشي واگذاري -

 شداورزي ك محصدوالت  اسدتان،  دستي صنايع فروش مندآبرو و مناسب هايغرفه ايجاد از حمايت -
 گردشگري، مراكز در خرما( )مانند استان

 و سدبز  فضداي  كدردن  فدراهم  و شهري هايمحدوده در استان هايرودخانه بسترسازي از حمايت -
 بده  اجداره  پرداخدت  با كه خصوصي بخش توسط مردم فراغت اوقات براي سالم تفريحات
 را هرشد  بصري هايجلوه هم و نمايدمي كمك شهرها رآمدد به هم مربوط هايشهرداري

 اسدتان  يفضا در كه مردم براي مناسبي فراغت اوقات گذران زمينه هم و بخشدمي رونق
 نمايد،مي فراهم دارند نياز آن به شدت به

 

 برتر خدمات
 دست، پايين و دست باال مراكز به اتصال براي زيربنايي هايشبكه توسعه-
 بخدش  فعاليدت  و بازارهدا  گسدترش  از حمايدت  و كشداورزي  و صدنعتي  هداي فعاليدت  توسعه از حمايت-
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 سياستها محور

 ايدن  در عمدومي  بخدش  توسدط  برتدر  خددمات  ارائده   و هدا مجموعه اين اقتصاد تقويت براي خصوصي
 عمومي بخش توسط هاكانون

 ،درماني – بهداشتي و آموزشي خدمات و سيساتأت ارائه در بخشي تعادل -

 نداطق م در خصدوص  بده  شدهري  توسدعه  هايكانون در درماني - بهداشتي و وزشيآم خدمات تقويت -
 ،يافته توسعه كمتر

 درآمدد  كسب هب توجه )ضمن ملي فرا و استاني فرا سطح در درماني - بهداشتي تخصصي خدمات ارائه -
 ارزي(

 استان، ناي كار بازار نياز با خوزستان استان عالي آموزش هايدوره ظرفيت و هارشته انطباق -

 )ضدمن  شديمي پترو و شديميايي  فوالد، صنايع گاز، و نفت زمينه در آموزشي تخصصي هايدوره ايجاد -
 ،خارجي( دانشجويان جذب به توجه

 كشدورهاي  و هدا اسدتان  ساير به درماني – بهداشتي خدمات ارائه و آموزشي تخصصي هايدوره ايجاد -
 همسايه،

 

 

 نقل و حمل

 استان پهنه امتم در عمومي راهبردهاي 

 مقابله براي لدزفو – سليمان مسجد – رامشير مسير در با دزفول -ماهشهر بندر دوم گزينه احداث -

 وانعند  بده  و شدمال(  – جندوب  ملدي  محدور  بدودن  كريددور  تك از ناشي تهديد حتي و ) ضعف با
 استان، شرق در توسعه هايكانون از حمايت محور ترينمهم

 صادرات، تسهيل براي همسايه كشورهاي با ارتباطي محورهاي توسعه -

 رايبد  اسدتان،  شدرق  جندوب  و شرق شرق، شمال همسايه هاياستان با ارتباطي محورهاي توسعه -
 بدراي  چندين هم و دارندد،  قدرار  اسدتان  ايحاشيه مناطق در بيشتر كه مناطق اين توسعه از حمايت
 يلي(،تحم جنگ )تجربه كشور مركز با كريدوري تك ارتباط از استان خروج

 گردشگري، و توليد توسعه خدمت در استان غرب مرزي نوار محور توسعه -

 مراكدز  -شدهري  توسدعه  هايكانون مركز – استان مركز پايين به باال مراتبي سلسله شبكه تكميل -
 بخش، مراكز و شهرستان

 ستايي،رو مجموعه -منظومه طرح با انطباق در روستايي ايجاده مراتبي سلسله شبكه تكميل -

 اسدت.  دور بده  اريزگرده تاثير از زيادي حد تا نسبت به شمال – جنوب دوم گزينه محور زگردها:ري -
 و راه جداري  وظدايف  زمدره  در هدا جداده  ايمندي  مسداله  مركدزي،  دولدت  اقدامات پيگيري بر عالوه

 گيرد.مي قرار ايجاده نقل و حمل سازمان و شهرسازي

 شود:مي ادپيشنه راهبرد دسته دو ملي، منابع محل از اعتبارات كاهش اثرات با مقابله براي -

 كشور، براي خوزستان استان صنعتي توسعه نسبي مزيت بر مبني مركزي دولت مقامات با استدالل طرح

 مندابع  )با وصيخص بخش به احداث و گذاريسرمايه واگذاري و استاني درون مالي منابع بسيج حداكثر و
 ،خصوصي( بخش
 يلير نقل و حمل شبكه توسعه 

 كه است روبرو (خوزستان استان از )خارج لرستان منطقه در گلوگاهي با استان شمال -جنوب ريلي شبكه
 درصد 6 حدود كاال حمل در استان ريلي شبكه نقش كه شد مشاهده قبالً دهد.مي كاهش را آن كارآيي
 بخدش  سه كردن رقيب و دوخطه يادشده، گلوگاه رفع بر عالوه سيستم، اين كارآيي افزايش براي است.
 شدده  گرفتده  نظدر  رد امدام  بنددر  -اهواز و آبادان -اهواز دزفول، - اهواز شامل استان ريلي شبكه عمده
 خوزسدتان  استان اتصال براي ريلي شبكه ايجاد نيز خوزستان استان توسعه ملي سند در عالوه به است.

 است: شده بينييشپ نيز كشور هاياستان ساير به
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 سياستها محور

 بدا  مواجده  ايكريددوره  بدراي  سريع ريلي شبكه ايجاد استان، آمايش مطالعات در فوق، خطوط بر عالوه
 صوصدي خ بخدش  بده  گدذاري سدرمايه  واگدذاري  بدراي  ،آبدادان(  -اهدواز  )مانند مسافري ترافيك تراكم
 است. شده بينيپيش

 

 آشاميدني آب
 سالم و پايدار آشاميدني آب تأمين  

 استان توسعه مديريت

 بخدش  مدالي  مندابع  تجهيدز  )بدراي  اسدتان  توسعه و گذاريسرمايه هايبانك و هابورس ايجاد -
 ،خصوصي(

 ،توليد سمت به آن هدايت و بانكي و مالي منابع ثرؤم مديريت -

 سهام، ربازا طريق از مردم، به واگذاري و صنايع ايجاد براي ويژه هايشركت اندازيراه -

 مالي، انضباط و نظم مباني تحكيم -

 دو هدر  از روژهپد  و طدرح  ارزيدابي  هايبررسي اعمال و پروژه انتخاب و ريزيمهبرنا نظام بهبود -
 بخش، دو اين به مالي منابع تعلق حسب بر عمومي بخش و خصوصي بخش ديدگاه

 ،ستانا عمومي زيربناهاي توسعه براي استان در مستقر ملي هايشركت مالي مشاركت جلب -

 ،“كار و كسب سهولت” هايشاخص عملكرد بهبود -

 ،يكالكترون تجارت و الكترونيك دولت توسعه از حمايت و ارتباطي زيربناهاي گسترش -

 ،ملي( تمركز )عدم استان توسعه يكپارچه مديريت تقويت -

 هرسدتان ش سدطح  بده  اجرا بر نظارت و اجرا ريزي،بودجه گيري،تصميم وظايف از بخشي انتقال -
 .شهرستان( درون تمركز با همراه استان درون تمركز )عدم

 

 فرابخشي

 اهداي راهنم تددوين  و تهيده  بدا  منداطق  اين سمت به خصوصي بخش گذاريسرمايه هدايت و تشويق -
 شهرستاني، بخشي/ گذاريسرمايه

 راستا، اين در هاسازمان كارآيي افزايش و كار و كسب محيط كردنساده

 اعمدال  طريق از هيافت وسعهت كمتر مناطق در ويژه به استان، مناطق همه در گذاريسرمايه امر تسهيل -
 صدنعتي،  ندواحي  و هدا شدهرك  زمدين  قيمت پرداخت در ترمدت بلند اقساط مانند ،ترجيحي هايحمايت

 انواع و مالياتي هايمعافيت در ايمنطقه ترجيحي هايسياست انواع برقراري

 ارتبداط  برقدراري  ،رخريددا  و فروشنده ارتباط تسهيل ها،نمايشگاه )برقراري از حمايت بازارها: گسترش -
 گذارانسرمايه باطارت تسهيل كشاورزي، و صنعتي توليدكنندگان با تكنولوژي دهندگان توسعه و نوآوران

 از حمايدت  ،يمهندس – فني هايشركت توسعه و ايجاد از حمايت كشاورزي، و صنعتي ليدكنندگانتو با

 باندك  انددازي راه و تشكيل از حمايت انتقال، و ساخت – گذاريسرمايه هايشركت اندازيراه و تشكيل
 آن. مانند و استان( توسعه ورسب و
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 طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر-3-2

 :شودمي حاصل زير شرح به نقشه 14 اندازي هم روي از طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير

  اداري، - اسيسي مراكز عنوان به شهرستان 27 موقعيت كشوري، تقسيمات تصوير -

   ريزي،برنامه گانهنه مناطق تصوير -

 پيراموني(، مناطق از حمايت )براي شهري توسعه هايكانون از مركزي چند الگوي -

 (،برق شبكه گاز شبكه آهن،هرا )جاده، زيربنايي هايشبكه گسترش تصوير -

 ديم، و آبي كشت قابليت داراي هايزمين موقعيت تصوير -

 ال،با كشت قابليت داراي هايزمين موقعيت با ارتباط در كشاورزي آبرساني يهاشبكه گسترش تصوير -

 ،پروريآبزي فعاليت گسترش فضاي تصوير -

  ،صنعتي نواحي و هاشهرك موقعيت تصوير -

  منطقه، هر براي پيشنهادي صنايع و استان صنعتي بنديمنطقه تصوير -

    حفاظتي، مناطق زيست، محيط منابع تصوير -

 آالينده، صنايع احداث براي پيشنهادي هايمحدوده و آلودگي كنترل هايهمحدود تصوير -

  سالمت، شبكه تصوير -

  ،عالي آموزش خدمات بنديسطح تصوير -

   مجموعه، منظومه، ناحيه، مراكز تصوير -

 نيز هايطراح از ايعهمجمو شد، خواهند مشاهده طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير در كه باال موارد بر عالوه

 بر ماتيكش صورت به تنها هافعاليت واقعي مكان نبودن دسترس در علت به يا نيستند، كردن پياده قابل يا نقشه روي بر

 جمله: از ،تاس شده نظر صرف هانقشه تعداد افزايش دليل به آن از كه هستند كردن پياده قابل شهرستان حسب

 كشاورزي، بخش توسعه ترويجي هايبرنامه -

 طبيعي، منابع توسعه و حفظ هايمهبرنا -

  بازار، گسترش هايبرنامه -
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 پديش  مندابع  مسده  و منابع تخصيص )چارچوب توسعه هاي استراتژي اهدف، استان فضايي سازمان تصوير در عالوه به

 هجمل از و تاناس كل براي عمومي هايگيريجهت كلي طور به و ها(شهرستان و هابرنامه به تخصيص براي شده بيني

  اند.شده منظور نامكا حدود تا هابرنامه در اما نيستند. رويت قابل استان توسعه  زمينه در مديريتي هايتوصيه

 درج دليدل  بده  يزن روستايي و شهري يهاسكونتگاه هايعرصه يا جنگلي هايعرصه مانند فضايي عناصر از زيادي تعداد

 قابل غير و نقشه در صرعنا تراكم از پرهيز برايبخش( و  اين مقدمه در مذكور شرح )به استان آمايش مطالعات كامل در

  .اندنشده آورده فضايي سازمان تصوير در آن شدن رويت

 زير شرح به نقشه، شش در استان فضايي سازمان تصوير نيست پذيرامكان تصوير يك در باال مجموعه نمايش كه آنجا از

 اند: شده ارائه

 مراكدز  مراتبي لهسلس نظام و استقرار الگوي كلي بنديشكل - طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير -1-2 نقشه

 خوزستان استان آمايش طرح در گاهيسكونت

 كشاورزي بخش بر تمركز با - طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير -2-2 نقشه

 آاليندگي ترلكن ويژه مناطق و صنعت شبخ بر تمركز با - طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير -3-2 نقشه

 شهري توسعه هاينكانو و ريلي ،ايجاده شبكه بر تمركز با - طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير -4-2 نقشه

 برتر خدمات بر تمركز با - طراحي افق در استان فضايي سازمان تصوير -5-2 نقشه

 دهش حفاظت مناطق و گردشگري بر تمركز با - راحيط افق در استان فضايي سازمان تصوير  -6-2 نقشه
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 گاهیسکونت مراكز مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوي كلی بنديشکل -طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -1-2نقشه

 خوزستان استان آمایش طرح در

 

 
  كشاورزي 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

 

 
 شهري توسعه هايكانون و نقل و حمل شبکه - طراحی افق در استان فضایی سازمان ویرتص -4-2 نقشه
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 برتر خدمات - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -5-2 نقشه

 

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

 آبرساني توسعه

 هاپروگرام عنوان

 از: هستند عبارت بخش اين در استان آمايش اجرايي هايپروگرام ترينمهم عنوان

 آبي كشت زير سطح افزايش و كشاورزي رسانيآب هايشبكه گسترش 

 روستايي و شهري جوامع آب تامين براي رسانيآب هايشبكه گسترش 

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

 وسعهت هرگونه بنابراين ت.اس روبرو آب منابع محدوديت يا كمبود با خاك، و آب منابع بين آبياري، تكنولوژي سطح به

 كانام كشاورزي، بخش در آب منابع راندمان و كارآيي افزايش و هاشبكه توسعه و آبرساني هايطرح اجراي و آب منابع

 به نهايت در و استان درآمد و كشاورزي بخش توسعه نفع به اين و كندمي فراهم را بيشتري هايزمين بردن كشت زير

 بود. هدخوا كشور نفع

 هاطرح و برنامه عنوان

 پروگرام ترينمهم عنوان استان آبي كشت زير سطح افزايش و كشاورزي رسانيآب هايشبكه گسترش اساس اين بر

 در آيندمي در اجرا مرحله به پروگرام اين داخل كه هاييطرح و هابرنامه .دهدمي تشكيل را استان ايمنطقه آب سازمان

 شوند:مي معرفي زير حشر به اصلي دسته سه

 اجرا، دست ايتوسعه هايطرح 

 مطالعه، دست در ايتوسعه 

 نيشكر، كشت شبكه توسعه هايطرح 

 ازمانس اجرايي برنامه در زني استان روستايي و شهري جوامع آشاميدني آب تامين براي آبرساني كه شود اشاره است الزم

 به ،آشاميدني آب بودكم كه استان اساسي ضعف طنقا از يكي دنكر برطرف آن هدف كه دارد قرار استان ايمنطقه آب

 آمايش برنامه در شهري مسايل كه آنجا از كرد. خواهد اساسي كمك است، استان جنوبي و مركزي مناطق در خصوص

 مناطق نسازما اين اجرايي برنامه براساس كه شودمي اشاره تنها بلكه ،پرداخت اهيمونخ هاطرح اين به ،شودنمي بررسي

 آب آبرساني شبكه وسعهت از 1404 سال افق تا هستند آشاميدني آب با ارتباط در مشكل بيشترين داراي كه شده ياد

 :شد خواهند برخوردار زير شرح به آشاميدني

 ماهشهر، بندر ،اهواز هويزه، آزادگان،دشت مناطق شامل استان غرب جنوب و مركزي مناطق به آبرساني .1

 سال، در كعبم متر ميليون 776 حدود ميزان به دز سد از غدير، شبكه از آبادان و خرمشهر شادگان،
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 سال، در مكعب ترم ميليون 22 حدود ميزان به زيرزميني آب و دز رودخانه محل از انديمشك به آبرساني .2

 ال،س در مكعب متر ميليون 59 حدود ميزان به دز رودخانه از دزفول شهرستان به آبرساني .3

 ال،س در مكعب متر ميليون 50 به نزديك حدود ميزان به گتوند و شوشتر منطقه به آبرساني .4

 متر ميليون 31 به كنزدي ميزان به هم روي بر كارون رودخانه از اهواز شمال روستايي مناطق به آبرساني .5

 سال، در مكعب

 سال، در بمكع متر ميليون 44 حدود ميزان به مسجدسليمان سد از مسجدسليمان منطقه به آبرساني .6

 به جراحي رودخانه از رامهرمز و ملكباغ ايذه، منطقه در استان شرق روستايي و شهري مناطق به آبرساني .7

 سال، در مكعب متر ميليون 46 حدود ميزان

 )سد خيرآباد دخانهرو از بهبهان و هنديجان منطقه شامل استان شرق جنوب روستاهاي و شهرها به آبرساني .8

 سال، در مكعب متر ميليون 5/62 حدود ميزان به كوثر(،

 داراولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 براي هاطرح عنوان شوند.مي تعريف هارودخانه آبريز هايحوزه تفكيك به شودمي انجام پروگرام اين داخل كه هاييطرح

 است: زير رحش به آبريز هايحوزه حسب بر موجود(، هايشبكه بر )عالوه توسعه از سطح اين به دستيابي

 دز آبياري هايشبكه 

 كرخه شمال آبياري هايشبكه 

 كرخه جنوب آبياري هايشبكه 

 كارون آبياري هايشبكه 

 مارون آبياري هايشبكه 

 زهره آبياري هايشبكه 

 نيشكر كشت توسعه آبياري هايشبكه 

 و پدروژه  و طدرح  مندا  تفكيك به نخوزستا استان آبرساني هايشبكه توسعه براي دار اولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 . است آمده 3-2 جدول در توسعه شبكه زير مساحت با همراه

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

 49،649 اجرايي نديجانه شبكه باشت بنه و زهره

 2،000 اجرايي بهشتي شهيد شبكه باشت بنه و زهره

 3،500 برداري بهره شبانكاره و دامغاني شهيد شبكه باشت بنه و زهره

 8،800 برداري بهره توسعه و رجايي شهيد شبكه باشت بنه و زهره

 6،000 مطالعاتي مكسر شبكه باشت بنه و زهره
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 مساحت)هكتار( پروژه نوع آبياري شبكه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 6،000 مطالعاتي زيدون سعهتو شبكه باشت بنه و زهره

 10،000 مطالعاتي زيدون شبكه باشت بنه و زهره

 3،500 مطالعاتي رجايي شهيد توسعه شبكه باشت بنه و زهره

 16،300 مطالعاتي خيرآباد شبكه باشت بنه و زهره

 8،700 مطالعاتي حفيره شبكه باشت بنه و زهره

 11،500 لعاتيمطا گطاع و باال اميديه شبكه باشت بنه و زهره

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

 3،000 مطالعاتي مشراگه شبكه باشت بنه و زهره

 29،824 اجرايي آزادگان دشت شرق شبكه كرخه جنوب آبياري هاي شبكه

 18،300 برداري بهره قدس زمزم و حميديه كرخه جنوب آبياري هاي شبكه

 37،249 مطالعاتي آزادگان دشت غرب شبكه كرخه نوبج آبياري هاي شبكه

 72،600 مطالعاتي چمران شهيد شبكه كرخه جنوب آبياري هاي شبكه

 52،749 مطالعاتي آزادگان دشت توسعه شبكه كرخه جنوب آبياري هاي شبكه

 125،000 برداري بهره دز شبكه دز آبياري هاي شبكه

 6،000 برداري هبهر آب شيرين شبكه دز آبياري هاي شبكه

 1،000 برداري بهره لور شبكه دز آبياري هاي شبكه

 6،500 مطالعاتي المبين فتح شبكه دز آبياري هاي شبكه

 18،000 مطالعاتي رود باال دشت شبكه دز آبياري هاي شبكه

 1،700 مطالعاتي شيهون شبكه دز آبياري هاي شبكه

 1،500 مطالعاتي سردشت شبكه دز آبياري هاي شبكه

 7،400 اجرايي باغه شبكه كرخه شمال آبياري هاي شبكه

 16،000 اجرايي سالق دو شبكه كرخه شمال آبياري هاي شبكه

 27،900 اجرايي ارايض شبكه كرخه شمال آبياري هاي شبكه

 13،000 برداري بهره اوان شبكه كرخه شمال آبياري هاي شبكه

 14،150 برداري بهره كوثر شبكه كرخه شمال آبياري هاي شبكه

 55،000 مطالعاتي شاوور شبكه كرخه شمال آبياري هاي شبكه

 40،000 اجرايي جفير نيشكر واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 10،000 نيشكر توسعه-برداري بهره فارابي نيشكر واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 10،000 نيشكر توسعه-برداري بهره )سلمان( غزالي نيشكر دواح نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 10،000 نيشكر توسعه-برداري بهره خزاعي نيشكر واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 10،000 نيشكر توسعه-برداري بهره كبير امير نيشكر واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 10،000 نيشكر توسعه-برداري بهره خان كوچك ميرزا نيشكر واحد رنيشك توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 27،000 نيشكر توسعه-برداري بهره دهخدا نيشكر واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 42،000 نيشكر توسعه-برداري بهره دانيال نيشكر واحد - شعيبيه دشت نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 11،100 نيشكر توسعه-برداري بهره تپه هفت نيشكر واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 6،000 نيشكر توسعه-برداري بهره مياناب واحد نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه
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 مساحت)هكتار( پروژه نوع آبياري شبكه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 33،000 نيشكر توسعه-برداري بهره F بلوك + كارون صنعت و كشت نيشكر توسعه و طرح آبياري هاي شبكه

 6،500 اجرايي گرگر شبكه رونكا آبياري هاي شبكه

 36،000 اجرايي مياناب شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 2،000 اجرايي ميانبندان دشت  شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 22،000 اجرايي شعيبيه شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 2،000 اجرايي اللي شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 32،000 برداري بهره آبادان رمشهروخ شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 80،000 برداري بهره اهواز جنوب  شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 19،511 برداري بهره اهواز شرق شمال  شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 14،000 برداري بهره عقيلي و گتوند شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 22،000 اتيمطالع رغيوه  شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 3،000 مطالعاتي بزرگ دشت شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 6،000 مطالعاتي داريون شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 2،700 مطالعاتي پرزينستان شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 5،400 مطالعاتي بيد آب و سبزآب شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 1،000 مطالعاتي كلههار  شبكه كارون آبياري هاي شبكه

 2،000 اجرايي ميانكران شبكه اهلل و مارون

 27،000 اجرايي رامهرمز شبكه اهلل و مارون

 3،000 اجرايي ديمه شبكه اهلل و مارون

 1،100 اجرايي حسيني سادات شبكه اهلل و مارون

 1،400 اجرايي السپيد شبكه اهلل و مارون

 1،000 ياجراي مدرسه قلعه شبكه اهلل و مارون

 9،015 برداري بهره شادگان شبكه اهلل و مارون

 22،000 برداري بهره رامشير شبكه اهلل و مارون

 14،600 برداري بهره بهبهان شبكه اهلل و مارون

 10،000 برداري بهره فجر و جايزان شبكه اهلل و مارون

 2،200 مطالعاتي طهماسبي شبكه اهلل و مارون

 2،000 مطالعاتي يجانهال شبكه اهلل و مارون

 3،300 مطالعاتي لران شبكه اهلل و مارون

 1،400 مطالعاتي منگنان شبكه اهلل و مارون

 3،200 مطالعاتي ميداود شبكه اهلل و مارون

 2،500 مطالعاتي خاييز شبكه اهلل و مارون

 5،700 مطالعاتي آباد دولت شبكه اهلل و مارون

 12،000 لعاتيمطا خيرآباد شبكه اهلل و مارون

 2،000 مطالعاتي كرفنج شبكه اهلل و مارون

 4،000 نامشخص باشت بنه شبكه اهلل و مارون
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 مساحت)هكتار( پروژه نوع آبياري شبكه پروژه: نام حوزه طرح: نام

 3،000 نامشخص مكان ري شبكه اهلل و مارون

 جمع
  

1,245,947 X 

 شبكه اراضي مساحت منهاي كل، مساحت جمع

 طرح اراضي شامل و برداريبهره دست در

 نيشكر توسعه -برداريبهره
  

855،071 * 

 1392 – خوزستان استان ايمنطقه آب سازمان مأخذ:

 GIS بخدش  شدت بردا اسداس  بدر  دارد. تعلق خوزستان استان از خارج به هاييبخش باال، جدول در جمع عدد دو در *

 رزيد  اراضدي  جمدع  خوزستان، استان ايمنطقه آب سازمان توسط شده ارائه نقشه از خوزستان استان آمايش طرح مشاور

 درصدد  6/6 دودحد  االبد  1،245،947 عددد  با كه رسدمي هكتار ميليون 180/1 حدود مطالعه افق در آبرساني هايكهشب

 كده   خوزستان ناستا آمايش طرح مشاور GIS بخش  برآورد با باال سرجمع در 855،071 عدد همچنين دارد. اختالف

 د.دار اختالف درصد 1/2 حدود است شده اعالم هكتار 865،000 معادل

 كشاورزي توسعه

 هاپروگرام عنوان 

 عت،زرا توليد و ندمانرا افزايش در كشاورزان هدايت و راهنمايي براي متعددي ترويجي هايبرنامه كشاورزي بخش در

 اين از بخشي شود.مي نجاما دامي و زراعي هايبيماري و آفات كنترل آبياري، راندمان افزايش و دامپروري و باغداري

 و تغيير دمانن ديگر بعضي و شودمي انجام استان كشاورزي جهاد سازمان توسط راساً بيشتر آفات كنترل مانند هابرنامه

 .شودمي انجام شاورزانك توسط سازمان، راهنمايي با همچنين و سازمان اين توسط بخشي آبياري هايسيستم در بهبود

 ينا از و گيردمي ورتص بانكي تسهيالت دريافت جهت هاكبان به كشاورزان معرفي با نيز هابرنامه اين از بسياري

 .شودمي فراهم كشاورزان براي مالي حمايت طريق

 و دامپروري ،كشاورزي توليدات نمايدمي ايجاب استان خاك و آب سرشار منابع است شده گفته ترپيش چنانكه

 ايستهش جايگاه به دارد ارقر كشور در پنجم گاهجاي در كه كشاورزي بخش افزوده ارزش و يابد توسعه استان پروريآبزي

 صورت دولتي(، ير)غ خصوصي بخش توسط عمده طور به كشاورزي بخش فعاليت كه آنجا از يابد. ارتقا منابع اين

 با نقش اين ارد.د را اساسي اهميت بخش اين توسعه در سازندگي جهاد سازمان ترويجي هايبرنامه نقش ،گيردمي

 صورت دامي والتمحص و باغداري -زراعي محصوالت توليد فعاليت اصلي زمينه دو در ترويجي يهابرنامه اجراي

 دينبنيا اهداف تامين و كشاورزان درآمد افزايش و توليد افزايش به اهداف اين به يافتن دست است بديهي و گيردمي

 انجامد.مي نيز "هاتعادل عدم كاهش" و "اقتصادي كارآيي"

 است: زير شرح به استان آمايش طرح توجه مورد اجرايي اصلي ايهپروگرام عنوان
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 برنامه ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي دولتي و كشاورزي 

 ساماندهي اراضي كشاورزي 

 تأمين و عرضه آب 

   برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب 

 برنامه افزايش توليد محصوالت زراعي 

 صوالت باغيبرنامه افزايش توليد مح 

 برنامه افزايش توليد محصوالت دام و طيور 

 برنامه كنترل ومبارزه با آفات وبيماريهاي گياهي 

 هابرنامه پوشش بهداشتي دام، طيور وآبزيان در برابر بيماري 

 داراولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 است: شده معرفي زير در پروگرام هر ذيل ،اولويت هايدارايطرح عنوان

 اندهي مالكيت و صدور سند اراضي دولتي و كشاورزيسام 
 طرح ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي كشاورزي -

 ساماندهي اراضي كشاورزي 

 هاي آبياري عموميتجهيز و نوسازي اراضي  و بهسازي كانال -

 هزار هكتاري احيا اراضي دشتهاي خوزستان و ايالم 550طرح  2اجراي فاز  -

  تأمين و عرضه آب 
 شبكه فرعي آبياري و زهكشي توسعه -
 طرح هاي كوچك تامين و انتقال آب -

  برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب 

 طرح اجراي زهكشي سطحي اراضي  -

 مرمت و بازسازي سازه هاوتاسيسات آبي -

 برنامه افزايش توليد محصوالت زراعي 

 طرح افزايش توليد حبوبات -

 طرح افزايش توليد سبزي وصيفي -

 امه افزايش توليد محصوالت باغيبرن 

 طرح توسعه باغات در اراضي مستعد و شيبدار -
 طرح اصالح ونوسازي و جايگزيني باغات موجود -

 طرح ساماندهي گلخانه ها و احداث مجتمع هاي گلخانه اي -



 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 برنامه افزايش توليد محصوالت دام و طيور 

 روريطرح بهبود وافزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپ -

 طرح مطالعه و ايجاد زيربناهاي مجتمع هاي دامپروري -

 برنامه كنترل ومبارزه با آفات وبيماريهاي گياهي 

 طرح مبارزه باآفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز -

 هابرنامه پوشش بهداشتي دام, طيور وآبزيان در برابر بيماري 

 طرح مبارزه و كنترل بيماري هاي طيور و آبزيان   -
 وسعه عمليات مبارزه و كنترل بيماري هاي واگير و انگلي دامطرح ت -

 طبيعي منابع توسعه

 هاپروگرام عنوان

 :كرد خالصه زير شرح به توانمي را منابع اين از حفاظت و توسعه شامل طبيعي منابع از حفاظت اصلي هايپروگرام

 مقابله با بيابان زدائي و تثبيت شن هاي روان 

 اكآبخيزداري و حفاظت خ 

 احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از جنگل هاي كشور 

 احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از مراتع 

 دار اولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 است: شده معرفي زير در پروگرام هر ذيل ،اولويت هايدارايطرح عنوان

 مقابله با بيابان زدائي و تثبيت شن هاي روان 

 ان و مديريت مناطق بيابانيطرح تثبيت شنهاي رو -

 آبخيزداري و حفاظت خاك 

 طرح آبخيز داري و پيشگيري و مهار سيل و پخش و بهره برداري از سيالب -

 طرح اصالح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيز -

 احياء, توسعه و بهره برداري اصولي از جنگل هاي كشور 

 طرح جنگل كاري، توسعه جنگل و احداث و تجهيز پارك جنگلي -

 طرح حفاظت وحمايت از جنگلهاومراتع -

 احياء, توسعه و بهره برداري اصولي از مراتع 

 طرح بهبود و اصالح مراتع -
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 شيالت توسعه

 هاپروگرام عنوان

 .شودمي تشكيل افزايش توليد آبزيان پرورشياز  شيالت، توسعه اصلي پروگرام

 دار اولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 بنايي مجتمع هاي آبزي پروريطرح ايجاد تاسيسات زير -

 طرح مديريت وتوسعه آبزي پروري درآبهاي داخلي -
 طرح ساماندهي مراكز كوچك ماهيگيري -

 از: هستند عبارت شيالت فعاليت توسعه از حمايت چارچوب در شيالت سازمان عمليات ترينمهم

 صيادي: و صيد زمينه در الف(

 :مصنوعي هايزيستگاه و هااسكله توسعه

 پهلوگيري هايسكلها احداث صيادي، بنادر و هااسكله بهسازي و نوسازي تعمير، شامل صيادي هاياسكله توسعه 

 شناور، هاياسكله تداركاتي، يهااسكله صيد، تخليه جهت

 ،صيادي هاياسكله در سازيساحل و چيني سنگ سازي،محوطه اليروبي 

 و صيادي ناورهايش به رساني سوخت جايگاه مثل نيپشتيبا خدمات به صيادي بنادر تجهيز و برق شبكه گسترش 

 حريق اطفاء سيستم

 مديريتي، راهكارهاي بررسي و صيادي بنادر و هااسكله ساماندهي كميته در شركت 

 تعاوني، بخش به صيادي بندرهاي برداريبهره مديريت واگذاري و تعاوني بخش كردن فعال 

 مصنوعي، هايزيستگاه ايجاد 

 ترويج: و آموزش مطالعاتي, نظارتي, مديريتي,

 استان، تعاون كل اداره با هاتعاوني توانمندسازي مشترك كميته در مشاركت 

 صيادي شناورهاي سوخت توزيع بخش در هايارانه هدفمندسازي طرح اجراي 

 نياز، مورد تسهيالت تأمين پيگيري 

 كشور، جنوب پروريآبزي پژوهشكده همكاري با مطالعاتي هايپروژه مستمر انجام 

 صيد، مخرب هايروش تأثيرات با آنها آشنايي و صيادان جهت آموزشي هايدوره برگزاري 

 به ناستا تجارب و هامهبرنا دادن قرار اختيار در و استان در )سيماب( صيد مجوز صدور يكپارچه سيستم استقرار 

 ها،استان ساير در استفاده جهت مركز شيالت
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 سوخت، قاچاق اهشك راهكارهاي كاربرد و ساماندهي جهت در ارز و كاال چاققا با مبارزه كميسيون در شركت 

 آالينده، واحدهاي از قضايي مراجع در شكايت طرح

 بيگانه، شناورهاي توقيف و برخورد نحوه نامه آيين تدوين 

 :پروريآبزي زمينه در ب(

 بخش مشاركت اب و شيالت زمانسا سردآبيتوسط و آبيگرم پروريآبزي هايمجتمع زيربنايي تأسيسات احداث 

 خصوصي،

 مختلف، هايشهرستان در پروريآبزي توسعه سنجيامكان مطالعات 

 سطح، واحد در توليد افزايش براي كارشناسي هايكمك 

 خاوياري، ماهيان مثل جديد هايگونه معرفي 

 جديد، هايگونه معرفي براي ايگونه تنوع به مربوط مطالعات انجام 

 نياز، مورد سهيالتت تأمين پيگيري 

 ترويجي، و پايلوت هايپروژه اجراي 

 و پروريآبزي مديريت بهبود هايپروژه اجراي . . . 

 آب و فاضالب

 هاپروگرام عنوان

 سامانه هاي پساب و فاضالب 
 هاي اولويت دارها و پروژهعنوان طرح

 شهر اصلي استان 16ايجاد و تكميل تاسيسات فاضالب در شهر اهواز و  -

 صنعت توسعه

 صنعتي هايشهرك ركتش و استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره اجرايي دستگاه دو فعاليت صنعت، توسعه زمينه در

 روستاها در غذايي ايعصن خصوص به و صنعت توسعه زمينه در نيز كشاورزي جهاد سازمان عالوه به .است عمده استان

 تگاهدس دو غالب اهميت اظلح به دارند. فعاليت دستي صنايع سعهتو زمينه در نيز گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان و

 شود.مي اشاره دستگاه دو اين وظايف به ابتدا استان، صنعتي توسعه در نخست

 استان تجارت و معدن صنعت, كل اداره جايگاه -الف

 است. حمايتي و مديريتي عمده طور به مربوط، وزارتخانه وظايف تبع به استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره وظايف

 استراتژي تدوين شامل خالصه طور به معدن و صنعت توسعه زمينه در تجارت و معدن صنعت، وزارت اصلي وظايف

 هايفعاليت بر نظارت ،معدن و صنعت بخش توسعه كلي ضوابط و برنامه هاسياست تعيين ،معدني و صنعتي توسعه
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 و تعيين ،معدن و بخشصنعت وريبهره و بازدهي افزايش براي ريزيرنامهب ،هاآن حمايتاز و هدايت و معدني و صنعتي

 چارچوب در مهندسي -فني خدمات و معدني هايفراورده و محصوالتصنعتي صادرات توسعه هايسياست تدوين

 پيگيري و روستايي و دستي كيفيصنايع بهبود و كمي توسعه جهت الزم هايسياست تنظيم ،صادراتيكشور هايسياست

 توسعه ،انساني نيروي و مديريت وري بهره رشد به مربوط اقدامات از حمايت ،هاآن از الزم هايحمايت برقراري جهت

 با معدني و توليديصنعتي واحدهاي برداري بهره و تاسيس مجوز صدور و كشور معدن و صنعت بخش در كارآفريني

 است. محيطي زيست مقررات رعايت

 كرد. بنديزيردسته رحش به خالصه طور به توانمي نيز را استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره وظايف اساس براين

 و اناست در گذاري سرمايه هايمزيت هاوقابليت به توجه با متناسب جديد گذاري سرمايه هاياولويت تعيين (1

 گذاران، سرمايه به آن معرفي

 استان، صنعتي آمايش تكميلي مطالعات انجام (2

 معدن و صنعت عرصه در توانمند و مستعد گذارانسرمايه به تسهيالت تخصيص تژياسترا تدوين (3

 مناسب، هايطرح اندازي راه براي شده داده اختصاص تسهيالت راهبري (4

 اجرا، دست در هايطرح نياز مورد ارزي تسهيالت تأمين در حمايت (5

 استان، صنعتي هايطرح رد گذاري سرمايه براي توانمند خارجي و داخلي گذاران سرمايه از حمايت (6

 استان، صنعتي صادرات توسعه به كمك و حمايت (7

 ها،آن اندازي راه و اجرا در تسريع منظور به اجرا دست در هايطرح مشكالت رفع به كمك (8

 و صنعتي ايواحده مشكالت رفع جهت در راهكار ارائه و موجود واحدهاي موانع و مشكالت شناسايي (9

 توليد، به نبخشيد تداوم منظور به معدني

 وكارشناسان، صنعتي واحدهاي براي صنعت با مرتبط آموزشي هاي دوره برگزاري (10

 و صنعتگران با جستهبر دانشگاهيان و علمي مراكز بين ارتباط افزايش منظور به راهكار ارائه و پيگيري (11

 در وري بهره زايشاف و وكارآفريني توسعه و تحقيق و مهندسي خدمات توسعه به كمك و استان كاوانمعدن

 صنعتي، طرحهاي در توليد عوامل كليه

 و استان مختلف هايپهنه براي مناسب فعاليت تعيين به مربوط بيشتر 2 و 1 بندهاي باال وظايف در كه شودمي مالحظه

 تخصيص يا مكان، به فعاليت نوع تخصيص ديگر عبارت به است معدني(، )و صنعتي مختلف هايفعاليت براي مكان عينت

 دارند. اجرايي و تاكتيكي جنبه بندها ساير و استراتژيك ريزيبرنامه جنبه يادشده بند  دو بنابراين فعاليت. نوع به انمك

 امكان فعاليت(، به مكان )يا مكان به فعاليت تخصيص صورت در كه است نظر اين از شده ياد استراتژيك موارد اهميت
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 پذيرامكان زيان(، و ضرر شدن متحمل معني به ) زياد بسيار هزينه صرف با تنها اي و بود خواهد ناميسر يا آينده در آن تغيير

 د.بو خواهد

 فاوتت تنها است. نزديك ياربس آمايش ريزيبرنامه به تجارت و معدن صنعت، كل اداره وظايف از شده ياد بند سه واقع در

 كت ريزيبرنامه در و شودمي گرفته نظر در نيز هابخش بين رابطه آمايش ريزيبرنامه و مطالعات در كه است آن در

 بر بخش توسعه بازتاب و هابخش بين رابطه  و شودمي ملحوظ بخش همان توسعه ديدگاه از تنها فضا با رابطه ،بخشي

 تخصيص زمينه در ايشآم مطالعات نتايج كه دارد اهميت نظر اين از موضوع اين طرح شود.نمي منظور مختلف مناطق

 بخش توسعه ديدگاه با دمور دو يكي در ديدگاه، تفاوت همين علت به فعاليت(، به مكان تخصيص و ) مكان به فعاليت

 گشت(. خواهيم باز ادامه در موضوع اين )به است متفاوت بخشي ديدگاه از صنعت

 استان تجارت و معدن صنعت, كل اداره ديدگاه از صنعت فضايي توسعه -ب

 لشام كه است داده انجام هاييبررسي استان پهنه در صنعت بخش آمايش با ارتباط در رتتجا و معدن صنعت، كل اداره

 منطقه هر در صنعت هتوسع براي مناسب صنايع هايشاخه پيشنهاد و هامشابهت براساس منطقه 6 در استان بنديپهنه

 اين پيشنهادي صنايع و نديبمنطقه است. منطقه شش اين در هافرصت و تهديدها و ضعف و قوت نقاط به توجه با

 ديدگاه از پيشنهادي ايعصن جدول اين در عالوه به است. شده ارائه 4-2 جدول در مناطق اين از يك هر براي دستگاه

 ديگري صنعتي هايشاخه آمايش مطالعات اساس بر مواردي در شودمي مالحظه است. شده درج نيز آمايش مطالعات

 منطقه رد اپتيك صنايع و انگيخ الكتريكي لوازم توليد الكترونيك، و برق صنايع مانند است شده اضافه اساس اين بر نيز

 و درب مانند يكارگاه عمومي صنايع عالوه به دوم. منطقه در اپتيك صنايع الكترونيك و برق صنايع و يكم

 و وازمل تعمير آن، نندما و موزائيك سيماني، هايلوله )انواع سيماني ساختماني مصالح توليد ،نجاري سازي،پنجره

 است. شده هادپيشن مناطق همه براي بازيافت صنايع همچنين و آن(، مشابه و برقي غير و برقي هايدستگاه

 بنديمنطقه در منطقه شش از 3 و 2 ،1 منطقه ) خوزستان استان جنوبي منطقه سه برخورداري آمايش مطالعات ديدگاه از

 و آغاجاري بهبهان، ،ماهشهر خرمشهر، - آبادان اهواز، هايشهرستان ويژه به و تجارت(، و معدن صنعت، كل اداره

 و برتر يفناور از برخوردار صنايع در ديرينه سابقه و برتر تكنولوژي از استان(، شمالي مناطق به )نسبت سليمان مسجد

 راينبناب است. كرده راهمف اطقمن اين در را پيشرفته صنايع توسعه قابليت مناطق، اين در مهندسي - فني دانش تجميع

 و فتن صنايع براي و روخود براي پيشرفته سازي قطعه ،فورجينگ دقيق، ريزيچدن آلياژي، فوالد فلزي، صنايع توسعه

 در آن جانبي صنايع و كشتي و قايق ساخت صنايع و خودرو ساخت صنايع الكترونيك، و برق صنايع پتروشيمي، و گاز

 است. موجه سيارب دريا و بندر به دسترسي جغرافيايي موقعيت و دانش سابقه، به جهتو با جنوب ساحلي مناطق

 لحاظ به اما است صادق پتروشيمي و شيميايي و گاز و نفت صنايع توسعه مورد در استدالل همين نخست وهله در هرچند

 احداث شد خواهد ارائه ندب اين )پ(، بند در كه آمايشي مالحظات ساير و بخشي بين مالحظات زيست، محيط مسايل
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 ايويژه يابيمكان گاز و نفت دستي پايين صنايع و پتروشيمي و شيميايي دستي پايين و باالدستي صنايع جديد واحدهاي

 گشت. بازخواهيم موضوع اين به .نمايدمي طلب را

 وبيجن منطقه سه با ارتباط در اند،كرده پيشنهاد تجارت و معدن صنعت، كل اداره كه صنايعي بر عالوه اساس اين بر

 و دروخو براي پيشرفته زيسا قطعه ،فورجينگ دقيق، ريزيچدن آلياژي، فوالد فلزي، صنايع كل اداره كه جا هر استان،

 و كشتي و قايق اختس صنايع و خودرو ساخت صنايع الكترونيك، و برق صنايع پتروشيمي، و گاز و نفت صنايع براي

 ناطقم اين در صنايع اين توسعه آمايش مطالعات نظر از اندنكرده پيشنهاد را جنوب احليس مناطق در آن جانبي صنايع

 شود.مي توصيه

 شود:مي ارائه زير شرح به منطقه 6 براي پيشنهادي صنايع 4-2 جدول به توجه با

 آبادان، هايتانشهرس صنعتي تجارب دليل به شادگان و خرمشهر آبادان، هايشهرستان شامل يكم، منطقه براي 

 از اربرخورد صنايع تروشيمي،پ و شيميايي صنايع و گاز و نفت صنايع ديرينه سابقه دريا، و بندر با مجاورت و خرمشهر

 دهش پيشنهاد فوالد ايعصن و الكترونيك و برق فلزي، صنايع از اعم وابسته، صنايع و سازي كشتي برتر، تكنولوژي

 ز،نيا مورد قطعات براي پتروشيمي و شيميايي صنايع و گاز و نفت صنايع بالقوه بازار وجود دليل به  همچنين است

 خرمشهر و آبادان هايشهرستان كنار در نيز شادگان شهرستان است. شده پيشنهاد صنايع اين براي سازي قطعه

 از نديمبهره و رياد با مجاورت دليل به منطقه اين براي همچنين شود. منتفع صنايع اين از بخشي از تواندمي

 است. شده پيشنهاد خرما و شيالت صنايع ها،نخلستان

 به ستند،ه باال تكنولوژي ارازبرخورد صنايع از كه نيز اپتيك صنايع و الكترونيك و برق صنايع آمايش مطالعات ديدگاه از

 االب صنايع هب است دهش داده تشخيص مناسبي گزينه منطقه اين براي كارگاهي عمومي صنايع و بازيافت صنايع عالوه

 است. شده اضافه

 و نفت صنايع تجربه و تمركز دليل به آغاجاري و اميديه هنديجان، ماهشهر، هايشهرستان شامل دوم منطقه براي 

 وابسته صنايع و سازيكشتي صنايع دريا با مجاورت دليل به و صنايع اين توسعه پتروشيمي، و شيميايي و گاز

 بازار وجود و ماهشهر، شهرستان در خصوص به صنعتي توسعه باالي سطح لدلي به نينچهم است. شده پيشنهاد

 رد ماهيگيري باالي كزتمر و دريا با مجاورت است. شده پيشنهاد منطقه اين براي نيز سازي قطعه صنايع بالقوه،

 يافتباز ايعصن است. دهش منجر منطقه اين در شيالت صنايع ايجاد پيشنهاد ارائه به نيز هنديجان شهرستان اقتصاد

 است. شده ارائه كه بوده منطقه اين براي ديگري مناسب گزينه نيز

 به ستند،ه باال تكنولوژي ارازبرخورد صنايع از كه نيز اپتيك صنايع و الكترونيك و برق صنايع آمايش مطالعات ديدگاه از

 ت.اس شده اضافه باال صنايع به است شده داده تشخيص مناسبي گزينه منطقه اين براي كارگاهي عمومي صنايع عالوه
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 يعصنا و فلزي صنايع هتجرب و تمركز دليل به باوي و هويزه سوسنگرد، اهواز، هايشهرستان شامل سوم منطقه براي 

 پتروشيمي و يمياييش صنايع و گاز و نفت صنايع بالقوه بازار براي سازي قطعه صنايع و پتروشيمي و شيميايي

 برتر تكنولوژي از مندهرهب صنايع و نيشكر جانبي صنايع و )خرما(، غذايي صنايع وسعهت عالوه به است. شده پيشنهاد

 است. شده پيشنهاد

 صنايع توسعه فلزي، ايعصن در ويژه به منطقه اين تجربه و صنعتي توسعه باالي سطح دليل به آمايش مطالعات نظر از

 ي،كشاورز لوازم و التآ ماشين ساخت آن، قطعات يا و خودرو توليد و سازيماشين دقيق، گريريخته آلياژي، فوالد

 باال هايرشته به اهيكارگ عمومي صنايع و بازيافت صنايع همچنين و اپتيكي و پزشكي و الكترونيك و برق صنايع

 .است شده اضافه

 و صنعت كل دارها ديدگاه از گتوند و شوشتر شوش، انديمشك، دزفول، هايشهرستان شامل چهارم منطقه براي 

 و برق صنايع ساختماني، نوين صنايع و معدني صنايع كشاورزي، تبديلي صنايع نيشكر، جانبي صنايع معدن

 زيافتبا صنايع و لياژيآ فوالد كشاورزي، آالت ماشين خودرو، قطعات نيروگاهي، و اي كارخانه قطعات الكترونيك،

 دارد. همخواني آمايش مطالعات ديدگاه با كه است. شده پيشنهاد

 و صنعت كل دارها هفتگل و رامشير بهبهان، رامهرمز، باغملك، ايذه، هايشهرستان شامل پنجم منطقه رايب 

 ني،اختماس نوين نايعص معدني، صنايع باال، ظرفيت با و اشاميدنيپيشرفته صنايع كشاورزي، تبديلي صنايع معدن

 طالعاتم ديدگاه با كه اندكرده پيشنهاد را تبازياف صنايع و كشاورزي آالت ماشين نيروگاهي، و اي كارخانه قطعات

 دارد. همخواني آمايش

 به و لبنيات و غذايي يعصنا توسعه استان، شرق شمال در دامپروري موقعيت دليل به آمايش مطالعات نظر از عالوه به

 براي زيافتبا نايعص و كارگاهي عمومي صنايع همراه به را منزل لوازم ساخت و برق صنايع توسعه عمومي داليل

 .نمايدمي پيشنهاد منطقه اين

 صنايع دنمع و صنعت كل اداره انديكا و اللي مسجدسليمان، هايشهرستان شامل ششم منطقه براي 

 نوين صنايع ونيك،الكتر و برق صنايع مدرن، سازي قطعه معدني، صنايع باال، ظرفيت با و پيشرفته شاميدنيآ

 و كارگاهي عمومي ايعصن عالوه به دارد. همخواني آمايش مطالعات ديدگاه با كه اندكرده پيشنهاد را ساختماني

 .شودمي توصيه منطقه اين در آمايش مطالعات نظر از نيز بازيافت صنايع

 پيشنهاد را وشيميپتر دستي پايين صنايع توسعه منطقه اين براي تجارت و معدن صنعت، كل ادار همچنين 

 نيست. مايشآ مطالعات تأييد مورد كه اند داده
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 آمايش مطالعات ديدگاه از استان صنايع توسعه فضايي هايگيريجهت -پ

 محفوظ شيميايي بيشتر ودگيآل هرگونه از آلودگي، كنترل ويژه منطقه عنوان به كارون و دز رودخانه حريمالزم است كه 

 رگشاه اين آب كه انسان هايعاليتف كلي طور به و كشاورزي هايفعاليت و صنايع بر نيز ايويژه كنترل و شود داشته

 و ماهشهر بندر همنطق كه شد مطرح ششم فصل گزارش در همچنين گردد. معمول نمايندمي آلوده را استان حياتي

 رلكنت سوم منطقه نوانع به استان ديگر هايرودخانه تمام حريم و آلودگي ويژه كنترل دوم منطقه عنوان به شادگان

 در خاك(، و )آب رزيكشاو غني منابع شوند. محفوظ كنندمي سرايت دست پايين به كه يشترب هايآلودگي از آلودگي

 هايآلودگي از منابع اين حفظ و هستند كشاورزي قابليت داراي عمده طور به جنوب تا شمال از استان غربي منطقه

 آن از گيرينتيجه و ايشآم لعاتمطا بنيادين اهداف از يكي زيست محيط از حفاظت هدف به توجه با شيميايي و صنعتي

 عدم كاهش و نيادين،ب هدف دومين عنوان به زيست(، محيط از حفاظت )شامل پايدار توسعههمچنين  است. شده اعالم

 اهميت و گيرندمي قرار اقتصادي كارآيي يعني بنيادين هدف نخستين كنار در بنيادين هدف سومين عنوان به اهتعادل

 يا و تضاد در وارديم در اهداف اين طبيعي طور به كه شد مطرح هاگزارش اين در نيست. تركم ديگري از كدامهيچ

 يا قيبر اهداف اين بين ييهمسو حداكثر برقراري آمايش مطالعات وظيفه كه شد بيان و گيرندمي قرار يكديگر با رقابت

 جليت مناطق به هاعاليتف بهينه(، گوييمن )اگر مناسب تخصيص در هرچيز از بيشتر وظيفه اين باشد.مي متضاد بعضاً

 فعاليت. هر براي مناسب فضاي يافتن و منطقه هر براي مناسب فعاليت يافتن يابد.مي

 آب سرشار منابع است. رسيده محيطي منابع و محيط با فعاليت انطباق بديهي نتيجه به آمايش مطالعات باال چارچوب در

 در  غني چندان نه خاك و آب منابع يابد. توسعه و شود، داده اختصاص شاورزيك فعاليت به بايد استان غرب در خاك و

 با منطبق كه صنايعي يابد. توسعه و گيرد قرار حفاظت مورد استان(، غربي نيمه با مقايسه )در استان شرقي نيمه

 يابند. توسعه و وندش حمايت دارند محيط با طبيعي انطباق و هستند شيالت دامداري، ،كشاورزي ديرينه هايفعاليت

 )شامل آن پسين صنايع و شيالت(، و دامپروري ،كشاورزي آالتماشين و ادوات توليد )شامل كشاورزي پيشين صنايع

 يابد. توسعه شيالت و دامپروري كشاورزي، يهافعاليت محيط در جانبي(، صنايع و بنديبسته غذايي، محصوالت فراوري

 در صنعتي توسعه سابقه به توجه با برتر، تكنولوژي داراي ديگر صنايع و زيخودروسا سازي، قطعه فوالد، صنايع

 و بهبهان ماهشهر، آبادان، خرمشهر، اهواز، مانند استان جنوبي مناطق در آمايش مطالعات نظر )از مناسب هايمكان

 صنايع شد مشاهده شهرستاني هايحساب گزارش در شوند. مستقر هستند تريقوي صنعتي پيشينه داراي كه آغاجاري

 افزوده ارزش تغييرات و است نكرده برقرار قوي پيوند استان اقتصاد با استان پتروشيمي و شيميايي و گاز و نفت عظيم

 ملي صنايع عموم طور به واحدها اين زيرا ندارد، استان اقتصاد بر چنداني تاثير گاز و نفت بخش خصوص به و صنايع اين

 و مركزي دفاتر حساب به يا و شودمي واريز كشور خزانه به يا معموالٌ هاآن اليتفع از حاصل درآمد كه هستند

 طريق از صنعتي يهافعاليت اين با استان اقتصاد اعتناي قابل پيوند تنها يابدمي انتقال تخصصي مادر هايشركت
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 مصرف - درآمد چرخه به آن از شيبخ انتقال و دستمزد و حقوق دريافت طريق از ،هاشهرستان و استان در هاآن اشتغال

 گاز و نفت صنعتي واحدهاي براي سازي قطعه صنايع توسعه با تواندمي پيوند اين شود.مي برقرار تبعي اشتغال و توليد -

 از بخشي اگر كه است آن حقيقت يابد. بيشتري استحكام هانيروگاه و فوالد صنايع و پتروشيمي و شيميايي صنايع و

 درآمد و اشتغال افزوده، ارزش شود تامين استان صنعتي توليدات از گفته پيش صنعتي هايفعاليت ازني مورد قطعات

 قانوني هايزمينه .يافت خواهد ارتقا استان صنعتي تخصص ترمهم آن از و شد خواهد متحول بسيار محل اين از استان

 با و فرصت اين از استفاده با .دارد وجود كشور اخلد بازار از خود لوازم و قطعات تامين به واحدها اين كردن ملزم در

 هم و استان نيازهاي تامين براي هم استان در سازي قطعه صنايع توسعه فلزي، صنايع زمينه در استان دانش به توجه

 وسايل توليد صنايع الكترونيك، و برق صنايع بود. خواهد موجه بسيار استان جنوبي منطقه سه در خودرو صنايع براي

 قرار ها نابرابري كاهش و صنعتي توسعه خدمت در مختلف هايمكان در تريوسيع طيف در نيز آن مشابه و خانگي

 كاني محصوالت سازي، پنجره و درب )مانند هستند هاشهرستان همه نياز مورد كه كارگاهي عمومي صنايع گيرند.

 درآمد و توليد افزايش بر عالوه تا شوند مستقر هاتانشهرس همه در ...(، موزائيك و سنگ و آهك و گچ مانند ساختماني

 .يابد كاهش نيز حمل هزينه هاتعادل عدم كاهش و

 با تمجاور و سابقه دليل به رودمي انتظار طبيعي طور به گاز و نفت صنايع و پتروشيمي و شيميايي صنايع مورد در اما

 ميل ريآغاجا و هفتگل و هاميدي و ماهشهر خرمشهر،-آبادان اهواز، سمت به صنايع اين توسعه نياز مورد اوليه منابع

 اين توسعه تجارت و معدن صنعت، كل اداره شودمي مشاهده 4-2 جدول در كه طور همان و شود توصيه يا و نمايد

 باشد.نمي آمايش مطالعات تائيد مورد كه است نموده پيشنهاد منطقه 6 هر در را صنايع

 فتنگر نظر در بدون و د،موجو واحدهاي با همجواري از حاصل فوايد و منابع با همجواري استدالل اساس بر است بديهي

 دخواه جاذبه همسان يعصنا و منابع جوار در استان جنوبي مناطق در خصوص به واحدها اين توسعه ها،محدوديت ساير

 - آبادان اهواز، رد خصوص به) است كرده مستقر مناطق همين در را صنايع اين درستي به اوليه كشش همين داشت.

 تخريب شدت به را يستز محيط مناطق اين در صنايع اين باالي بسيار تمركز حاضر حال در اما ماهشهر(،. و خرمشهر

 ندارد. وجود مناطق اين در صنايع اين بيشتر توسعه براي جايي و است كرده

 مناطق بنديپهنه اساس بر استان تر ماليش مناطق در دست اين از جديد صنايع احداث پيشنهاد شرايط اين در

 آلودگي خطر نيز (،8 )منطقه ملكباغ ايذه، و (7 )منطقه انديكا و اللي (،4 منطقه ) انديمشك و دزفول مانند ريزينامهبر

 كشاورزي هايفعاليت بين نسبي گزيني جدايي يك كه حاضر حال در كرد. خواهد تهديد شديدتر بسيار را زيست محيط

 معني اين به دارد، وجود پتروشيمي و شيميايي و گاز و نفت صنايع با كشاورزي هايفعاليت بين خصوص به و تيصنع و

 قرار استان شمال خاك و آب ارزشمند ضيارا بر و جنوب(، به شمال )از آب مسير بر و دست باال در صنايع اين كه
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 اين شوند احداث دست باال در صنايع گونهاين اگر حال ،هستيم مواجه آن از ناشي تهديد و شديد آلودگي با اندنگرفته

 شد. خواهد شديدتر بسيار خاك و آب منابع و زيست محيط تخريب و تهديد

 و شيميايي صنايع نوع از جديد صنعتي واحدهاي هرگونه احداث از اجتناب آمايش مطالعات پيشنهاد اساس اين بر

 طقمنا در باشد. مي خاك و آب منابع ساختن آلوده دليل به استان ماليش نيمه در باالدست در گاز و نفت و پتروشيمي

 ويژه همنطق در گرفتن قرار لتع به و واحدها اين زياد تراكم دليل به نيز اهواز و ماهشهر تا آبادان منطقه نيز جنوبي

 منطقه دو در جانديهن شهرستان در صنايع اين جديد واحدهاي احداث اساس اين بر نيست. صالح به آلودگي كنترل

 زيكشاور قابل اراضي به تبديل براي مناسب غير اراضي بر كه دريا، از مناسب فاصله رعايت با ،هنديجان غرب و شرق

 اين مركز به آن از ترمهم و دارد دسترسي هازيرساخت ساير و بندر راه، گاز، ،برق آب، زيربنايي هاي شبكه به و است

 شنهادپي دارد دسترسي اسبيمن فاصله در بوشهر استان گاز منابع و خوزستان استان در ماهشهر و آبادان اهواز، صنايع

 شود.مي

 آمایش مطالعات از منتج نظرات و دستگاه نظرات مقایسه ششگانه، مناطق براي پيشنهادي صنایع-4-2جدول

 شادگان و خرمشهر آبادان، آمايش(2)منطقه 1 منطقه

 دستگاه پيشنهاد

 فلدزات  توليدد  كر،نيشد  جدانبي  صدنايع  خرما، وجانبي بندي بسته ،صنايع شيالتي صنايع وابسته، يعصنا و سازي كشتي

 آلياژي، فوالد گاز، و نفت صنايع مدرن سازي قطعه ،فورجينگ،برتر فناوري با صنعتي كاالي ي،اژمونت صنايع اساسي،

 دستي(، پايين شيميايي)باالدستي، و روشيميتپ صنايع *

 آمايش مطالعات پيشنهاد

 صدنعتي  كاالي گاز، و تنف صنايع براي سازي قطعه آلياژي، فوالد اساسي، فلزات توليد شيالت(،  )خرما، غذايي صنايع

 مونتاژ، صنايع وابسته، صنايع و سازي كشتي ،برتر فناوري با

+ 

 كارگاهي وميعم صنايع بازيافت، صنايع اپتيك، صنايع خانگي، الكتريكي لوازم توليد الكترونيك، و برق صنايع

 دستي(، پايين شيميايي)باالدستي، و روشيميتپ صنايع * آمايش مطالعات نظر از محدوديت

 آغاجاري و اميديه هنديجان، ماهشهر، آمايش( 5و  3)منطقه 2 منطقه

 دستگاه پيشنهاد

 وگداز،  نفدت  و يا كارخانده  مدرن سازي قطعه ساختماني، نوين ،صنايع شيالتي صنايع ، وابسته صنايع و سازي كشتي

 بازيافت صنايع

 دستي(، پايين دستي، شيميايي)باال و پثروشيمي صنايع *

 آمايش مطالعات پيشنهاد

 وابسته، يعصنا و سازي كشتي گاز، و نفت صنايع براي سازي قطعه ساختماني، صنايع )شيالت(، غذايي صنايع

 دستي(، پايين )باالدستي، شيميايي و پتروشيمي صنايع *

+ 

 كارگاهي عمومي صنايع بازيافت، صنايع اپتيك، صنايع الكترونيك و برق صنايع

 دستي(، پايين دستي، شيميايي)باال و پثروشيمي صنايع * آمايش مطالعات نظر از محدوديت

 باوي و هويزه سوسنگرد، اهواز، آمايش( 9و  1)منطقه  3 منطقه

 دستگاه پيشنهاد
 برتر يفناور با صنعتي كاالي ،مدرن سازي قطعه خرما، انبيوج بندي بسته صنايع نيشكر، جانبي صنايع

 وگاز، نفت صنايع *

 آمايش مطالعات پيشنهاد
 برتر، يفناور با صنعتي كاالي مدرن، سازي قطعه نيشكر، جانبي صنايع و نيشكر(، و غذايي)خرما صنايع

+ 
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 آمایش مطالعات از منتج نظرات و دستگاه نظرات مقایسه ششگانه، مناطق براي پيشنهادي صنایع-4-2جدول

 صدنايع  شداورزي، ك لدوازم  و آالت ماشدين  ساخت خودرو، قطعات توليد و سازيماشين دقيق، گريريخته آلياژي، فوالد

 اپتيكي، و پزشكي الكترونيك، و برق

 كارگاهي عمومي صنايع بازيافت، صنايع

 وگاز، نفت صنايع * آمايش مطالعات نظر از محدوديت

 گتوند و شوشتر شوش، انديمشك، دزفول، آمايش(4)منطقه  4 منطقه

 دستگاه پيشنهاد

 تبدديلي  صدنايع  ماني،سداخت  نوين صنايع الكترونيك، و برق ،صنايعبرتر فناوري با صنعتي كاالي نيشكر، جانبي صنايع

 ،آليداژي  فدوالد  كشداورزي،  آالت ماشدين  خدودرو،  قطعات نيروگاهي، و اي كارخانه قطعات معدني، صنايع كشاورزي،

 بازيافت صنايع

 پتروشيمي، دستي پايين صنايع *

 آمايش مطالعات پيشنهاد
 فنداوري  بدا  نوين نايعص فلزي، صنايع ساختماني، و معدني صنايع كشاورزي، تبديلي صنايع نواعا نيشكر، جانبي صنايع

 بازيافت و شاورزيك آالت ماشين خودرو، قطعات توليد نيروگاهي، و ايكارخانه قطعات الكترونيك، و برق برتر،

 پتروشيمي، دستي پايين صنايع * آمايش مطالعات نظر از محدوديت

 هفتگل و رامشير بهبهان، رامهرمز، باغملك، ايذه، آمايش( 8و  6قه )منط 5 منطقه

 دستگاه پيشنهاد

 قطعدات  سداختماني،  ينندو  صنايع معدني، صنايع باال(، ظرفيت با و شاميدني)پيشرفتهآ صنايع كشاورزي، تبديلي صنايع

 بازيافت صنايع كشاورزي، آالت ماشين نيروگاهي، و ايارخانهك

 پتروشيمي، دستي پايين صنايع *

 آمايش مطالعات پيشنهاد

 كشداورزي،  آالت شدين ما نيروگاهي، و ايكارخانه قطعات ساختماني، معدني، صنايع غذايي، و كشاورزي تبديلي صنايع

 بازيافت

+ 

 كارگاهي عمومي منزل، برقي وسايل ساخت برق، صنايع لبنيات، غذايي، صنايع

 پتروشيمي، دستي نپايي صنايع * آمايش مطالعات نظر از محدوديت

 انديكا و اللي سليمان، مسجد آمايش(  7)منطقه 6 منطقه

 دستگاه پيشنهاد

 ندوين  صدنايع  كترونيدك، ال و برق صنايع مدرن، سازيقطعه معدني، صنايع باال(، ظرفيت با و شاميدني)پيشرفتهآ صنايع

 ساختماني

 وگاز، نفت صنايع پتروشيمي، دستي پايين صنايع  *

 آمايش لعاتمطا پيشنهاد

 گاز، و نفت براي سازي قطعه الكترونيك، و برق ساختماني، معدني، غذايي، صنايع

+ 

 كارگاهي عمومي صنايع بازيافت،

 وگاز، نفت صنايع پتروشيمي، دستي پايين صنايع  * آمايش مطالعات نظر از محدوديت

 حاضر عاتمطال و 1392 سال خوزستان، استان تجارت و معدن صنعت، كل اداره مأخذ:
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 صنعت توسعه در خوزستان استان صنعتي يهاشهرك شركت هايفعاليت و نقش و جايگاه -ت

 گيردمي بر در را اجرايي و مديريتي مسايل از وسيعي طيف و است گسترده بسيار استان صنعتي هايشهرك شركت نقش

 آمايش با كه استان صنعتي توسعه در شركت اين نقش ترينمهم بين، اين از اما .1است آمده بند اين نويس زير در كه

 و هاشهرك ايجاد زيرا .است تخصصي و عمومي صنعتي هايناحيه و هاشهرك مكان تعيين ، دارد نزديكي بسيار پيوند

 نمايد.مي فراهم را شوندمي احداث واحدها اين كه هاييمكان در صنعت توسعه براي الزم زمينه صنعتي هايناحيه

 در شد خواهند مستقر آن در كه واحدهايي تعداد و اندازه و نوع بينيپيش و ناحيه يا و شهرك نوع و مكان ينتعي بنابراين

 ت.اس نزديك آمايشي ريزيبرنامه به بسيار ريزيبرنامه مرحله

 برق، ،خانهتصفيه ضالب،فا )آب، زيربنايي امكانات كردن فراهم در پيگيري و هماهنگي و صنعتي ناحيه و شهرك احداث

 دهد.مي تشكيل را اجرايي مرحله وظايف اهم نيز امكانات اين كننده هايتاميندستگاه طريق از ارتباطات(، ،راه ز،گا

 دستگاه دو هر اينجا در كه است صنعتي هايناحيه و هاشهرك اين به صنعتي واحدهاي جذب بعدي گام اجرا، مرحله در

 جذب و دايتيه نقش يكديگر كنار در استان صنعتي نواحي و هاشهرك شركت و تجارت و معدن صنعت، كل اداره

 نمايند.مي اايف هاراسامانه اين به گذارانسرمايه

 از ويژه حمايت ،هاشركت به ايمشاوره فني، آموزشي، هايجمايت انواع به توانمي شركت اين اجرايي هاينقش ديگر از

 شناسايي و صنعتي هايخوشه توسعه برنامه اجراي و  استان متوسط و كوچك صنايع سازي توانمند و افزاري نرم توسعه

 معرفي اعتباري، و فني هايكمك طرح قالب در تسهيالت اعطاي و وكار كسب نقشه ويندت و صنعتي هايتجمع

 واحدهاي از حمايت و نامه ضمانت اخذ جهت كوچك صنايع گذاري سرمايه ضمانت صندوق به صنعتي واحدهاي

                                                 
 ست از:ا عبارتهاي صنعتي شهركموضوع فعاليت شركت  -1

مان صهناي   عتي در استان و ايجاد امکانات زيربنايي در هر شههرک بها ريايهف م هاد اساسهنام  سهاز      هاي صناحداث شهرک -الف

 هاي صنعتي ايران .کوچک و شهرک

از جههف   هاي صنعتي را در يهک رونهد دهوداردان   انجام کلي  اموري ک  ضمن هماهنگي،است اده مطلوب از امکانات شهرک -ب

 مالي فراهم نمايد.

وسه  سهازمان   مات ک  براي هماهنگي اداري امور شهرک صنعتي از جهف مالي، فنهي، دهدما ي و بازراهاني     انجام کلي  اقدا -ج

 اردد.هاي صنعتي ايران مشخص و ابالغ ميصناي  کوچک و شهرک

اث واحهدهاي   ملک زمين براساس قوانين موضوي  و وااذاري يين و من عف اراضي مزبور و انتقال قطعي به  داوللاهان احهد    -د

 .  باشد(برداري ميعتي مجاز)انتقال قطعي اراضي موکول ب  ارائ  پروان  بهرهصن

ههاي  راه اراضي شههرک و ايجهاد شهاک      سطيح  أمين ددمات يمومي شهرک صنعتي از قايل آب، برق،  ل ن، ااز، فاضالب،-هه

 ه.اي ساز، اناار و غيرهاي يمومي از قايل درمانگاه، مسجد، مدرس ، فضاصلي و فريي و همچنين ايجاد سادتمان

 ص داده شود.هايي ک  ب  لحاظ ارائ  ددمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرک الزم  شخيمشارکف در ساير شرکف -و
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 نياز با مطابق اجرايي هاي پروژه و تسهيالت قالب در ساختارصنايع و نوسازي يافته تخصيص اعتبار از تفادهاس با صنعتي

 كرد. اشاره استان صنعتي واحدهاي

 و هازيرساخت تكميل و دهندمي پوشش را استان پهنه تمام تقريباً استان شده ريزيبرنامه صنعتي هايناحيه و هاشهرك

 د.كر خواهد تكميل را هاسامانه اين در صنعتي واحدهاي احداث براي بيشتر گذارانسرمايه جذب

 استان صنعتي هايخوشه و صنعتي هايناحيه ,هاشهرك -ث

 و صنعتي نواحي و هاشهرك ضعيتو از ايخالصه صنعتي، هاي شهرك شركت اطالعات اساس بر بند، اين در

 :شودمي ارائه استان صنعتي هايخوشه

 باشد.مي مصوب صنعتي ناحيه 37 و صنعتي شهرك 33 داراي 1395 سال پايان تا انخوزست استان 

 است زير شرح به استان صنعتي نواحي و هاشهرك در موجود تخصصصي هايسايت: 

 آبادان، التيش و ييايدر عيصنا صنعتي شهرك (1

 اهواز 5 شماره صنعتي شهرك در واقع خودرو اسقاط صنايع جهت اختصاصي سايت (2

 اهواز 5 شماره صنعتي شهرك در واقع پيشرفته صنايع جهت تصاصياخ سايت (3

 خرمشهر دريايي صنايع صنعتي ناحيه (4

 هنديجان دريايي صنايع صنعتي ناحيه (5

 انديمشك معدني صنايع صنعتي ناحيه (6

 دريايي عصناي صنعتي ناحيه و خرمشهر صنعتي شهرك آبادان، صنعتي شهرك شامل صنعتي سايت 3 تعداد 

 هستند. واقع اروند تجاري آزد قمناط در خرمشهر

 واقع عراق شورك با مرزي نقاط در چذابه صنعتي ناحيه و شلمچه صنعتي شهرك شامل صنعتي سايت 2 تعداد و 

 اند. گرديده

 شهرك شش يجادا برنامه همچنين و نهم دولت سفر سوم دور مصوبات از پتروشيمي جديد شهرك شش عالوه به 

 دارد. قرار استان صنعتي هايشهرك شركت هايامهبرن جز غذايي شهرك يك و معدني

 تان،خوزس استان صنعتي هايشهرك شركت پيشنهاد اساس بر پتروشيمي تخصصي شهرك شش اجراي مكان 

 هنديجان. و خرمشهر آبادان، اهواز، امام، بندر ماهشهر، بندر از است عبارت

 آبزي خوشه پوشاك، خوشه خرما، خوشه يمي،پتروش و گاز نفت، خوشه) صنعتي خوشه 10 داراي خوزستان استان 

 خوشه دستباف، فرش خوشه صيادي، و صيد خوشه پالستيك، و پليمر خوشه كشاورزي، ادوات خوشه پروري،

 خوشه جمله از و آنها از خوشه 3 براي اي توسعه برنامه كه باشد مي ( نيشكر جانبي صنايع خوشه داري، گاوميش

 است. شده انجام پروري آبزي صنعتي خوشه و پوشاك صنعتي خوشه شيمي،پترو و گاز نفت، تجهيزات صنعتي
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 پروانه داراي واحد 36 تعداد، اين از كه باشند مي فعال توليدي واحد 45 بر مشتمل خوزستان كشاورزي ادوات خوشه

 مشاغلي كسب پروانه تحت يا و مجوز بدون مابقي و بوده خوزستان تجارت و معدن صنعت، سازمان از برداري بهره

 برداري بهره پروانه داراي واحدهاي كل مجموع از باشند.مي مشغول كشاورزي ادوات توليد به تراشكاري همچون

 و خرد مقياس در كارگاهها اغلب اندازه باشند. مي مستقر دزفول شهرستان نواحي ساير و شهركها در واحد 18 تعداد

 باشند.مي نفر 10 باالي اشتغال ظرفيت داراي شركت 11 فقط و باشدمي كوچك

(1395  سال پایان كشور)تا و استان صنعتی هاي خوشه وضعيت-5-2جدول   

 استان نام
 هاي خوشه تعداد

  شده شناسايي 

  هاي پروژه تعداد
  خوشه توسعه سنجي امكان

  اي خوشه توسعه  هاي پروژه تعداد
 اجرا حال در

 هاي پروژه تعداد
 اي خوشه توسعه

 يافته خاتمه  اجرا دست رد يافته خاتمه
 مطالعه مرحله در

 شناختي
 سازي پياده درمرحله

 4 2 0 4 0 10 خوزستان

 74 38 6 156 2 396 كشور

 5.4 5.3 - 2.5 - 2.5 استان)درصد( سهم

 1395- خوزستان استان صنعتی شهركهاي شركت مأخذ:

 

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

 ها خوشه تعداد شرح
 و كسب واحدهاي تعداد

 كار
 اشتغال ميزان

 توسعه هاي پروژه تعداد
 انجام حال در اي خوشه

 توسعه هاي پروژه تعداد
 يافته خاتمه اي خوشه

 58 29 2654282 327118 398 كشور

 3 1 29470 6663 10 خوزستان استان

 1395- خوزستان استان صنعتی شهركهاي شركت مأخذ:

 فعاليت تفكيک به صنعتي نواحي و شهركها در مستقر صنعتي واحدهاي

 ، فلزي ، شيميايي ، زيسلول ، نساجي  ، غذايي  فعاليت 8قالب در صنعتي، نواحي و شهركها در واقع صنعتي واحدهاي

 شوند. مي بندي تقسيم الكترونيك و برق و خدمات ، فلزي غير كاني

 بيشترين فعاليت:, عمده هايگروه تفكيک به صنعتي هاي شهرك رد مستقر صنعتي واحدهاي (الف

 صنعتي واحدهاي نآ از بعد باشد. مي درصد 32 با فلزي محصوالت زمينه در استان صنعتي واحدهاي فعاليت سهم

 سهم دارند.كمترين رارق بعدي  جايگاه در درصدي، 17 و 22 سهم با ترتيب به غذايي و شيميايي محصوالت به مربوط

  باشند. مي درصد 1.6 با نساجي  هاي فعاليت صنعتي، هاي شهرك در  موجود فعاليت

 هر ازاء به تغالاش  سرانه كه دهد مي نشان صنعتي هاي شهرك در  مستقر صنعتي واحدهاي اشتغال وضعيت بررسي

  باشد. مي نفر 17 معادل  استان در فعال صنعتي واحد
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 سهم بيشترين :فعاليت  عمده هاي گروه تفكيک به تيصنع نواحي در مستقر صنعتي واحدهاي ب(

 به فلزي، محصوالت يتفعال از بعد باشد. مي درصد 45  سهم با  فلزي محصوالت زمينه  در صنعتي واحدهاي فعاليت

 واحدهاي فعاليت سهم ينبيشتر بعدي رتبه  در  فعاليت درصد 14 و 18 سهم با شيميايي و  غذايي  فعاليتهاي ترتيب

 با  قبر و خدمات  هاي يتفعال صنعتي، نواحي در  موجود فعاليت سهم كمترين دارند. قرار استان صنعتي نواحي صنعتي

  باشند. مي درصد 1.56

 مي فعال صنعتي واحد ره ازاء به نفري  11 اشتغال سرانه دهنده نشان صنعتي نواحي صنعتي واحدهاي اشتغال وضعيت 

 باشد.

 1395 سال در صنعت نوع برحسب صنعتی نواحی و شهركها در رسيده رداريب بهره به واحدهاي-7-2 جدول

 استان

  صنعتي نواحي و شهركها در رسيده برداري بهره به واحدهاي تعداد

 و غذايي
  آشاميدني

 فلزي شيميايي سلولزي نساجي
 كاني

 غيرفلزي
 خدمات

 و برق
 الكترونيك

 جمع

 1176 30 75 153 371 259 65 19 204 صنعتي شهركهاي صنعتي واحدهاي

 65 1 1 8 29 9 3 2 12  صنعتي نواحي صنعتي واحدهاي

 1241 31 76 161 400 268 68 21 216 خوزستان

 39385 1393 2177 4592 10815 8888 2871 2121 6628 كشور 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 شهركهاي شركت كوچک صنایع معاونت ماخذ:

 صنعتي نواحي و هاشهرك تسهيالت 

 اسدتان  صدنعتي  احيندو  و شدهركها  درصدد  70 بعبارتي باشندمي مناسب زيربنايي امكانات داراي استان نواحي و شهركها

  باشند.مي گاز داراي درصد 81 و برق داراي درصد 73 آب، داراي خوزستان

 محيطی زیست هاي پروژه ازنظر استان كل صنعتی نواحی و شهركها وضعيت  -8-2جدول

 موضوع
  واحد

 سنجش
 95 سال 94 سال

 رشد

 )درصد(

 14.3 8 7 خانه تصفيه برداري بهره حال در فاضالب هاي خانه تصفيه

 16.7 7 6 ناحيه و شهرك برداري بهره حال در فاضالب خانه تصفيه داراي صنعتي نواحي و شهركها

 -25 3 4 ناحيه و شهرك ساخت* دست در فاضالب هاي خانه تصفيه

 7.7 56 52 درصد رسيده برداري بهره به واحدهاي به خانه تصفيه  پوشش تحت واحدهاي نسبت

 0.0 26 26 ناحيه و شهرك فاضالب شبكه

 0.0 52 52 ناحيه و شهرك محيطي زيست ارزيابي هاي پروژه

 - 0 0 سيستم فاضالب هايخانهتصفيه در 14001 ايزو سيستم استقرار

 0.0 10 10 ناحيه و شهرك نشاني آتش ايستگاههاي تعداد
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 موضوع
  واحد

 سنجش
 95 سال 94 سال

 رشد

 )درصد(

 33.3 8 6 ماشين نشاني آتش هاي ماشين تعداد

 تجارت و معدن صنعت، سازمان آمار اداره و برنامه و طرح معاونت : ماخذ

 صنعتی نواحی و شهركها زیربنایی امکانات  -9-2جدول

 استان نام
 زيربنايي امكانات داراي صنعتي نواحي و شهركها تعداد

 آب ميزان

 فازهاي )براي  

 عملياتي(

   برق ميزان

 فازهاي )براي

 عملياتي(

 شده تامين نياز مورد شده تامين نياز مورد ثابت تلفن  گاز برق آب

 461 603 1551 2357 46 32 57 51 خوزستان

 8088 17347 14460 29135 713 560 806 779 كشور 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 شهركهاي آمارنامه– صنعتی شهركهاي اطالعات سيستم ماخذ:

 هاپروگرام عنوان

 يهاشهرك ركتش و تجارت و معدن نعت،ص كل اداره سازمان دو توسط اصلي هايپروگرام شد بيان آنچه اساس بر

 صنعت وسعهت براي الزم هايزيرساخت كردن فراهم صنعتي هايشهرك شركت نقش گيرد.مي صورت استان صنعتي

 تمام كردن فراهم )شامل صنعتي نواحي و هاشهرك اندازيراه و توسعه ايجاد، طريق از استان مختلف طقمنا در

 جذب سازمان اين ديگر مهم نقش ...(،است و ارتباطات ،فاضالب انرژي، برق، اه،آب،ر هايشبكه قبيل از هازيرساخت

 كل اداره نقش .است صنعتي نواحي و هاشهرك اين در صنعتي واحدهاي ايجاد در گذاريسرمايه براي خصوصي بخش

 و استان پهنه در فمختل صنايع توسعه هدايت جمله از و مربوط امور عاليه مديريت استان تجارت و معدن صنعت،

 و صنعتي واحدهاي اندازيراه و احداث مجوز اعطاي طريق از صنعتي نواحي و هاشهرك به صنعتي واحدهاي هدايت

 .است گذاريسرمايه هايمشوق از منديبهره و وام دريافت براي واحدها اين هدايت

 اجرايي: هايپروگرام عنوان

 يمعدن و يصنعت يساختها ريز  

 دار اولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 ناحيه( 10شهرك، 20ي)صنعت ينواح و شهركها ساخت ريز نيتام طرح -
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 زيست محيط از حفاظت و نظارت توسعه -2-5-1-6

 هاپروگرام عنوان

  زيستي تنوع و طبيعت از ظتاحف برنامه (1

  پسماندها و هاآالينده مديريت برنامه (2

 داراولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

  ها و پسماندهامديريت آاليندهبرنامه  

 آب، هوا، داک( يندايآال يششاک  پا يلها) کم يندهپسماند و کاهش آال يريفلرح مد-

 برنامه حفاظت از طبيعت و تنوع زيستي 

 از منالق  حف کنترل يدارپا يوبهره بردار ي،ح اظفسامانده  -

 

 ايجاده شبكه توسعه -2-5-1-7

 هاپروگرام عنوان

 اين رد .است شده طاتتوجهارتبا نوع فعاليتو و تزيس مراكز و قلمروها فضايي ساختار اصليبه ايهجاده شبكه طراحي در

 ينب و استاني درون وششپ بر عالوه محورها اين هستند. ملي عملكرد داراي محورها از بعضي كه است شده توجه رابطه

 سمت به دزفول - اهواز -خميني امام بندر محور ندمان دارند هااستان ساير با استان پيوند در مهمي نقش شهرستاني

 ركزم به خميني امام ندرب طريق از كشور الملليبين ارتباط واقع در مسير، هايشهرستان از گذر بر عالوه كه تهران

 نمايد.مي برقرار را كشور

 دزفول به زاهوا از ادامه در و ازاهو به خرمشهر و آبادان از و اهواز به خميني امام بندر از شمال، به جنوب فعلي محور 

 با اكنون هم از اناست شمالي هايقسمت در كه است استان محور ترينترافيك پر كشور مركز و لرستان استان و

 ركود شرايط علت به حاضر حال در كه است حالي در اين است. روبرو ايجاده خدمت سطح افت و ترافيك تراكم

 فقا تا خميني امام ندرب كه آنجا از است. يافته كاهش نيز كشور واردات كشور، ارزي درآمدهاي كاهش و اقتصادي

 هدخوا ايفا الملليبين تتجار را خود ملي نقش  دورتر هايآينده تا بينيپيش قابل روندهاي اساس بر و آمايش طرح

 نبود و جنوب ساحلي مناطق گريد بندر هر با مقايسه در تهران به بندر اين فاصله ترينكوتاه بودن دارا با زيرا كرد

 افزايش كشور يخارج تجارت در آن نقش رودمي انتظار منطقي طور به جنوب، ساحلي مناطق در ديگري گزينه

 يازن به پاسخگويي براي هخط چهار عريض بزرگراه به آن تبديل و تكميل و محور اين ظرفيت توسعه اين بنابر .يابد

 است. توجيه قابل ملي
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 محور يك زفولد - گتوند - اللي - مسجدسليمان -هفتگل - رامهرمز - رامشير - ماهشهر بندر مسير احداث 

 دزفول به را هرماهش بندر شمال، - جنوب گفته پيش مسير بر عالوه كه دهدمي شكل را شمال به جنوب جديد

 رمحو اين .نمايدمي يعزتو جديد پيشنهادي محور و قبلي محور بين را يادشده محور ترافيك بار و نمايدمي متصل

 شهري توسعه كانون 4 محور اين بلكه است، نشده پيشنهاد ملي كاركرد با شمال جنوب محور يك عنوان به تنها

 وسعهت كانون ااتصال مينهز عالوه به نمايد. مي متصل يكديگر به را دزفول و سليمان مسجد رامهرمز، ماهشهر،بندر

 تقويت براي ايجاده شبكه توسعه بخش ترينكليدي محور اين شود.مي همفرا نيز محور اين به بهبهان شهري

 است. همنطق اين شهري توسعه هايكانون ارتباط برقراري و استان شرق شمال و شرق منطقه اقتصاد

 دليل به اهواز و سوسنگرد به شوش از گذر با غرب مرزي نوار در ارتباط گسترش براي پيشنهادي ديگر محور 

 شده طراحي آن ونيپيرام مناطق و غرب مرزي نوار در ارتباط تقويت و سوسنگرد شهري توسعه كانون از حمايت

 تسهيل دليل به تربيش غرب مرزي نوار حاشيه در خرمشهر سمت به هويزه و سوسنگرد از محور اين ادامه است.

 داليل به مرزي وارهاين حاشيه در هاهرا توسعه آنكه ضمن است، شده طراحي جنگ هاييادمان به دسترسي

 است. توصيه قابل نيز دفاعي

 از زني بوشهر به ادامه رد و هنديجان تا ماهشهر بندر خميني، امام بندر به آبادان و خرمشهر از فارس خليج محور 

 ساحلي نقاط دادن اطارتب  براي ملي نياز يك نخست درجه در محور اين به نياز است. ساحلي محورهاي ترينمهم

 وشهرب بندر و خميني امام بندر بين انتقال و نقل جهت در عالوه به باشد.مي متصل يكديگر به فارس خليج رهكنا در

 خواهد نقش بوشهر و خوزستان خيز گاز و خيز نفت استان دو پتروشيمي و شيميايي صنايع بين ارتباط تسهيل و

 داشت.

 مي برقرار را عراق شورك و همجوار هاياستان با نخوزستا استان بين ارتباط پيشنهادي، محورهاي از ديگر دسته-

 بوير و كهگيلويه ايالم، ايهاستان با ارتباط و اللي طريق از لرستان استان با خوزستان استان بين ارتباط نمايد.

 طراحي هااستان اين هب كاال نقل و حمل ارتباطات گسترش دليل به تنها اصفهان و بختياري و چهارمحال و احمد

 متعددي گزينه رهايمسي به دفاعي توان تقويت براي مرزي هاياستان داد نشان تحميلي جنگ تجربه است. هنشد

 تاناس با دهدز و ملكغبا ايذه، هايشهرستان ارتباط محورهاي كه هرچند هستند. نيازمند مركز با ارتباط براي

 نايمب بر بوشهر ستانا با اميديه و هبهانب رامهرمز، رامشير، شهرستان ارتباط و بختياري چهارمحال و اصفهان

 هايناستا با ارتباط بر عالوه پيشنهادي محورهاي از دسته اين در است. قوي بسيار نيز اكنون هم تجاري مبادالت

 ارتباط دليل به اضرح حال در نيز شلمچه طريق از همچنين و چذابه طريق از عراق كشور با ارتباط گفته، پيش

 است. شده توصيه تجاري
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 يا شهري توسعه ايهكانون ارتباط شامل استان، دروني مناطق ارتباط به كمك براي محورها از ديگر دسته يك 

 ديگر پيراموني رهايشه با شهري توسعه هايكانون بين ارتباط يا و  استان مركز به هاشهرستان مراكز ساير

 است. شده طراحي

 ًو هوازا گذر كنار مانند نداشده پيشنهاد و طراحي ترافيك تراكم كاهش رمنظو به تنها محورها از ديگري دسته نهايتا 

 در و مايدنمي ايفا را اهواز اب خوزستان شرقي هاياستان همه با ارتباط در شرياني نقش كه مشراگه راهيسه -اهواز محور

 شود. تقويت بايد نيز محور اين هااستان اين به ارتباط توسعه با نتيجه

 رد و اندشده طراحي يانهم داراي عريض اصلي راه يا عريض خطه چهار بزرگراه نوع از باال در شده ياد ايمحوره كليه

 و فرعي هايراه ندارداستا تقويت و تبديل از هاراه اين از بخشي شد. خواهند معرفي جزئيات در هريك بعدي بخش

 شد. خواهند ايجاد باالتر درجه به موجود معمولي اصلي

 باشد:مي زير شرح به 1404 سال افق تا ايجاده شبكه توسعه اصلي هايروگرامپ عناوين

 ملي فرا كاركرد داراي محورهاي توسعه 

 ملي كاركرد داراي محورهاي توسعه 

 استاني بين كاركرد داراي محورهاي توسعه 

 استاني درون كاركرد داراي محورهاي توسعه 

 باشد:مي زير انواع از جاده احداث و توسعه شامل كه

 عريض( اصلي راه ,بزرگراه ,)آزادراه اصلي هايراه احداث و توسعه 

 داراولويت هايپروژه و هاطرح عنوان 

 توسعه هايپروژه و هاطرح يهااولويت شد، تشريح باال در كه ارتباطي مختلف سطوح متفاوت كاركردهاي به توجه با

 شود:مي پيشنهاد زير شرح به ايجاده شبكه

 عراق كشور با ارتباطي محورهاي فراملي: ارتباط هگرو در

 عراق كشور سمت به چذابه - دزفول محور توسعه -

 عراق كشور سمت به شلمچه - آبادان محور توسعه -

 استان شمال به جنوب اصلي محور ملي: ارتباط گروه در

 اهواز به ماهشهر بندر -امام بندر محور توسعه -

 زاهوا به خرمشهر آبادان، محور توسعه -

 لرستان استان با خوزستان استان مرز تا آن ادامه و دزفول به اهواز محور توسعه -

 همجوار هاياستان به خوزستان استان ارتباطي محورهاي استاني: فرا ارتباط گروه در
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 بوشهر سمت به -هنديجان -ماهشهر بندر -امام بندر -آبادان -خرمشهر محور توسعه -

 بختياري و محال چهار و اصفهان تسم به - دهدز - ايذه محور توسعه -

 فارس استان سمت به - بهبهان محور توسعه -

 ايالم سمت به - انديمشك - دزفول محور توسعه -

 لرستان استان سمت به اللي محور توسعه -

 استاني برون و استاني درون مختلط كاركرد با استاني درون ارتباط گروه در

 - دزفول ندگتو - اللي - سليمان مسجد - هفتگل - زرامهرم - رامشير - ماهشهر بندر محور توسعه -

 شمال جنوب دوم محور عنوان به انديمشك

 استاني درون ارتباط گروه در

 ايجاده شبكه آنها جموعهم از و دهندمي مسير تشكيل يكديگر كنار در كلي طوربه ايجاده قطعات اينكه به توجه با

-مي قرار استاني برون و استاني درون از اعم سفرها همه خدمت در ليك طوربه شبكه كل و مسيرها و شودمي تشكيل

 لمشك نظري ديدگاه از ددارن قرار استاني درون سفرهاي خدمت در تنها كه ايجاده قطعات از دسته آن تفكيك گيرند

 و يفرع هايراه ملشا هاراه ساير اصلي، هايراه و بزرگراه ،آزادراه نوع از هاجاده گذاشتن كنار با عملي ديدگاه از اما باشد.مي

 شوند.مي گرفته نظر در گروه اين در روستايي

 آمدايش  افدق  ات فعلي وضعيت از را خوزستان استان اصلي ايجاده نقل و حمل شبكه گسترش 16-2 تا 7-2 هاي نقشه

 دهند.مي نشان
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 (1 )اولویت استان الیشم هايشهرستان مركز راه توسعه-7-2 نقشه

 

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

 

 (4 مشراگه)اولویت راهیسه - اهواز بزرگراه و استان غرب در شمال-جنوب محور توسعه -10-2 نقشه
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 (5 )اولویت بویراحمد و كهگيلویه و بختياري و محال چهار اصفهان، هاياستان به ارتباطی هايراه توسعه-11-2 نقشه

 

 (6 )اولویت ایالم و فارس هاياستان به باطیارت هايراه توسعه -12-2 نقشه
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 (7 )اولویت استان غرب مرزي نوار صلیا هايراه احداث و توسعه-13-2 نقشه

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

 

 طرح افق در ریلی و ايجاده شبکه تصویر - آهنراه شبکه توسعه-16-2 نقشه
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 ريلي شبكه توسعه -2-5-1-8

 هاپروگرام عنوان

 باشد:مي زير شرح به 1404 سال افق تا ريلي شبكه توسعه اصلي هايپروگرام عناوين

 عراق كشور با ارتباطي محورهاي فراملي: كاركرد با ريلي ارتباط توسعه 

 همجوار هاياستان به خوزستان استان ارتباطي محورهاي استاني: فرا كاركرد با ريلي ارتباط توسعه 

 

 

 روستایی هايراه توسعه راهنماي روستایی، هايحوزه و هامجموعه رابطه-17-2نقشه

 دار اولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 :بود خواهد زير شرح به 1404 سال افق تا ريلي شبكه توسعه اصلي هايپروگرام در هاطرح عنوان

 عراق كشور با ارتباطي محورهاي فراملي: كاركرد با ريلي ارتباط توسعه 

 عراق كشور سمت به خرمشهر از آهنراه توسعه -

 عراق كشور سمت به چذابه به شوش آهن خط احداث -
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 هاياستان به خوزستان استان ارتباطي محورهاي استاني: فرا كاركرد با ريلي ارتباط توسعه 

 همجوار

 ايالم به انديمشك آهن خط احداث -

 بوشهر و هگناو سمت به هنديجان از عبور و خميني امام بندر به آبادان - خرمشهر اهن خط احداث -

 فارس استان به اهواز آهن خط احداث -

 بختياري و محال چهار و اصفهان استان به اهواز آهن خط احداث -

 انسان سالمت و بهداشت شبكه توسعه  -2-5-1-9

 هاپروگرام عنوان

 باشد:مي زير شرح به 1404 سال افق تا درمان و بهداشت شبكه توسعه اصلي هايپروگرام عناوين

 خدمات بهداشتي 

 دار اولويت هايپروژه و هاطرح عنوان

 اين كلي هدف و14042 افق در سالمت نظام اندازچشم اهداف اساس بر دار اولويت هايپروژه و هاطرح بخش اين در

 است: شده تعيين زير شرح به 3بخش

 طرح احداث، توسعه و تكميل فضاهاي بهداشتي -
 كزمر روستايي، رمانيد بهداشتي مركز روستايي، پايگاه بهداشت، خانه پوشش ايشآم طرح افق تا بندياولويت اين در

 رسد.مي  درصد 100 به سالمت طرح طبق شهري بهداشت پايگاه و شهري درماني بهداشتي

 اييروست درماني هداشتيب مركز و روستايي پايگاه بهداشت، خانه شامل روستايي واحدهاي پوشش به توسعه، در اولويت

 خواهند كامل 1404 لسا تا شهري زيربناهاي و 1399 سال تا روستايي زيربناهاي پوشش كه طوري به است شده داده

 شد.

 سب،منا محل اجاره يا كيمل ساختمان تحويل ساختمان، احداث شامل كلي طور به سال پنج برنامه دوره سه در هافعاليت

 ندازياراه انساني، ينيرو طرح مشمول نيروهاي يا خدامياست نيروهاي استقرار تجهيزات، استقرار تجهيزات، خريد

 باشد.مي واحدها

                                                 
کشوري اسف با مردمي داراي باال رين سطح سهالمف و  وسهع  يافته      1404در افق بر اساس چشم انداز نظام سالمف، ايران  -2

 کشور(. ،(24 در منطق   رين نظام سالمف

از لريهق فهراهم کهردن      سهطح سهالمف  جامعه    بهاهود  ح ه  و  ،  هامين ياارت اسهف از   هدف کليبر اساس نظام سالمف،  -3

 دسترسي يادالن  ) کمي و کي ي ( مردم ب  ددمات سالمف.
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 استان توسعه اجرایی هاي پروگرام و اهداف-10-2 جدول

 عنوان پروگرام محور

 آبرساني 
 هاي آبرساني كشاورزي و افزايش سطح زير كشت آبيگسترش شبكه

 وستاييهاي آبرساني براي تامين آب جوامع شهري و رگسترش شبكه 

 كشاورزي

 ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي دولتي و كشاورزي

 ساماندهي اراضي كشاورزي 

 تأمين و عرضه آب 

 بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب  

 افزايش توليد محصوالت زراعي

 افزايش توليد محصوالت باغي

 افزايش توليد محصوالت دام و طيور

 زه با آفات وبيماريهاي گياهيكنترل ومبار

 هاپوشش بهداشتي دام، طيور وآبزيان در برابر بيماري

 توسعه منابع طبيعي

 مقابله با بيابان زدائي و تثبيت شن هاي روان

 آبخيزداري و حفاظت خاك

 احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از جنگل هاي كشور

 مراتعاحياء، توسعه و بهره برداري اصولي از 

 افزايش توليد آبزيان پرورشي شيالت 

 سامانه هاي پساب و فاضالب آب و فاضالب 

 زير ساختهاي صنعتي و معدني صنعت

 توسعه نظارت و حفاظت از محيط زيست
 ها و پسماندها مديريت آالينده

 حفاظت از طبيعت و تنوع زيستي    

 حمل و نقل جاده اي

 فرا ملي:محورهاي ارتباطي با كشور عراقتوسعه محورهاي داراي كاركرد 

 توسعه محورهاي داراي كاركرد ملي:محور اصلي جنوب به شمال استان

 توسعه محورهاي داراي كاركرد بين استاني 

 توسعه محورهاي داراي كاركرد درون استاني 

 حمل و نقل ريلي
 ور عراقتوسعه ارتباط ريلي با كاركرد فراملي: محورهاي ارتباطي با كش 

 هاي همجوارانه استبتوسعه ارتباط ريلي با كاركرد فرا استاني: محورهاي ارتباطي استان خوزستان  

 خدمات بهداشتي توسعه شبكه بهداشت و سالمت انسان
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 بخشی هاي برش در دار اولویت هاي پروژه و ها طرح-11-2جدول

 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 پروژه( /طرح  86 -برنامه2ي )محور آبرسان

هاي گسترش شبكه
آبرساني كشاورزي و 

افزايش سطح زير 
 كشت آبي

 ن(يجاطرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت) پروژه شبكه آبياري هند
م و برنامه پنج

 ششم

سازمان آب و 
 برق استان

اعتبارات ملي/ ملي استاني 
 شده

در افق آمايش، نيمه 
شرقي استان و 

-ها و منطقهشهرستان

مند از هاي كمتر بهره
هاي گستره شبكه

آبرساني از وضعيت 
تري برخوردار متعادل

 27 خواهند شدبطوريكه
درصد در نيمه شرقي و 

درصد در نيمه  73
غربي استان است. 

طوريكه توزيع برنامه ب
 9در افق به تفكيك 

ريزي منطقه برنامه
 عبارتند از:

 18منطقه 

 " " " " " " شتي(به روژه شبكه آبياري شهيدطرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)پ
و  مغانيدا طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)پروژه شبكه آبياري شهيد

 شبانكاره(
- " " " " 

 ي وطرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت )شبكه آبياري شهيد رجاي
 توسعه(

- " " " " 

 سر(طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري مك

مطالعدددددده در 
برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

" " " " 

 " " " " " " ن(طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري توسعه زيدو
 " " " " " " طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري زيدون(

 " " " " " " يي(جاره شهيد طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري توسع
 " " " " " " طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري خيرآباد(
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 درصد، 1 " " " " " " طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري حفيره(

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 شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري اميديه باال
 " " " " " " ي زهره و بنه باشت)سمت راست وچپ خلف آباد(طرح شبكه آبيار

 " " " " " " طرح شبكه آبياري زهره و بنه باشت)شبكه آبياري مشراگه(

 شبكه هاي آبياري جنوب كرخه)شبكه شرق دشت آزادگان(
برنامه پدنجم و  

 " " " " ششم

 " " " " - شبكه هاي آبياري جنوب كرخه)حميديه و زمزم قدس(

 شبكه هاي آبياري جنوب كرخه)شبكه غرب دشت آزادگان(

مطالعدددددده در 
برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

" " " " 

 " " " " " " شبكه هاي آبياري جنوب كرخه)شبكه شهيد چمران(
 " " " " " " شبكه هاي آبياري جنوب كرخه)شبكه توسعه دشت آزادگان(

 " " " " - ز)شبكه دز(شبكه هاي آبياري د
 " " " " - شبكه هاي آبياري دز)شبكه شيرين آب(

 " " " " - شبكه هاي آبياري دز)شبكه لور(
 " " " "مطالعدددددده در  شبكه هاي آبياري دز)شبكه فتح المبين(
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

 درصد، 9

 
 

 " " " " " " شبكه هاي آبياري دز)شبكه دشت باال رود(
 " " " " " " شبكه هاي آبياري دز)شبكه شيهون(

 " " " " " " شبكه هاي آبياري دز)شبكه سردشت(

 شبكه هاي آبياري شمال كرخه)شبكه باغه(
برنامه پدنجم و  

 ششم
" " " " 

 " " " " " " شبكه هاي آبياري شمال كرخه)شبكه دو سالق(
 " " " " " " ارايض(شبكه هاي آبياري شمال كرخه)شبكه 

 " " " " - شبكه هاي آبياري شمال كرخه)شبكه اوان(
 " " " " - شبكه هاي آبياري شمال كرخه)شبكه كوثر(

 شبكه هاي آبياري شمال كرخه)شبكه شاوور(

مطالعدددددده در 
برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

" " " " 
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 شكر)واحد نيشكر جفير(شبكه هاي آبياري طرح و توسعه ني
برنامه پدنجم و  

 " " " " ششم

 " " " " " " شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر فارابي(
 " " " " " " (مانشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر غزالي )سل

 " " " " " " شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر خزاعي(
 " " " " " " (شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر امير كبير
 " " " " " " ان(ك خشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر ميرزا كوچ

 " " " " " " شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر دهخدا(
كر واحد نيش -عيبيه شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)دشت ش

 " " " " " " دانيال(

 " " " " " " شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد نيشكر هفت تپه(
 " " " " " " شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)واحد مياناب(

 لوكشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر)كشت و صنعت كارون + ب
F) 

" " " " " " 

 " " " " " " ي آبياري كارون)شبكه گرگر(شبكه ها
 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه مياناب(

 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه  دشت ميانبندان(
 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه شعيبيه(
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه اللي(
 " " " " - آبياري كارون)شبكه خرمشهرو آبادان(شبكه هاي 

 " " " " - شبكه هاي آبياري كارون)شبكه  جنوب اهواز(
 " " " " - شبكه هاي آبياري كارون)شبكه  شمال شرق اهواز(

 " " " " - شبكه هاي آبياري كارون)شبكه گتوند و عقيلي(

 شبكه هاي آبياري كارون)شبكه  رغيوه(

 مطالعدددددده در
برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

" " " " 

 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه دشت بزرگ(
 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه داريون(

 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه پرزينستان(
 " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه سبزآب و آب بيد(

 " " " " " " شبكه هاي آبياري كارون)شبكه  هاركله(

 مارون و اهلل)شبكه ميانكران(
برنامه پدنجم و  

 ششم
" " " " 

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه رامهرمز(
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه ديمه(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه سادات حسيني(

 " " " " " " اهلل)شبكه السپيد( مارون و
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه قلعه مدرسه(

 مارون و اهلل)شبكه شادگان(
افددددددددددددق 

 (1404آمايش)

 
" " " " 

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه رامشير(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه بهبهان(

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه جايزان و فجر(

 مارون و اهلل)شبكه طهماسبي(

مطالعدددددده در 
برنامه پنجم و 
ششم، اجرا در 
برنامه ششم و 

 هفتم

" " " " 

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه هاليجان(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه لران(

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه منگنان(
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه ميداود(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه خاييز(

 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه دولت آباد(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه خيرآباد(
 " " " " " " مارون و اهلل)شبكه كرفنج(

 مارون و اهلل)شبكه بنه باشت(
افددددددددددددق 

 " " " " (1404آمايش)

 " " " " ""  مارون و اهلل)شبكه ري مكان(

هاي گسترش شبكه 
آبرساني براي تامين 
آب جوامع شهري و 

 روستايي

 آبرساني به مناطق مركزي و جنوب غرب استان  به ميزان   
 " " " " " " ميليون متر مكعب در سال، 776حدود  

زان ه ميآبرساني به انديمشك از محل رودخانه دز و آب زيرزميني ب  
 " " " " " " عب در سال،ميليون متر مك 22حدود 

ميليون متر  59آبرساني به شهرستان دزفول از رودخانه دز به ميزان حدود 
 " " " " " " مكعب در سال،

ميليون  50 آبرساني به منطقه شوشتر و گتوند به ميزان حدود نزديك به 
 " " " " " " متر مكعب در سال،

به  وي همر ربز رودخانه كارون آبرساني به مناطق روستايي شمال اهواز ا 
 " " " " " " ميليون متر مكعب در سال، 31ميزان نزديك به 
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

ود حد آبرساني به منطقه مسجدسليمان از سد مسجدسليمان به ميزان 
 " " " " " " ميليون متر مكعب در سال، 44

 يذه،آبرساني به مناطق شهري و روستايي شرق استان در منطقه ا  
يون متر ميل 46رامهرمز از رودخانه جراحي به ميزان حدود  ملك وباغ

 مكعب در سال،
" " " " " " 

 آبرساني به شهرها و روستاهاي جنوب شرق استان شامل منطقه 
 5/62دود ن حهنديجان و بهبهان از رودخانه خيرآباد )سد كوثر(، به ميزا

 ميليون متر مكعب در سال،
" " " " " " 

 طرح( 17 -برنامه 9محور كشاورزي ) 

ساماندهي مالكيت و 
صدور سند اراضي 
 دولتي و كشاورزي

 طرح ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي كشاورزي
افددددددددددددق 

 (1404آمايش)

سدددازمان جهددداد 
 كشاورزي استان

 يهسدددرما/ياعتبدددارات دولت
 /يبخدش خصوصد   يگذار
 يبانك يالتتسه

 

ساماندهي اراضي  
 كشاورزي

 

ساماندهي هاي برنامه " " " " " " هاي آبياري عموميبهسازي كانالو  تجهيز و نوسازي اراضي 
 و اراضي كشاورزي

)از  تامين و عرضه آب
پروگرام اصلي آب و 

ترين خاك(، مهم
هاي زيربنايي برنامه

تان و هزار هكتاري احيا اراضي دشتهاي خوزس 550طرح  2اجراي فاز 
 " " " " " " ايالم

 تأمين و عرضه آب 
 " " " " "" اري و زهكشيتوسعه شبكه فرعي آبي

 " " " " "" طرح هاي كوچك تامين و انتقال آب
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

توسعه كشاورزي را 
توزيع دهند. تشكيل مي

شهرستاني اعتبارات 
دهنده اين برنامه نشان

در تاكيدي است كه 
شاورزي توسعه ك

به عمل  هاشهرستان
از اين ديدگاه، آيد. مي

درصد اعتبارات  6/27
به نيمه ها اين برنامه
درصد  4/72شرقي و 

به نيمه غربي 
 .شودتخصيص داده مي

بهبود بهره برداري و 
 حفاظت از منابع آب  

  " " " " " " طرح اجراي زهكشي سطحي اراضي

  " " " " " " مرمت و بازسازي سازه هاوتاسيسات آبي

افزايش توليد 
 محصوالت زراعي

  " " " " " " طرح افزايش توليد حبوبات

  " " " " " " طرح افزايش توليد سبزي وصيفي

  " " " " " " طرح توسعه باغات در اراضي مستعد و شيبدارافزايش توليد 
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

  " " " " " " طرح اصالح ونوسازي و جايگزيني باغات موجود محصوالت باغي

  " " " " " " طرح ساماندهي گلخانه ها و احداث مجتمع هاي گلخانه اي

فزايش توليد ا
 محصوالت دام و طيور

  " " " " " " ريپروطرح بهبود وافزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دام

  " " " " " " طرح مطالعه و ايجاد زيربناهاي مجتمع هاي دامپروري

كنترل ومبارزه با آفات 
 وبيماريهاي گياهي

 " " " " " " طرح مبارزه باآفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز
 

پوشش بهداشتي دام، 
طيور وآبزيان در برابر 

 هابيماري

  " " " " " " طرح مبارزه و كنترل بيماري هاي طيور و آبزيان  

 " " " " " " امدلي طرح توسعه عمليات مبارزه و كنترل بيماري هاي واگير و انگ
 

 طرح( 6برنامه و  4محور توسعه منابع طبيعي) 

بان زدائي و مقابله با بيا
 تثبيت شن هاي روان

 طرح تثبيت شنهاي روان و مديريت مناطق بياباني
افق مطالعات 

 (1404آمايش)
اداره كل منابع 

 طبيعي استان
 يهسدددرما/ياعتبدددارات دولت

 /يبخدش خصوصد   يگذار
 يبانك يالتتسه

عمليددات آبخيددزداري و 

ها حفظ و توسعه جنگل

و مراتددع بددا توجدده بدده 

هدا و  پراكنش رودخانده 

اري و حفاظت آبخيزد
 خاك

ز ي اطرح آبخيز داري و پيشگيري و مهار سيل و پخش و بهره بردار
 " " " " " " سيالب

 " " " " " " طرح اصالح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيز

احياء، توسعه و بهره 
برداري اصولي از 

 " " " " " " طرح جنگل كاري، توسعه جنگل و احداث و تجهيز پارك جنگلي

 " " " " " " طرح حفاظت وحمايت از جنگلهاومراتع
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 جنگل هاي كشور
هددا و ارضددي   جنگددل 

مرتعي و نياز به توسدعه  

ايدددن عمليدددات بدددين 

هاي مختلدف  شهرستان

، امددا شددودتوزيددع مددي

تمركدددز اصدددلي آن در 

حفاظددددت و توسددددعه 

هدددا متوجددده  جنگدددل

هاي شدمالي  شهرستان

و تأكيدددددد اسدددددتان 

زدايدي  بيابانهاي پروژه

بيشددتر متوجدده مندداطق 

احياء، توسعه و بهره 
 برداري اصولي از مراتع

 " " " " " " طرح بهبود و اصالح مراتع
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

غربددي و بدده خصددوص 

جنددوب غربددي اسددتان  

 خواهد بود. 

 طرح و پروژه( 3-برنامه1محور شيالت)

افزايش توليد آبزيان 
 پرورشي

 طرح ايجاد تاسيسات زيربنايي مجتمع هاي آبزي پروري
لعات افق مطا
 (1404آمايش)

 يالتاداره كل شد 
 استان

اعتبدددارات دولتي/سدددرمايه 
گذاري بخدش خصوصدي/   

 تسهيالت بانكي

پروري تاكنون آبزي
-بيشتر در شهرستان

هاي جنوبي استان كه 
به طور كلي با شيالت 
-آشنايي بيشتري داشته

اند رشد كرده است. 
فعاليت صيد نيز به طور 

-طبيعي در شهرستان

نوب هاي ساحلي در ج
استان رشد كرده است. 

در برنامه توسعه 
 1404شيالت تا افق 

اين روند تا حدودي به 

 " " " " " " طرح مديريت وتوسعه آبزي پروري درآبهاي داخلي

 " " " " " " طرح ساماندهي مراكز كوچك ماهيگيري
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

اي نفع مناطق حاشيه
هاي استان، منطقه

شرقي و نوار مرزي 
غرب استان تعديل 

 خواهد شد.

 برنامه(1محور آب و فاضالب)

سامانه هاي پساب و 
 فاضالب

 لي استانشهر اص 16تاسيسات فاضالب در شهر اهواز و و تكميل ايجاد 

افق مطالعات 
 آبفا خوزستان (1404آمايش)

سرمايه -ملي/استاني

گذاري بخش 

 خصوصي

 

 طرح(1-برنامه 1محور صنعت )

 و يصنعت يساختها ريز
 يمعدن

 يه(ناح 10شهرك، 20)يصنعت ينواح و شهركها ساخت ريز نيتام طرح
افق مطالعات 

 (1404آمايش)
شركت 

شهركهاي 
 صنعتي استان

اعتبارات دولتي/سرمايه 
گذاري بخش خصوصي/ 

 تسهيالت بانكي

 كل استان

 طرح( 2-برنامه 2محور توسعه نظارت و حفاظت از محيط زيست )
ها و مديريت آالينده

اي پسماندها شامل اجر
پااليش منابع آب و 

ها، اجراي آالينده

دگي ين)تكميل شبكه پايش آالطرح مديريت پسماند و كاهش آالينده ها
 آب، هوا، خاك(

افق مطالعات 
 (1404آمايش)

اداره كل حفاظت 
محيط زيست 

 استان
 

اعتبارات 
دولتي/استاني/مسئوليتهاي 

ي شركتها/عوارض اجتماع
 آاليندگي

 كل استان
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

پااليش كيفي هواي 
استان و مديريت 

 پسماندهاي شهري

حفاظت از طبيعت و    
تنوع زيستي شامل 

احداث فضاهاي زيست 
محيطي، نظارت و 

ها و گاهمديريت زيست
ارتقاي دانش زيست 

 محيطي

 " " " " " " " " ساماندهي،حفاظت وبهره برداري پايدار از مناطق تحت كنترل

 ح و پروژه(طر 10-برنامه 4محور حمل و نقل جاده اي )

توسعه            
محورهاي داراي 

كاركرد فرا 
ملي:محورهاي ارتباطي 

 با كشور عراق

 چذابه به سمت كشور عراق -توسعه محور دزفول   
افددق مطالعددات 

 (1404آمايش)

وزارت راه و 
 شهرسازي

اعتبدددارات دولتي/سدددرمايه 
گذاري بخدش خصوصدي/   

 تسهيالت بانكي

چذابه و  –دزفول 
 اي مسيرسايرشهرستانه

 " " " " " " شلمچه به سمت كشور عراق -توسعه محور آبادان 
شلمچه و  -آبادان 

 سايرشهرستانهاي مسير

توسعه            
محورهاي داراي 

 " " " " " " بندر ماهشهر به اهواز -توسعه محور بندر امام
بندر  -بندر امام
 وازاه -ماهشهر 
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

كاركرد ملي:محور 
اصلي 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 
 سايرشهرستانهاي مسير

توسعه            
محورهاي داراي 

 كاركرد بين استاني

 به -نجاهندي -بندر ماهشهر -بندر امام -آبادان -ور خرمشهرتوسعه مح
 " " " " " " سمت بوشهر

بندر  -آبادان -خرمشهر
 -بندر ماهشهر -امام

هنديجان و 
 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " يختياربه سمت اصفهان و چهار محال و ب -دهدز  -توسعه محور ايذه 
دهدز و  -ايذه 

 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " به سمت استان فارس -توسعه محور بهبهان 
بهبهان و 

 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " به سمت ايالم -انديمشك  -توسعه محور دزفول 
انديمشك و  -دزفول 

 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " توسعه محور اللي به سمت استان لرستان
اللي و 

 سايرشهرستانهاي مسير

توسعه            
محورهاي داراي 

 كاركرد درون استاني

د مسج -هفتگل  -رامهرمز  -رامشير  -توسعه محور بندر ماهشهر 
 م جنوبانديمشك به عنوان محور دو -گتوند دزفول  -اللي  -سليمان 

 شمال
" " 

اداره كل راه و 
 " " شهرسازي

رامشير  -بندر ماهشهر 
 -هفتگل  -رامهرمز  -

اللي  -مسجد سليمان 
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

 -گتوند دزفول  -
 انديمشك

 پروژه(/طرح 9-برنامه 3محور حمل و نقل ريلي )

توسعه ارتباط ريلي با    
كاركرد فراملي: 

محورهاي ارتباطي با 
 كشور عراق

 آهن از خرمشهر به سمت كشور عراقتوسعه راه
افددق مطالعددات 

 (1404آمايش)

وزارت راه و 
 شهرسازي

اعتبدددارات دولتي/سدددرمايه 
خدش خصوصدي/   گذاري ب

 تسهيالت بانكي

خرمشهر و 
 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " احداث خط آهن شوش به چذابه به سمت كشور عراق
چذابه و  -شوش 

 سايرشهرستانهاي مسير

توسعه ارتباط ريلي با    
كاركرد ملي: محور 

اصلي جنوب به شمال 
 استان

 " " " " " " از،خرمشهر به اهو -برقي و دو خطه كردن محور آبادان 
 -خرمشهر  -آبادان 
 اهواز،

 " " " " " " وازه اهببندر ماهشهر  -برقي و دو خطه كردن محور بندر امام خميني 
بندر  -بندر امام خميني 

 اهواز -ماهشهر 

 " " " " " " برقي و دو خطه كردن محور اهواز به انديمشك به سمت تهران
انديمشك و  -اهواز 

 مسير سايرشهرستانهاي

توسعه ارتباط ريلي با    
كاركرد فرا استاني: 
محورهاي ارتباطي 
استان خوزستان به 

 " " " " " " احداث خط آهن انديمشك به ايالم
انديمشك و 

 سايرشهرستانهاي مسير

از  آبادان به بندر امام خميني و عبور -احداث خط اهن خرمشهر 
 " " " " " " وشهرهنديجان به سمت گناوه و ب

-آبادان  -خرمشهر 
-بندر امام خميني 
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 طرح ها و پروژه هاي اولويت دار عنوان پروگرام

بندي زمان 

اجرا)به 

تفكيک 

برنامه هاي 

 توسعه(

متولي)دستگاه 

 اجرايي(

 قلمرو)شهرستان( نحوه تامين مالي

هنديجان و  هاي همجواراستان
 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " احداث خط آهن اهواز به استان فارس
اهواز و 

 سايرشهرستانهاي مسير

 " " " " " " رياحداث خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال و بختيا
اهواز و 

 سايرشهرستانهاي مسير

 برنامه(1محور توسعه شبكه بهداشت و سالمت انسان)

 طرح احداث، توسعه و تكميل فضاهاي بهداشتي خدمات بهداشتي

افق مطالعات 
 (1404آمايش)

دانشگاههاي 
علوم پزشكي 

 استان
 

 اعتبارات استاني
 

 كل استان
 

 

 


